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Anotace bakalářské práce 

Novotný T., Technologie čištění exteriéru dopravních letounů, Institut dopravy, Fakulta 

strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava 2011, 51 stran, bakalářská práce, vedoucí 

Kolarczyk, P. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou čištění exteriéru dopravních letounů. V úvodu 

práce je stručně popsána problematika čištění letounů. Další část bakalářské práce je 

věnována technologiím, metodám prostředkům využívaným k čištění letounů. Po ní následuje 

seznámení se s prostředky používanými pro čištění a následně i se zařízeními, jež jsou k 

tomuto úkonu nezbytné. Dále se práce zabývá stávajícími postupy pro čištění jednotlivých 

částí letounů, a moderní metody čištění pomocí robotických systémů. Práce také obsahuje část 

zabývající se důležitostí čištění letounů s bezpečnostního a ekonomického hlediska. A 

závěrem obsahuje možné optimální řešení v rámci čištění jak malých tak i velkých letounů. 

 

 

Bachelo‘s thesis annotation 

Novotný, T. Technology of purification of aircraft exterior, Institute of Transport, Faculty of 

Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava 2011, 51 psg, Bachelor‘s 

thesis, Supervisor Kolarczyk, P. 

This bachelor thesis deals with the topic of aircraft exteriors cleaning. In first part it provides 

a description of the reason for aircraft washing as well as the technology, methods and 

compounds used in exterior washing. One part of the bachelor thesis is focused conventional 

type of aircraft washing using namely manpower and another part in which is described the 

modern methods of washing the aircraft with robotic systems. There is also a part which 

describes an importance of aircraft washing from transportation safety and economic 

perspective. Finally, the thesis provides a possible solution for optimal washing methods for 

both small and larger aircraft.
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

AMT                      Aircraft Maintenance Technician         Technik údržby   

AMM                     Aircraft Maintenance Manual              Údržbový manuál   

FAA                       Federal Aviation Administration          Federální letecký úřad 

NDT                       Non Destructive Testing                      Nedestruktivní zkoušky 

MEK                      Methyl ethyl keton                                  Čistící prostředek na bázi alkoholu   

FBO                       Fixed Base Operation                           Stálá základna operátora 

VPD                                                                                    Vzletová a přistávací dráha  

DL                                                                                       Dopravní letoun 

BL                                                                                       Bezpečnostní listy 

FPI                        Fluorescent Penetrate Inspection          Penetrační zkouška 
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Úvod 

Proč by jsme měli čistit letoun? Samozřejmě že čistíme letouny aby byly čisté po letu. 

Proč si je přejeme mít čisté? Je to jenom pro čisté estetické hledisko, nebo je tato časově 

náročná činnost důležitá i z jiného důvodu? Jeden z hlavních důvodu čištění letounu je 

zpomalit nebo omezit vznik koroze na draku letounu. Jiné důvody mohou být bezpečnostní -  

být schopen dobře vidět přes skla, možnost uklouznutí při nastupování nebo vystupovaní na 

nečistotách atd. Další důležitý důvod, ale přesto opomíjený je pro příležitostnou celkovou 

bezpečnostní prohlídku. Při čistění můžeme prohlédnout celý drak letounu na závady 

způsobené nárazy cizích předmětů na drak letounu, opotřebení  těsnění a plastových částí, 

povolených spojovacích členů a dalších potencionálních problémů. 
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0. Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou čištění exteriéru DL, 

popsání jednotlivých technologických postupů a prostředků nutných k provádění těchto prací. 

Navrhnutí metodiky pro manuální čištění DL. A dále pak zhodnocení ekonomického a 

bezpečnostního vlivu procesu čištění letounů.    

 

 

1. Problematika čištění DL, chemické prostředky a přípravky pro čištění  

1.1. Seznámení se s problematikou čištění DL 

1.1.1 způsoby čištění exteriéru letounů 

1) Mokré mytí 

2) Suché mytí 

3) Leštění - leštění může být dále členěno na ruční leštění a mechanické leštění 

- Volenou metodu čištění určuje typ a rozsah znečištění a konečný požadovaný vzhled 

letounu.  

1) Mokré mytí (použití volně tekoucí vody při čištění letounu) odstraňuje prachové částice,  

oleje, mastnoty, nebo karbonové a usazeniny, s výjimkou korozních ložisek a oxidačních 

filmů.  

Pro metodu mokrého mytí letounů mohou být použití alkalických, nebo emulzních 

prostředků. Chemické prostředky použité pro čištění jsou obvykle nanášeny sprejem nebo 

mopem, po níž se vysokotlaká tekoucí voda používá při oplachování.  

2) Suché mytí (bez použití volně tekoucí vody) se používá k odstranění prachového filmu a 

malých nahromaděných půdních nečistot z povrchu letounů, když není používání kapalin ani 

žádoucí, ani praktické.  

Tato metoda není vhodná pro odstraňování velmi silných vrstev karbonových usazenin, tuku 

nebo olejů, a to zejména v oblasti výfukových prostorů motoru. Chemické prostředky pro 
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suché mytí jsou nanášeny pomocí sprejů, mopů, nebo tkaniny a odstraňovány pomocí čistých 

suchých utěrek. 

3) Leštění obnovuje lesk lakovaných i nelakovaných povrchů letadel, a je obvykle prováděno 

poté co bylo provedeno samotné čištění povrchu letounu. Leštění je také používáno k 

odstranění oxidace a koroze z částí povrchu letounů. Lešticí materiály jsou k dispozici v 

různých formách a stupních hrubosti. Je důležité, dodržovat pokyny udané výrobcem letounu 

v konkrétních aplikacích. 

1.1.2 Prostory a podmínky pro provádění mytí letounů 

- Každé letiště stanovuje vlastní pokyny a požadavky pro nájemce pro provádění procesu 

čištění letounu a motorů na svých letištních plochách.  

- Ačkoliv existuji platné nařízení, které musí být dodržovány pro zajištění souladu s životním 

prostředím, každý nájemník a poskytovatel je v konečném důsledku odpovědný za zajištěni 

provádění činnosti podle platných ekologických předpisů. 

- Zákon o čistotě vody a předpisy pro jeho dodržování zakazují vypouštění jakékoli 

znečišťující látky do prostředí, pokud toto není v souladu s národním systémem pro 

vypouštěni znečištěných látek.  

- Každý nájemce s činností údržby je povinen podat oznámení o záměru provádět tuto činnost 

příslušný úřad. Všichni nájemci by měly přinejmenším dodržovat osvědčené postupy řízení, 

které jsou k zjištění v aktuálních předpisech o znečistění na jednotlivých letištích. 

Schvalování mycího procesu 

A. Všichni žadatelé o povolení pro mytí letadel nebo leteckých motorů, musí podat písemnou 

žádost úřadu.  

Žádost musí obsahovat:  

1) navrhovaný čas pro danou činnost,  

2) návrh umístění,  

3) jméno společnosti určené pro mytí letadel,  

4) název letecké společnosti / zahrnutého nájemce,   
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5) typ požadované činnosti prováděné pro čištění - suché nebo mokré mytí letadel, nebo 

leteckých motorů,  

6) dodržování podrobných postupů před, během a při ukončení mytí činností, jako jsou 

umístění pracoviště, čisticích prostředků a přípravků, způsob odstranění znečištění, a 

podobně,  

7) bezpečnostní listy u každého výrobku, které mají být používány při mytí,  

8) pokud bude prováděn proces mokrého mytí, musí být specifikováno místo a způsob   

odstranění odpadní vody, 

  

- Je-li předmětem žádosti mytí motoru, může být poskytnut prozatímní souhlas pro jedenu 

mycí událost. Tato první akce mytí musí být naplánována s cílem umožnit zaměstnancům 

dodržovat plánované postupy. Odpadní voda z této jediné operace musí být shromažďována a 

musí být vyšetřena na přítomnost nebezpečných látek. Výsledky zkoušky musí být předány 

řediteli operací před konečným schválením činnosti čištění motoru. Toto schválení musí být 

poskytnuto dříve než dojde k jakémukoli dalšímu procesu čištěni motoru. 

- Při schváleni čistění letounu, před zahájením čistících aktivit, Operace musí  oznámeny aby 

zaměstnanci úřadu možnost pozorovat činností a postupů při myti zavedených v souladu s 

touto směrnicí. Poté, nemusí  být oznámeny, pokud se mycí činností podstatně nezmění. 

- I když je činnost mytí schválena, pokud dojde k změně jakéhokoliv aspektu procesu čištění, 

musí být neprodleně informován příslušný úřad. 

Mycí metody: 

- Suché mytí letounu 

1. Proces suchého mytí nesmí zasahovat do činnosti jiné letecké společnosti nebo nájemce. 

2. Všechny zbytky čistících prostředků a přípravků pro provedeném procesu mytí musí být 

odstraněny. 

3. Odpady z procesu suchého mytí by měly být řádně zlikvidovány. 
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- mokré mytí letounů 

1. Mytí voda nesmí vstoupit do drenážního systému pro dešťovou vodu. V závislosti na 

místě provádění činnosti jak je uvedeno níže, musí být veškerá odpadní voda, shromážděna a 

přepravena mimo na místo pro její likvidaci nebo řádně vypouštěna do odpadní kanalizace. 

 

2. Dlažba musí být očištěna podle potřeby, aby se zabránilo znečištění plochy nebo kluzkým 

podmínkám. Tato voda musí být shromážděna a neškodně odstraněna, jak je popsáno 

výše. 

3. Musí být použity pouze biologicky rozložitelné bez-fosfátové čistící prostředky. 

4. Všechny místní systémy sběru a čištění odpadních vod musí být zkontrolovány, vyčištěny 

a udržovány podle potřeby, aby byl systém plně funkční. 

 

- čištění motoru 

1 Všechna voda použitá pro čištění motoru, musí být zachycena. Tato odpadní voda musí být 

bezpečně odstraněna a není dovoleno ji vypouštět do kanalizace. 

2. Odpadní voda musí být po procesu mytí alespoň jednou přezkoušena a odstraněna 

v souladu s platnými zákony a předpisy. 

 

Prostory k provádění mycí činnosti: 

- Místa pro mytí a proplachování motorů jsou posuzovány případ od případu a nejsou 

uvedeny níže. 

 

- Mytí letadel 

1. Stojánkové pozice na neveřejném prostoru letiště.  

  - suché mytí může být prováděno v jakémkoli místě v libovolný čas. 

  - mokré mytí může být prováděno na stojánce v provozní části letiště kdykoli. 

   

2. Veřejný letištní prostor 

   - suché mytí může být prováděno na kterémkoli místě libovolný čas. 

   - mokré mytí není dovoleno v žádném místě. 
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3. Hangáry údržby –Letecká společnost se může obrátit na provozovatele údržbového       

hangáru, pokud si to přeje, se žádostí o využití mycího zařízení hangáru údržby. 

   - suché mytí může být prováděno v hangáru údržby na stanoveném místě kdykoli 

   - mokré mytí je povoleno kdykoliv v prostoru určeném pro tento účel. 

   - mycí voda se zpracovává pomocí filtračního systému a vypouští do odpadní kanalizace. 

 

5. Pevná základna operátora (FBO) 

- suché mytí může být prováděno na FBO kdykoli. 

- mokré mytí může být prováděno na FBO kdykoli v prostorách určených k mytí letadel. 

- mycí voda je vypouštěna do odpadní kanalizace po zpracování ve filtračním systému. 

 

6. Všeobecné prostory letiště  

- suché mytí může být prováděno na všeobecném prostoru letiště ve kterékoli době. 

- mokré mytí může být prováděny kdykoliv, ale měla by být pokud možno 

prováděna v oblastech určených pro mytí letounů, která splňuje výše uvedené požadavky. 

Pokud není určený mycí prostor k dispozici, a mytí se provádí nepravidelně v delších 

intervalech na menších nespecializovaných letounech, může být mytí provedeno v 

zatravněných plochách či zpevněných plochách, kde se odpadni voda vlévá do půdy. 

 

- Pro větší letadla, časté mytí, nebo u letadel pro speciální použití jako jsou letadla, které 

přepravují pesticidy nebo chemické látky, musí být mycí činnost prováděná v řádném 

zařízení určeném pro tyto účely. Obvykle jde o to  buď zachytit všechnu odpadní vodu pro 

řádnou likvidaci, nebo zpracování filtrační systém a vypouštění do odpadní kanalizace. 
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1.2. Chemické prostředky 

Důležitým a nebezpečným faktorem je používání chemických prostředků, které nejsou 

specifikované pro použití na konkrétním letounu. Smí se používat jen výrobky které byly 

vyrobeny a testovány pro použití na konkrétním letounu. Čistící prostředky používané pro 

automobilovou a nákladní dopravu jistě zajistí potřebný čistící efekt ale rovněž obvykle 

obsahuji vysoce korozivní chemické látky které mohou dlouhodobě vážně poškodit povrch 

letounu. Certifikované výrobky pro čištění letounu byly přezkoušeny na materiálech 

nejčastěji se vyskytujících na letounech, aby bylo zjištěno že při správném použiti nemohou 

jakýmkoliv způsobem poškodit žádnou část letounu.  

 

Čistící prostředky na základě rozpouštědel 

Obecně platí, že čistící prostředky na základě rozpouštědel používané pro mytí letadel by 

neměly mít bod vzplanutí nižším než 105 ° F. Chlorovaná rozpouštědla všech typů splňují 

požadavky na  nehořlavost, ale jsou toxické, a musí s nimi být dodržovány bezpečnostní 

opatření při jejich využívání. Použití tetrachlormethanu pro čištění letounu by mělo být 

pokud možno co nejvíce omezeno. Před použitím určitého chemického přípravku pro čištění 

by měl  prověřen bezpečnostní list (BL) s instrukcemi pro manipulaci a bezpečnostní 

informace. 

AMT by měla přezkoumat bezpečnostní listy k dispozici pro všechny chemické, rozpouštědla 

nebo jiné materiály, se kterými by mohly přijít do styku s během při své činnosti údržby. 

Zejména u rozpouštědel a různých čistících kapalin, a to i těch, za ekologicky a jinak 

nezávadných, můžou mít různé škodlivé účinky na kůži, vnitřní orgány a / nebo nervový 

systém. Aktivní rozpouštědla jako metyletylketon (MEK) a aceton můžou být škodlivé nebo 

smrtelné při požití, a můžou být škodlivé při vdechnutí nebo při absorpci 

přes kůži v dostatečném množství. Zvláštní pozornost by měla být věnována doporučeným 

ochranným opatřením, včetně rukavic, respirátorů a zejména ochraně očí.  

- Rozpouštědla pro suché mytí 

Rozpouštědla na ropném základu jsou nejčastěji používané pro čištění letounů. Bod jejich 

vzplanutí je mírně nad 105 ° F a můžou být použity k odstranění maziva, oleje, nebo lehkých 

půdních nečistot. Jako rozpouštědla pro suché mytí je preferován petrolej pro veškeré čisticí 
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účely. Ale petrolej taktéž ponechává nepatrný zbytek po odpaření, který může zasahovat do 

např. finální fáze lakování povrchu letounu. 

- Bezpečné rozpouštědla 

Rozpouštědla jako trichlorethan (methylchloroform), se používají pro běžné čištění a 

odstraňování mastnoty. Jsou za normálních okolností nehořlavé, a se používají se jako 

náhrada za tetrachlormethan. Při použití musí být dodrženy nutné bezpečnostní předpisy pro 

chlorované rozpouštědla. Při dlouhodobém používání může způsobit dermatitidu na 

některých osob. 

- Methylethylketon (MEK) 

MEK je k dispozici také jako rozpouštědlo pro čištění kovových povrchů a odstraňování 

starých nátěrů z malých ploch. Jedná se o velmi aktivní rozpouštědla a čističe kovů, s bodem 

vzplanutí z asi 24 ° F. Jsou toxické při vdechnutí, tak je nutné používat patřičné ochranné 

pomůcky při jejich používání.  

- Petrolej 

Petrolejové čistící prostředky se obvykle mísí s rozpouštědly emulzního typu pro změkčení 

těžkých konzervační nátěrů. Jsou také používané pro všeobecné čištění s rozpouštědly, ale 

jejich použití by mělo být následováno přetřením, nebo opláchnutím nějakým jiným typem 

ochranného prostředku. Petrolejové čistící prostředky se nevypařují tak rychle jako 

rozpouštědla pro suché čištění a obecně zanechávájí citelný film na očištěných plochách, 

které mohou být ve skutečnosti žíravé. Petrolejové filmy mohou být odstraněny pomocí 

bezpečnostních rozpouštědel, vodní emulzních směsí. 

Emulzní čistící prostředky 

Rozpouštědla se v kombinaci s vodními emulzemi používají pro všeobecné čištění povrchu 

letounů. Rozpouštědlové emulze jsou zvláště užitečné při odstraňování těžkých usazenin jako 

jsou uhlíkaté sloučeniny, tuky, oleje nebo dehtu. Při použití v souladu s pokyny, by tyto 

rozpouštědlové emulze neměly ovlivnit dobré nátěry nebo organické povrchové úpravy. 
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- Vodní emulzní čistící prostředky 

K dispozici v rámci specifikace MIL-C-22543A jsou prostředky na základě vodních 

emulzních čistících směsí určených pro použití jak na lakované povrchy letounů tak i na 

povrchy bez nátěru. Tyto materiály jsou také přijatelné pro čistění fluorescenčně lakovaných 

povrchů. 

Nicméně se tyto vlastnosti liší podle jednotlivých materiálu k dispozici, a před samotným 

praktickým použitím na konkrétní povrch by měla být provedena testovací aplikace. 

- Rozpouštědlové emulzní čistící prostředky 
 

Jeden typ rozpouštědlového emulzího čističe je nefenolický a může být bezpečně používán 

na lakované povrchy, aniž by způsobil změkčení základu barvy. Časté opakované použití 

může však změkčit povrchy na základě nitrocelulózy. Je to nicméně efektivní ve změkčování 

a odstraňování těžkých konzervačních nátěrů. Houževnaté materiály by měly být ošetřeny 

druhou, nebo i třetí aplikací podle potřeby. 

Dalším typem rozpouštědlových emulzí má fenolický základ, který je účinnější pro 

náročnější aplikace, ale také více inklinuje ke změkčení povrchových nátěrů. Musí být 

používány s opatrností kolem gum, plastických hmot a nebo jiných nekovových materiálů. Je 

nutné používat gumové rukavice a brýle k ochraně při práci s čistícími prostředky na tomto 

základu. 

Mýdlové čistící prostředky 

Je k dispozici řada materiálů pro jemné čisticí použití. V této oblasti se vyskytují některé více 

obyčejné materiály. 

- Čistící prostředky pro povrchy letounů 

Prostředky specifikace MIL-C-5410 materiálů typu I a II se používají při generální úklid 

lakovaných a nelakovaných povrchy letounů pro odstranění lehkých až středních nečistot, 

provozní filmů, olejů, nebo tuků. Jsou bezpečné pro použití na veškeré povrchy, včetně 

tkanin, kůže, a průhledných plastů. Lesklé ploché povrchy by neměly být čištěny více než je 

nutné a nikdy by neměly být drásaný s tuhými kartáči. 
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- Neionické čistící prostředky 

Tyto materiály mohou být buď rozpustné ve vodě nebo v oleji. Čistící prostředky rozpustné v 

oleji jsou účinné v 3 až 5 procentním roztoku rozpouštědla při procesu suchého čistění pro 

změkčení a odstraňování těžkých konzervačních nátěrů. Tato směs je výkonově srovnatelná s 

emulzními čistícími prostředky uvedenými dříve. 

Mechanické čistící materiály 

Mechanické čistění materiály musí být používány s opatrností a v souladu s danými pokyny, 

aby bylo zamezeno poškození povrchové úpravy letounů. 

- Jemné brusné materiály 

Není činěn žádný pokus v této části poskytnout podrobné pokyny pro použití různých 

uvedených materiálů. Některé pokyny co dělat a nedělat, jsou zahrnuty jako pomoc při 

výběru 

materiálů pro konkrétní čisticí práce. 

Zavedení různých stupňů netkaných brusných materiálů dal technikům letecké údržby čistý, 

levný materiál pro odstraňování korozních produktů a jiných lehké brusných potřeb. 

Podložky lze použít na většinu kovů (ačkoli stejné podložka by neměl být používána na různé 

kovy) a jsou obvykle první volbou když se vyskytne podobná situace. Tuto brusnou podložku 

je také možno použít  pro odstraňování laků a jiných nátěrů, pokud je použita v spojení s 

mokrými stěrkami. 

Pro čištění zkorodovaných hliníkových povrchů můžou být použity práškové pemzy. Můžou 

také být použity jiné podobné jemné brusiva. 

Bavlněné impregnované vaty se používají pro odstraňování skvrn výfukových plynů a leštění 

zkorodovaných hliníkových povrchů. Můžou být také použity na jiných kovových površích  

k vytvoření vysokého lesku.  

K dosažení vysokého dlouhotrvajícího lesku se taktéž může na hliníkovém povrchu bez 

nátěru použít leštidel obsahujících hliník. Toto leštidlo by nemělo být používáno na 

eloxovaných površích protože by mohlo dojít k odstranění nátěru. 

Pro všeobecné čištění hliníkových povrchů jsou určeny tři stupně hliníkové vlny - hrubé, 

střední, a jemné. Impregnované nylonové materiál jsou preferovány vůči hliníkovým vlnám 
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pro odstraňování koroze z povrchů, tvrdých lakovaných vrstev a pro ostraňování stávajících 

laků před retušováním. 

Tyto materiály můžou být použity také k odstranění zbytků výfukových plynů motoru a 

drobných oxidací.  

U hlav nýtů nebo na hraných by se neměla používat velká třecí líla aby nedošlo k porušení 

tenké ochranné vrstvy v těchto místech. 

- Brusné papíry 

Brusné papíry používané pro povrchy letounů by neměly obsahovat ostré, nebo jehličkové 

brusiva které se mohou zapustit v základním materiálu, nebo ochranném nátěru které jsou 

čištěny. Použité brusiva by neměly způsobovat korozi čištěného materiálu. 

Neměly by se používat brusné papíry z karbidu křemíku, zejména pokud jde o hliníkové nebo 

hořčíkové povrchy. Zrnová struktura karbidů křemíku je velmi ostrá, a materiál je tak tvrdý, 

že jednotlivá zrna budou pronikat a zapichovat se dokonce i v ocelových površích. Použití 

smirkového papíru nebo brusných tkanin na hliníku nebo hořčíku může způsobit vážnou 

korozi kovů zapuštěný v oxidu železa. 

Chemické čističe 

Chemické čisticí prostředky musí být používány s velkou opatrností při čištění letadel jako 

celků. Existuje nebezpečí zachyceni žíravin v površích a štěrbinách oproti jejich výhodné  

rychlosti působení a účinnosti. Všechny použité materiály musí být relativně neutrální 

a snadno odstranitelné. Je třeba říct, že všechny zbytky musí být dokonale odstraněny. 

Zbytky rozpustných solí se zbytků chemického ošetřování povrchů jako jsou kyselina 

chromová se zkapalní a budou podporovat praskání a puchýřovatění na nátěrech lacích 

letounů. 

- Fosforečná-kyselina citrónová 

Směsi Fosforečné kyseliny citrónové (typ I) pro čistění hliníkových povrchů jsou k dispozici 

a připraveny použití jako balené. Typ II je koncentrát, který se musí zředit s minerální vodou 

a lihovinami. Při použití těchto sloučenin je nutné nosit gumové rukavice a ochranné brýle, 

aby se zabránilo kontaktu s kůží a očima. Jakékoliv popáleniny od těchto kyselin mohou být 
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neutralizovány velkým množstvím vody s následnou aplikací zředěným roztokem sody 

(hydrogen uhličitan sodný). 

 

 

1.3. Přípravky pro čištění 

Několik produktů a zařízení nutných k mytí letounů: 

• Zrdoje tlakové/netlakové vody dle potřeby a specifikací letounu, 

• Bezpečné a vhodné žebříky a plošiny v závislosti na velikosti letounu, 

• Vhodné a kvalitní čisticí prostředky bezpečné jak pro letoun tak i obsluhu, 

• Speciální houby/mopy pro nanášení čistícího prostředku/odstraněni přebytku vody 

z letounu po dokončeni mytí, 

• Teleskopické násady a jiné doplňky pro kartáče, 

• Čističe skel, 

• Vysoce kvalitní kartáče a čistící tkaniny, 

• Ochranné prostředky. 

 

 

a) Zdroje tlakové/netlakové vody 

Jako zdroj tlakové vody slouží vysokotlaké myčky. Můžou být jak s ohřevem tak i bez 

ohřevu tlakové vody. 
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                                                      Obr. 1.1 Vysokotlaká myčka  

Základem je vysokotlaká pumpa, buďto s nebo bez tepelného výměníku pro rychloohřev 

vody s možností nastavení až do 140 st.C (oblasti páry). Mycí zařízení je dále vybaveno 

množstvím elektroniky a nejrůznějších čidel a bezpečnostních prvků, což spolu s nádržemi na 

naftu pro ohřev vody (vlastní pumpa je poháněna elektromotorem na 230 či 400 V), jakož i 

pro chemické přípravky má za důsledek větší rozměry a hmotnost. Existuje široká řada 

výkonově rozdílných typů pro běžné používání.  

 

                        

                                          Obr. 1.2 druhy proudu vody z tlakové pistole  

 

Při používaní tlakové vody u letounu se je třeba ujistit že stojíme v dostatečné vzdálenosti od 

letounu a vždy  je důležité zjistit jaký maximální tlak je dovolen na letounu použít.  
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Dále je třeba si uvědomit že při myti může být poškozeno pneumatické a jiné zařízení hlavně 

v oblasti podvozku a ovládání mechanizace křídel, tlaková voda může způsobit značné 

poškození těchto části letounu zvláště různých ložisek a těsnění. Při práci v těchto místech se 

doporučuje používat netlakovou vodu a ruční čištěni těchto prostor, aby nedošlo k poškození. 

 

b) schůdky, hydraulické plošiny 

                         

                                                 Obr. 1.3 Hydraulická zvedací plošina 

 

Nůžkové plošiny jsou koncipovány jako ručně přemístitelné nebo stacionární, s vertikálním 

zdvihem. Zvedací zařízení je řešeno na nůžkovém principu křížících se ramen.Dvojice ramen 

umístěných nad sebou jsou rozevírány přímočarým hydromotorem. Dodávku tlakového oleje 

zajišťuje hydraulické čerpadlo poháněné elektromotorem AC 230V/50Hz nebo AC 3x 

380V/50Hz. Hydraulická nůžková plošina je nenahraditelná při použití ve stavebnictví, v 

průmyslu, energetice, velkoprodejnách, letištích atd. 
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c) Houby, mopy, stěrky 

Souprava mopu Rubbermaid PULSE 

                                      

                                  Obr. 1.4 Čistící mop Rubbermaid PULSE 

• souprava mopu obsahuje: teleskopickou násadu s nádrží na tekutinu, hliníkovou 
mopovací hlavu 40 cm a 2 mikrovláknové mopy, 

• lehká konstrukce - s plnou nádrží váží pouze 1,7 kg, 
• zabudovaná vysoko objemová doplňovací nádrž na 0,6 l roztoku pro vyčištění až 80 

m2 podlahové plochy, 
• okénko v nádrži umožňuje snadné monitorování hladiny tekutiny, 
• nádrž je vybavena širokým plnícím otvorem pro snadné ruční plnění, 
• rychloupínací systém - souprava zahrnuje mopovací hlavu 40 cm, 
• protiskluzový hrot na horní části násady zabraňuje jejímu sklouznutí a pádu při opření 

mopu o zeď, 
• stisknutím tlačítka na násadě se za mopem uvolní čistící roztok ve třech proudech 

(nerozprašuje se pro ekologičtější čištění). 

S novým Rubbermaid PULSE lze vyčistit více čtverečních metrů za kratší dobu. 
Nejkvalitnější mikrovlákno, zabudovaná nádrž a uživatelsky kontrolovaná aplikace roztoku 
představují účinnější čištění a nižší pracovní náklady. 
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d) Čističe skel, vysoce kvalitní kartáče a čisticí tkaniny  

                                         

                                                        Obr.1.5 Čističe oken 

Použití pro čištění hladkých povrchů - oken, skel, dlaždic 

Díky odsávání vody velmi snadné umývání. 

• sklo čisté bez kapek a proužků vody, 
• hygienická práce bez kontaktu se špinavou vodou, 
• snadná a komfortní manipulace. 

- mikrovláknové tkaniny 

                        

                                                                Obr.1. 6 Utěrka z mikrovláken 
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- hadřík z mikrovláken se skládá z tisíců drobných vláken, které odstraní nečistoty a udrží je 
v sobě. Díky svému složení je velmi šetrný k Vašemu laku. 

• Ideální pro použití k leštění, pro odstranění zbytků vosku, čištění oken, na interiér a 
plasty, 

• Nepoškrábe ošetřovaný povrch, 
• Absorbuje více než 8 násobek jeho váhy tekutin, 
• Je možno prát opakovaně v pračce. 

 

e) Ochranné prostředky 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí pracovního procesu. Součástí 

ochrany zdraví je snaha zabránit pracovním úrazům i nemocem z povolání a umožnit 

bezpečné vykonávání prací i na rizikových pracovištích. Bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci musí proto ve vlastním zájmu chápat každý pracovník.  

Ochranné pracovní prostředky individuální můžeme označit používání nejrůznějších 

osobních ochranných pomůcek, které mají povahu oděvů, jejích součástí nebo doplňků, 

speciálních nástrojů, přístrojů či pomůcek. Jejich účinek je závislý na správné volbě, dobrém 

stavu, kvalitě a na správném způsobu používání.  

 

- Rukavice 

                                     

                                               Obr. 1.7 Ochranné rukavice 

Rukavice pomáhají udržet ruce v bezpečí a zajistit tak aby nedošlo k poškození zdraví. 

Chemické látky, které jsou obsaženy v čistících prostředcích, mohou projít kůží a dostat se až 

do těla. Mnoho z těchto chemických látek jsou zdraví nebezpečné. Mohou způsobit zdravotní 
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problémy, a to i v malém množství. Proto je pro ochranu nutné nosit ochranné rukavice, a to 

při jakékoliv manipulaci s těmito prostředky.  

Rukavice tedy musí poskytnout ochrannou bariéru, která zabrání chemikáliím dostat se 

k pokožce. Nejhůř na rukavice působí rozpouštědla, která je poškozují nejrychleji a usnadňují 

tak chemikáliím dostat se do těla. Způsobí tím zdravotní problémy, jako jsou alergické 

reakce, ale mohou i poškodit například vnitřní orgány. Aby se tedy tomuto nebezpečí 

zamezilo, je nejdůležitější, aby byly rukavice v první řadě odolné proti rozpouštědlům. 

Pro výběr rukavic je nejdůležitější neřídit se podle ceny, ale podle kvality. Všechny rukavice 

totiž neposkytují stejnou míru ochrany. Dražší rukavice poskytují, barvám a organickým 

rozpouštědlům mnohem větší překážku. Kromě toho že ruce dobře chrání, mají také velkou 

trvanlivost. 

  

- Ochrana dýchání 

                                   

 

                                                           Obr.1. 8 Ochranná maska 

 

Výpary čistících prostředků, prach a organická rozpouštědla jsou velmi nebezpečnými prvky. 

Vdechnutím se tyto nebezpečné látky dostávají do těla. Poškození zdraví, způsobené těmito 

látkami se může projevit až při uplynutí delšího časového období. Bývá to 10, ale klidně i 15 

let. Potom je však pozdě a poškození zdravý už nelze vrátit. Z tohoto důvodu je velmi 

důležité dbát na ochranu dýchání a používat ochranné masky 
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- Ochrana zraku 

                      

                                             

                                                         Obr. 1.9 Ochranné brýle 

Poranění očí hrozí zejména pracovníkům, kteří přicházejí do styku s létajícími pevnými nebo 

tekutými částečkami. 

Zrak je nutné chránit před mnoha nebezpečnými vlivy jako  pevnými částicemi prachu, 

kapkami nebezpečných chemických látek , apod. I drobná zranění mohou způsobit zdravotní 

problémy. Stačí jen nepatrné prachové zrníčko a může dojít k oděrce rohovky. 

K ochraně zraku se nejčastěji používají ochranné brýle a ochranné štíty. Ochranné brýle 

slouží pouze k ochraně zraku v případě, kdy není třeba chránit celý obličej. Ochranné štíty 

chrání nejen oči, ale i obličej. 

 Mezi základní požadavky pro ochranu zraku patří rozměry, pevnost, optické požadavky a 

doplňkové požadavky, které uvádí příslušné normy. Nejdůležitější je identifikovat rizika, 

která při práci hrozí – např. zasažení očí kyselinou, záření nebo odletující kousky plastu. Poté 

určením typu ochrany: bezpečnostní brýle, ochranné brýle, krycí ochranné brýle, obličejová 

maska.... 

Při výběru pomůcek na ochranu zraku je důležité myslet také na možnost nošení dioptrických 

brýlí. V tomto případě bude vhodnější zvolit ochranný štít, můžete ale vybírat i ochranných 

brýlí, pod které se dioptrické brýle vejdou. 
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2. Stávající technologické postupy a metody čištění 

Stávající technologické postupy při mytí letounů zahrnují zejména použití manuálních 

prostředků pro čištění a využití lidských zdrojů v tomto procesu. Nejrozšířenější metodou je 

v tomto případě proces mokrého mytí, kdy je voda přímo aplikována na povrch letounu 

budˇto tlakem ze zařízení na dodávku tlakové vody nebo obyčejnou nízkotlakou hadicí. 

Proces mokrého čištění začíná být ekologickým tématem v posledních letech. Hodně letišť 

v dnešní době považuje vodu použitou pro čištění letounu za odpadní vodu, a tak některé 

letiště nepovolují mytí letounů na svých plochách a nebo mají vyhrazené speciální prostory 

k tomu určené.  

Čištění exteriéru letounu 

Čištění vnějšího povrchu se vztahuje zejména na čištění trupu letadla. Při čištění exteriéru se 

odstraňuje široká škála každodenních nečistot. Do typických nečistot se řadí nečistoty z 

provozu, oxidační nánosy, výfukové nánosy atd. Odstranění těchto nečistot je nezbytně nutné 

zajistit pro prevenci vzniku koroze na povrchu letounu. Zatímco odstraňování znečištění je 

nutné zajistit pro bezpečnost provozu letadel, velká část čištění povrchu exteriéru je 

vykonávána pouze z kosmetických důvodů. Čištění a následné leštění dává trupu letounu 

lesk, který by měl být esteticky cestujícím. Kromě toho se díky  čištění letounu, snižuje 

celková hmotnost a tím se sníží spotřeba paliva v provozu. 

Čištění Přistávacích zařízení 

Podvozek typického dopravního letadla se skládá z hlavního podvozku a příďového 

podvozku. Hlavní podvozek i příďový podvozek se skládají z řady komponentů. Tyto  se 

skládají z: dveří, vysouvacích a zatahovacích systémů, kol, brzd, systému řízení, a 

výstražných systémů. Čištění podvozku může být provedeno na letadle v případě 

standardních údržbářských prací, nebo mimo letounu při kompletní demontáži při GO. 
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                                                                Obr. 2.1 Hlavní podvozek DL 

 

Čištění motorů a motorových jednotek 

Čištění motoru v řízení údržby letadel je komplexní proces a často zahrnuje demontování 

motoru do jednotlivých modulů pro tuto činnost. 

Čištění motorů je nezbytné pro přesnou kontrolu jejich jednotlivých částí. Při čistění motorů  

musí být pečlivě a přesně určeny všechny použité materiály jež jsou čištěny, neboť některé 

materiály nemohou být čištěny s použitím všech metod. Mezi tyto materiály patří titan, 

slitiny titanu a slitin hliníku, z nichž se mnoho často nachází v leteckých motorech. 

Postupy čištění motorů a motorových modulů se rozdělují do tří kategorií  

• čištění vodou,  

• čištění rozpouštědly, 

• otryskáváním. 
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                                                                Obr. 2.2 Proudový motor CF6 

 

Čištění povrchů řídících ploch 

Plochy pro řízení letu jsou ty části konstrukce letadla, které ovlivňují aerodynamický profil a 

které slouží pro změnu letových parametrů jako je rychlost, výška a směru letu. Povrchy 

sloužící k řízení letu jsou: křidélka, výškovky, směrovky, sloty, horizontální stabilizátor, 

sloty na náběžné hraně křídel, klapky. 

Všechny povrchy těchto součástí jsou hladké a mohou být čištěny buď na letadle nebo po 

demontování. Zvláštní pozornost musí být věnována zařízením pro řízení letu, které jsou 

tvořeny z kompozitních materiálů. Tyto zařízení se liší typ od typu letounu. Kromě 

samotných povrchu těchto zařízení je třeba také čistit hydraulické vedení sloužící k řízení 

těchto systémů řízení.  
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                                                                Obr. 2.3 Řídící plochy letounu B-737 

 

Čištění hydraulického vedení 

Hydraulické vedení v letadle rozvádí hydraulickou kapalinu k systémům řízení letu tak, aby   

bylo umožněno řízení letounu. Během plánované údržby jsou hydraulické vedení 

demontovány a vnitřní a vnější povrchy čištěny. Toho se tradičně dosahuje použitím 

parního odmašťování MCF. Kromě toho může při mnoha činnostech v údržbě dojít k úniku 

hydraulické kapaliny mimo hydraulické vedení. Tyto aktivity zahrnují doplňování  

hydraulické kapaliny a údržbu hydraulických čerpadel. Před smontováním hydraulických 

systémů letadla, musí být odstraněny všechny úniky kapaliny z hydraulického vedení. 

 

Čištění před následnými činnostmi 

Čištění povrchů součástí nebo sestav před provedením následného procesů údržby často mají 

zásadní význam pro integritu těchto operací. Například čištění zkoušeného povrchu před   

fluorescenční penetrační zkouškou (FPI) (potvrzení stavu / letové způsobilosti součásti) je 

nezbytné z důvodu odstranění zbytkových nečistot ze zkoušeného povrchu v průběhu FPI. 
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Podobně, celistvost procesů oprav jednotlivých součástí bude záviset na dosažení požadované 

čistoty součástí pro další postup. Tyto činnosti by se dali rozdělit do několika skupin:  

• Čištění před nátěrem, 

• Čištění před lepením, 

• Čištění před nedestruktivním testováním (NDT), 

• Čištění před montáží, 

• Čištění před svařováním.  

Čištění skel 

I když je na čistících produktech uváděna informace, že jsou bezpečné pro používaní na 

plastech, je třeba být opatrný s jejich aplikací na skla letounů. Opět platí, že čelíme 

problémům které nevyvolávají velké znepokojení v jiných aspektech života. Mnoho produktů 

můžete nechat na čelním skle film, který může vyrábět optické zkreslení nebo halo efekt. Obě 

tyto situace mohou být v letounu velmi nebezpečné. Haloing je termín daný jevem, kdy duha 

kruhového obrazu vychází z pevného povrchu skla. To může být velmi nepříjemné a 

nebezpečné, protože může zakrýt, nebo zkreslit vidění přes čelní sklo kabiny pilotů.  

Je nutné zdůraznit, že při práci na jasných plochách, jako je například čelní sklo je třeba se 

řídit metodou která by se měla za každých podmínek dodržovat. Při mytí čelního skla 

různými  houbami, nebo tkaninami je nutné toto provádět vždy kolmo k horizontu. To je 

nesmírně důležité. Pokud bychom nechtěně poškrábaly povrch skla, existuje možnost dívat se 

kolem poškrábání, spíše než se dívat přes škrábance. Více jemných škrábanců může 

produkovat formu optického zkreslení, které má naštěstí jen minimální efekt při pohledu 

vertikálně. 

Výběr správné vody pro použití na letounu 

Použitý typ vody na letounu je velmi důležitý krok. Při použití značně tvrdé vody mohou na 

letounu vzniknout stopy po mytí. Použiti běžně dostupné vody není s tohoto důvodu pro 

letouny příliš vhodné. Vodu pro letoun je potřeba v prvé řadě pokud je to možné změkčit. 

Výběr správných produktů 

Letouny jsou citlivé stroje a i když je jejich povrch (lak) odolný, je ho možné při neopatrné 

práci vážně poškodit. Výběr správných produktů pro mytí je jedním ze základních 
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požadavků.   Použití špatných přípravků nejenom že může poškodit lak ale taky i nosnou 

strukturu samotného letounu. 

2.1. Návrh postupu pro mytí letounu 

Krok 1, Příprava letadla - Pokaždé když pracujeme na letišti a kolem letounů je vždy důležité 

dbát v první řade na bezpečnost. Před mytím je nutné zabezpečit letoun a ujistit se že se 

nemůže pohybovat během obslužných prací. Ujistit se, že všechny porty a montážní i jiné 

otvory jsou chráněné a zalepit otvory pitotovy trubice a statické porty s fluorescenční 

oranžovou pásku. Tím se zabrání vodě ve vniknutí do těchto prostor a poškození avioniky.   

Po provedeném mytí je nezbytně nutné se ujistit že jsou všechny otvory opět volné, jinak by 

mohlo dojít k velice nebezpečným událostem, zejména pokud jde o pitot-statický systém. 

Proces mytí letounu by neměl mýt žádný vliv jiné letouny nebo zařízení v jeho blízkosti.   

                                

                                            Obr. 2.4 Otvory pro snímače statického a dynamického tlaku  

Krok 2, Příprava před mytím - Příprava před samotným mytím je velmi důležitá. 

Nejzanešenější oblasti by se měly v prvé řadě umýt ještě před začátkem ručně, tím se zabrání 

nutnosti mytí těchto oblastí případně opakovat a ušetřit tak čas celého procesu. Je třeba dbát 

na velikost a směr vetru v případě provádění mytí na otevřených prostranstvích aby 

nedocházelo ke znečištění u jednou umyté části vlivem větru. 
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Krok 3, Mytí spodní části trupu - Jako první by se mělo začít s mytím spodní části trupu 

zejména u menších letounů, kde by mohl být nutný pohyb po ploše pod letounem. Čistit tuto 

část jako první zabrání zbytečnému pohybu v jinak mokrém prostředí a navlhnutí. Tato část 

letounu je obvykle znečištěna od hydraulických kapalin, oleje, karbonových usazenin, 

rozstřikem nečistot koly z přistávací dráhy. Po umytí čistícími přípravky je nutné opláchnout 

důkladně břicho před přechodem k dalšímu kroku jinak by došlo k zaschnutí mycího 

prostředku na povrchu, který je poté obtížně odstranitelný. Pokud je spodní část letounu 

dobře vyčištěná tak ji stačí jen omýt vodou a nečistoty se na ni držet nebudou ani z průběžně 

čištěné horní části letounu. 

Krok 4, Mytí kol - Dalším krokem bude mytí kol letounu. Ty bývají většinou znečištěny od 

karbonových usazenin, částicemi prachu od brzd, oleje hydrauliky a nečistotami z VPD. Před 

přechodem k dalším krokům je opět nutné důkladné opláchnutí kol od zbylého čistícího 

prostředku. 

Krok 5, Mytí klapek - Oblasti klapek bývají nejvíce znečištěné oblasti a to zejména od 

hmyzu. Jsou li tyto znečištěny ve velkém rozsahu je třeba na ně nanést čistící přípravek ve 

stejném okamžiku kdy dochází k mytí kol, aby bylo umožněno těmto nečistotám změknout a 

uvolnit se, což poté vyžaduje méně úsilí z čistícího personálu. Opět je důležité opláchnout 

důkladně tuto případně další již umyté části letounu na které se mohly z jakéhokoliv důvodu 

dostat nečistoty, nebo čistící přípravek před dalším postupem. 

Krok 6, Mytí Spodní části křídla - Křídla v dolní části mohou být znečištěny od úniků paliva, 

uniku hydraulické kapaliny, hmyzu, karbonových usazenin, oleje případně nečistotami z 

VPD v závislosti na typu čištěného letounu. Čistit začínáme od kořenu křídel a postupujeme 

směrem ke koncům, v závislosti na velikosti křídla se může čistit celé křídlo najednou, nebo 

nejprve přední a poté zadní část. Je třeba si dát pozor aby jsme čisticí prostředek nedostali 

opět na trup jinak je ho třeba znovu omýt.  

Krok 7, Mytí horní části křídla / náběžné hrany - Křídla jsou na horní straně znečištěné 

většinou od usazenin prachových částic. Nejprve je třeba horní stranu opláchnout vodou aby 

došlo ke smytí nejhrubších částic které by mohly poškodit povrch letounu a teprve poté 

nanést čistící prostředek a důkladně horní stranu křídel očistit. Postupovat by se mělo opět od 

kořene křídla k jeho koncům. Speciální pozornost by měla být věnována náběžným hranám 

křídel, které bývají zanešeny nečistotami nejvíce.  
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Krok 8, Mytí trupu - Nos trupu bude většinou znečištěn hmyzem, na bocích a zadní části 

trupu se nachází znečištění ve formě prachových a karbonových usazenin, oleje v závislosti 

na tom, kde jsou na letounu umístěny motory. Trup se rozdělí na čtyři stejné části zrcadlově 

od křídel vpřed a vzad. Mytí začíná na pravé nebo levé straně, směrem od přídě trupu středu 

křídla. Poté se přechází od zadní části křídla ke konci trupu v zadní části letounu a totéž se 

opakuje na opačné straně letadla. 

Krok 9, Mytí krytů motoru - Kryty motorů bývají znečištěny hlavně v zadní části od 

motorových spalin. Tyto části bývají nejzanešenější a nejhůře omyvatelné proto by se na ně 

měl nanést čistící prostředek dříve aby bylo umožněno změknutí a uvolnění těchto nečistot.  

Je třeba umyt celou oblast motorového krytu a pote ji důkladně opláchnout. 

Krok 10, Mytí ocasní části - V tomto bodě je třeba umyt ocasní plochy od shora dolu na obou 

stranách. Toto dovoluje omýt vysoké body na letounu v bez nutnosti znova a znova 

přestavovat obslužné plosiny nebo žebříky. Více a více pohybu tohoto obslužného zařízení 

kolem letounu znamená  větší riziko poškozeni letounu, tak je třeba omezit pohyb těchto věci 

na minimum v těsné blízkosti letounu. Opět je třeba průběžně omývat čištěné části vodou aby 

nám nezůstávaly na letounu stopy po čisticím prostředku. 

Krok 11, Sušení letadla - Na letounu by neměla být po mytí zbytečně ponechána voda. 

Letouny by se měl do 15 – 30 min pomocí stěrek a suchých látek zbavit přebytečné vody pro 

zamezení vzniku skvrn na umytém povrchu.  

Krok 12, Mytí oken - Čelní sklo by se měli čistit pomocí speciálních hader z micro vláken. 

Nikdy by se neměly používat kartáče ani drsnější hadry určené k čištění povrchu letounu 

neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu zejména čelních oken. Plexisklo je velmi měkký 

plast a dá se velmi snadno poškrábat proto je třeba dbát na  opatrnost  

Krok 13, Úklid plochy hangáru – Odstranění odpadní vody po mycím procesu bude trvat jen 

pár minut. Tím, se umožní mechanikům a pilotům vrátit se k práci na a kolem letadla v 

čistém, bezpečné prostředí.  

Po čištění, je třeba namazat veškeré kování, závěsy, a tak dále, kde je podezřelé že během 

mytí letadel mohlo vlivem mycího procesu dojít k odstranění, nebo ředění maziva v těchto 

částech letounu. 
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3. Nové metody čištění DL 

Velké světové letecké společnosti poznávají důležitost dobře umytého letounu pro 

bezpečnost a dobrou image jejich společnosti. Cestující se cítí v takto čistém letounu 

bezpečněji když vidí že se dopravce stará i o takovéto zjevně nedůležité detaily.  

Pro tyto a další účely dodržuji dopravní společnosti pravidelné intervaly pro mytí svých 

letounů. Doba jednotlivých intervalů závisí na konkrétních případech jednotlivých dopravců 

a to prostředí operací, znečistění, nátěru, laku … 

Letouny je třeba pro zachování optických a technických vlastností umývat pravidelně, podle 

doby doporučených jednak výrobcem tak i provozovateli podle jejich zkušeností. Doba 

takovéhoto zákroku na velkém letounu může nabývat větších hodnot, proto se 

v profesionálním prostředí specializovaných firem na velkých letounech používá speciální 

robotické mycí rameno.  

 

 

 

                                Obr. 3.1  Čištění velkého DL pomocí robotického ramena 

 

Jeho použitelnost je víceůčelová a lze ho tak použít jak na střední tak i na velké letouny např. 

B 737, 747,  320 až 340. 

- Pro dosaženi lepších výsledků za kratší časové úseky 

- Použitelné jak v hangárech, tak i otevřených plochách, s minimálními technickými  
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Potřebami 

- Možnost použití pro mnoho typů a velikostí letounů podle požadavků zákazníka 

- Pro čistění maximální dosažitelné plochy na letounu  

 

Celý robotický systém je namontován na podvozku nákladního automobilu společně 

s rotačními kartáči a senzory se specifickými ovládacími vlastnostmi. Jednotka je 

optimalizována pro co nejkratší dobu odstávky letounu nutnou pro provedení činnosti. 

 

       

Obr. 3.2  Čištění DL pomocí robotického ramena      Obr. 3.3 Čištění DL pomocí robotického ramena 

1) Dnešní problémy 

Zvyšováni operačního času letounu je jedním z hlavních cílu leteckých společnosti. Tak je 

třeba co nejvíce minimalizovat čas letounu na zemi. Speciálně v potřebách čištění exteriéru 

letounu – celkový čas na takovíto proces může zabrat i 10h. 



 37 

                                     

                     Obr. 3.4 Graf počtu mycích hodin letounů v závislosti na použité technologii    

Letecké společnosti musí obvykle pro tento účel zaměstnávat velké pracovní síly. A jejich 

pracovní efektivita je často nízká vlivem nepravidelné dostupnosti letounů. Důvody můžou 

být různé – neočekávané technické nedostatky, počasí, nedostupnost potřebných prostorů. 

Čistění letounu může být odloženo, ale jen po určitý čas, poté je třeba ho stejně uskutečnit. 

Částečné čištění letounu může být řešením ale jen na určitou dobu. Tyto robotické systémy 

tyto nedostatky do určité míry odstraňují. S dvěmi jednotkami pracujícími paralelně může být 

tento čas potřebný k celkovému čištění snížen až na 3h u letounu typu B 747. 

 

2) Výhody pro letecké společnosti 

Při dvou paralelně pracujících jednotkách může být dosaženo následujících výhod oproti 

běžnému manuálnímu čištění. 

- Výrazně snížena doba potřebná pro čištění letounu, což vede k větší dostupnosti a 

flexibilitě při tvoření letového rozvrhu 

- Automatická robotická kontrola, kterou operátor spouští a během celého procesu 

kontroluje zabezpečuje spolehlivou a bezpečnou činnost 
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- Robotická kontrola omezuje případné lidské chyby 

- Výhodnější / lepší výsledky myti vedou k delším intervalům mezi jednotlivými 

čištěními dokonce i u letounu s poškozeným lakem 

- Jen nepatrné části letounu není možné tímto systémem očistit a to zejména na zadní 

spodní části letounu. Tuto část je eventuálně nutno očistit ručně. 

- Flexibilita systému umožňuje snadnou adaptaci na různé druhy úkonů na různých 

typech letounu 

                             

Technické specifikace: 

Systém čisticího kartáče: 

Všechny letouny jsou geometricky přesné jen do určité míry. 

- Čisticí kartáč měří hodnotu tlaku použitou na daný povrch letounu 

- Robotický systém provádí nastavení tlaku podle těchto údajů 

- Je možné kompenzovat geometrické výchylky až do 1m 

 

Protikolizní kontrolní systém: 

Kolize mezi letounem a čisticím systémem může být velice drahá. 

- Záloha kontroly pohybu dvěmi počítačovými jednotkami 

- Softwarové limity pro jednotlivé referenční pozice jsou k dispozici 

- Okamžité nouzové bezpečnostní zastaveni systému 
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                                              Obr. 3.5 Čištění letounu B-747 pomocí robotického systému 

Struktura robotického ramena: 

Letoun B747 musí být čištěn ze čtyř různých stran a B737 ze dvou. 

- Velký multi sekční manipulátor s dosahem 33m výšky a 30m délky 

- Velká flexibilita systému až s 10 programovatelnými polohami 

- Operace v těsných geometrických podmínkách 

 

Robotický kontrolní systém: 

Systém může být aplikován na všechny typy větších letounů 

- Manipulátor typu AEG Robot Control IRC 250. Zabezpečuje činnost 

v naprogramovaném režimu 

- Vysoká přesnost rychlého pohybu 

- Čištěná oblast a speciální zařízeni jako jsou např. anténní systémy můžou být 

naprogramovány podle požadavků  
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Programovaní Offline: 

Vytrénováni kvalifikované obsluhy může být a je obvykle velice nákladný proces. 

     -    Všechny pohyby systému jsou vygenerovány v offline režimu 

     -    Kvalitní simulátor systému vhodný pro výcvik obsluhy 

 

Senzory polohy EBK: 

Poloha systému vzhledem k letounu není nikdy stejná. Nastaveni naprogramované polohy 

kartáče z paměti systému na skutečný povrch letounu se zajišťuje systémem senzorů EBK a 

speciálním softwarem když je tento systém v přesné poloze vzhledem k letounu. 

- Dornierova laserová kamera snímá prostorovou geometrii ve 3D režimu. Snímače 

zachytí 3D prostorovou geometrii a přenesou je do systému kontroly robotického 

ramena k porovnání naprogramované a skutečné polohy. Poté systém vyhodnotí 

případné odchylky a přenastaví systém do správné polohy. 

 

Příslušenství: 

Pro činnost systému není nutné žádné zvláštní zařízení 

    - Systém má autonomní zdroj energie a chemických přípravků pro čištění.    
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                                    Obr. 3.6 Hydr. rameno robotického čistícího systému 

 

Pracovní proces: 

Kazda ze dvou jednotek zaujme pozici mezi křídlem a trupem vepředu nebo vzadu. Pro 

nalezeni a ustanoveni do správné pozice slouží laserová kamera systému EBK nainstalována 

v přední části systému a slouží jako pomoc při navigaci. Systém ve správné poloze vysune 

rameno s čistícím kartáčem a dotkne se povrchu letounu ve stanoveném miste a podle 

stanovené trajektorie a tlaku kartáče na povrch se bude pohybovat a nanášet čisticí prostředek  

na letoun. Kotoučem čištěná plocha má rozměry asi 2600m na letounu B 747-400 a asi 600m 

na 737-300. Tato plocha odpovídá asi 90% plochy letounu. Zbytek plochy je třeba dočistit 

manuálně, s ohledem na úsporu času ve stejný čas kdy je systém v provozu. Při použití dvou 

jednotek najednou jak již bylo udáno je výrazně omezena době celého čisticího procesu 

zvláště u letounu s velkou čištěnou plochou.  
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Čištění otryskáváním 

Tato technika je obecně použitelná pouze pro hladké povrchy, slouží především k odstranění 

usazenin korozí, oxidací, a karbonových usazenin. Tato technika je založena na použití 

rozstřiku daného tryskacího média pod vysokým tlakem, která při kontaktu s čištěným 

povrchem, uvolní usazené nečistoty na jejím povrchu, což má za výsledek výsledkem je čistý 

produkt. Metoda tryskání se nejčastěji používá na díly leteckých motorů, a může být 

rozdělena do dvou obecných typů - suché abrazivní tryskání  

                                                       - mokré tryskání. 

 

Médium použité pro otryskávání závisí na typu povrchu který chceme vyčistit a použité 

tryskací technice. Pro suché abrazivní tryskání, existuje velké množství médií, které 

jsou doporučené, nebo v současné době používá v technice letecké údržby.  

Mezi ně patří: 

- Písek 

- Plastové kuličky 

- Skleněné kuličky 

- Ořechové skořápky a rýžové slupky 

- Pšeničný škrob 

 

Bez ohledu na používané médium v suchém abrazivním otryskání, materiály jenž jsou 

čištěny, musí být schopny odolávat vysokým tlakům a měl by mít pevnost 1450 MPa.  Další 

problém spojený většinou se suchým otryskáváním je množství produkovaného odpadu tímto 

postupem. Celkové množství a druh odpadu bude záviset na velikosti čištěných dílů a 

použitého média v otryskávacím procesu.  

Mokré abrazivní otryskávání se používá především pro povrchové čištění před lakováním a je 

podobné suchému otryskávání s výjimkou, že na rozdíl od jednoho ze suchého typu média je 

použita kapalina ve vysokém tlaku. Existují dva typy mokrého tryskání - jemné a střední. 
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Tato klasifikace se vztahuje na typ rozstřiku kapaliny který je aplikován, zda je použit  jemný 

atomizovaný rozstřik, nebo méně jemný rozstřik. Povrchy které se čistí pomocí mokrého 

abrazivní tryskání musí být schopné odolat stejným tlakům jako ty jenž jsou čištěny 

s suchého tryskání. Typické média použité při mokrém abrazivním tryskání jsou voda a 

zažívací sody a vodní směsi. Je třeba dbát na to, aby bylo zajištěno, že při použití mokrého 

tryskání nejsou otryskávány povrchy které mohou být náchylné vůči korozi. 

Otryskávací metoda by se neměla používat pro čištění dílů, které budou později předmětem 

fluorescenčního testování, protože by mohlo dojít k překrytí trhlin v povrchu součástí.  

 

Pro práce malého rozsahu např. na demontované díly se tryskací práce provádí v tryskací 

kabině, která je vybavena řadou bezpečnostních prvků, včetně systému odsávání vzduchu , 

zvukové izolace, a prachových lapačů. Navíc pracovníci uvnitř kabiny musí nosit ochranné 

pracovní pomůcky, rukavice, dýchací masky, a ochranný oděv. Některé typy tryskacích kabin 

se dají obsluhovat zvenčí  

 

V poslední době se využívá nová forma tryskání pro použití v různých aplikacích, 

včetně postupů čištění letadel. Tato metoda je podobná suchému abrazivnímu otryskávání 

popsanému výše, ale využívá jako tryskací médium kuličky z oxid uhličitý (C02). Zatímco 

čistící technika - použití vysokého tlaku tryskání - je stejná, samotný proces není abrazivní.    

CO2 tryskací systém převádí z kapaliny CO2 do kuliček suchého ledu. Tyto kuličky jsou poté 

urychleny přes trysky vysokou rychlostí vzduchu a tvrdé kuličky dopadají na čištěný povrch. 

Když se kuličky dostanou k povrchu, proniknou znečištěnou vrstvou a narazí na povrch 

čištěné součásti. V tomto okamžiku se kulička "protrhne" a kinetická energie síly je uvolněna 

po ploše čištěného povrchu. Tato síla pak uvolní znečištění z pozadí a odstraní ho tak z 

povrchu.  
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                                       Obr. 3.7 Princip čištění pomocí kuliček ze suchého ledu 

 

Čištění ultrazvukem 

Využívání ultrazvukové energie zaznamenalo za poslední čtvrtstoletí velmi prudký rozvoj. 

Postupně byly poznávány specifické vlastnosti a účinky ultrazvukové energie. S rozvojem 

elektroniky, výpočetní techniky a nových materiálů docházelo a stále dochází k nalézání 

nových, účinných a praktických možností využití ultrazvuku. K dnes již klasickým způsobům 

využití ultrazvuku (na konci dvacátého století) patří mytí - čištění v ultrazvuku. V oblasti 

údržby a oprav letadel nalézá čištění ultrazvukem široké uplatnění. Především při čištění 

demontovaných dílů, ať už z vnějších částí letadla, podvozků, motorů. Svou šetrností vůči 

čištěným předmětům je čištění ultrazvukem v letectví velikým přínosem pro údržbu 

jednotlivých demontovaných součástí. Díky této metodě podléhají součásti šetrnějšímu 

zacházení, nejsou nadměrně vystavovány agresivním chemickým přípravkům, 

mechanickému poškození a tím pádem dochází k prodloužení životnosti některých součástí. 

 

 
Ultrazvukové čištění je založeno na využití kavitace. Ultrazvukové kmitání šířící se v 

kapalině, vyvolává periodické rozpínání a smršťování tohoto prostředí. V oblasti sníženého 

tlaku dochází k přerušení prostředí (kavitační kaverna), vznikají plyny a jemné kapičky 
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kapaliny. Opakovaným krátkodobým smršťováním kapaliny vznikají místní hydraulické 

rázy, které uvolňují z povrchu součásti nečistoty a usazeniny. V důsledku rozdílů potenciálu 

kapaliny a plynů na rozhraní kavitačního trhání prostředí vzniká elektrické pole o napětí 

stovek voltů na cm², což způsobuje elektrické výboje uvnitř kapaliny. V důsledku těchto 

výbojů vznikají přídavné hydraulické rázy, dochází k ionizaci plynů a kapaliny. Ionizace 

vyvolává rozličné chemické reakce, které jsou příčinou nových látek v kapalině (peroxidu 

vodíku apod.), které podporují proces čištění.  

 

Při použití ultrazvuku se čas čištění výrazně zkracuje. Dalšími efekty je výrazné zvýšení 

kvality čištění v porovnání s klasickými způsoby, odstranění namáhavé práce, možnost 

čištění otvorů v malých prostorech, slepých otvorů, tvarově složitých předmětů apod... . 

 

Parametry používaného ultrazvuku 

Použití ultrazvuku v procesu čištění je však podmíněno důkladnými znalostmi jeho podstaty 

(zejména výrobce zařízení a techniků, kteří navrhují a optimalizují čistící proces). Ultrazvuk 

vykonává kmitání ozářeného media, které i při relativně malé amplitudě 0,005 - 0,1mm 

dosahuje velké rychlosti, především však velkého zrychlení. Sekundární účinky kmitání se 

projevují jako kavitace, vznik tepla, akustické proudění, únava a deformace materiálu, 

redukce tření, radiační tlaky apod. Rozsah sekundárních účinků ultrazvuku závisí především 

od intenzity a frekvence použité ultrazvukové energie a fyzikálních vlastností ozářeného 

média. 

UZ čistící zařízení se skládá principiálně z čistící vany, UZ generátoru a měniče. 

Ultrazvukový měnič, napájený z generátoru transformuje vysokofrekvenční energii na 

akusticko mechanické kmity. Absorbční látky - tedy medium a čištěné díly v důsledku 

předmětné absorbce způsobují změnu ultrazvukové energie na tepelnou. Vlivem změny teplot 

mezi čištěným předmětem a nečistotou dochází v místě jejich styku k částečnému oddělen, a 

tak se dostává čistící medium mezi stykové místa čištěného předmětu a nečistoty. 

Čistící vany - kompakty se dodávají s obsahem cca 0,5 litru až cca 80 litrů (toto je vlastně 

nejdůležitější parametr, který ovlivňuje univerzálnost kompaktu - tj. maximální velikost 

čištěného předmětu). 
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V praxi se účinný čistící proces tvoří kombinací účinků kavitace, rozpouštěcími účinky 

čistícího media, případně i ohřevem media, zařazením oplachů do procesu, v některých 

případech i čištění v parách čistícího media. 

 

Dělení dle konstrukčního hlediska  

Z konstrukčního hlediska dělíme ultrazvukové čistící zařízení na dvě skupiny:  

• čistící vany s odděleným generátorem (zpravidla se jedná o jednoúčelová zařízení, 

konstruovaná na odstraňování určitých definovaných nečistot z určitých definovaných 

předmětů) například čistící zařízení na čištění pásové oceli, čistící zařízení na čištění 

desek plošných spojů, čistící zařízení na čištění holínek…a další milion aplikací,  

• čistící vany se zabudovaným generátorem pro které se používá výraz - kompakty, tyto 

zařízení se zpravidla používají jako univerzální pro čištění různých předmětů v 

různých čistících mediích,  

Volba pracovní kapaliny - čistícího media je jedním z nejdůležitějších faktorů, který má vliv 

na ultrazvukové čištění. Čištění je v podstatě fyzikálně-chemický proces, který probíhá na 

rozhraní povrchu čištěného předmětu a kapaliny. Kapalina rozpouští nečistoty, resp. s nimi 

reaguje. Kavitace, vznikající v ozářeném roztoku rozrušuje nečistoty, pomáhá k jejich 

odplavení v důsledku mísícího účinku ultrazvuku. Použití kapaliny - volba čistícího media 

závisí od druhu nečistoty a materiálu čištěného předmětu. 

Podmínky pro čistící media  

Obecně má čistící medium splňovat tyto požadavky: 

• má mít nízké povrchové napětí, malou viskozitu, nízký tlak par, a hustotu rovnou 

přibližně vodě,  

• musí chemicky působit na nečistoty, rozpouštět je, nebo emulgovat,  

• musí mít dobré akustické vlastnosti,  

• nemělo by korozně působit na čištěný předmět,  

• nesmí být toxické a musí být ve shodě s platnou legislativou České republiky.  
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Čištění suchou párou 

Funguje na principu ohřevu studené vody, která se následně promění v suchou páru o teplotě 

90 - 145°C. Suchá pára vzniká v parním čističi z malého množství vody. Tento druh páry je 

účinný k odstraňování různých nečistot, mastnot atd. Tento způsob čištění je možný 

kombinovat s klasickými metodami mokrého či mechanického čištění a tím přispívá ke 

zvýšení efektivity čištění.  

Čištění parou je levné a ekologické. Náklady na čištění s mopy a kbelíky a strojním 

zařízením používajícím chemikálie, spolu s náklady na vodu a odpadní vody stejně jako na 

ohřev vody a spotřebovaný čas obvykle vedl k neuspokojivým výsledkům co do kvality. 

Dosažení lepších výsledků obvykle znamená více chemikálií, více pracovních hodin a vyšší 

náklady. Čištění párou vyloučí většinu nákladů s výjimkou pracovních hodin, ačkoliv 

krátkodobě i tyto mohou být omezeny a dlouhodobě značně sníženy. Nejenže při této činnosti 

ušetříte polovinu času, ale rovněž vaše výdaje za chemické čističe se značně sníží. Parní 

čištění zanechává povrchy prakticky suché ihned po ukončení čištění. 

Exteriéry 

• Okna čistí bez tvorby čmouh, 

• Bezchybně čistí motory, 

• Odstraňuje vosk, dehet a další směsi z lisovaných dílů, 

• Veškeré vynylové povrchy, kola se čistí snadno a rychle.  
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4. Vyhodnocení ekonomického dopadu čištění DL 

Dnešní konkurenční prostředí v letecké dopravě je obtížné. Chtějí-li přežít, musí letecké 

společnosti usilovat o kontinuální a aktivní přístup ke snižování provozních nákladů. Zatímco 

bezpečnost a prevence úrazů zákazníků a zainteresovaných stran a spokojenost je nadále 

prioritou, oblast vyplývající z aerodynamického zhoršení letových parametrů pokračuje být 

potenciálně nevyužitou příležitostí pro zvýšení ziskovosti leteckých společností. 

Znečištění stojí jak peníze tak i pověst. V roce 2005, kdy se Boeing zapsal do Guinessovy 

knihy rekordů letů pro nejdelší vzdálenost bez zastavení, který je součástí její základní 

přípravy pro úsporu paliva, mělo mít letadlo mytím speciálně odstraněno 150 kg vnějších 

nečistot, které se nahromadily. Pohonné hmoty představují výrazné náklady pro všechny 

letecké společnosti, takže to, co se může zdát jako nevýznamné snížení spotřeby paliva může 

výrazně změnit celkové výsledky. Zlepšení ziskovosti se musí zaměřit na všechny proměnné, 

které ovlivňují spotřebu paliva a nepochybně aerodynamicky čisté letadlo je jedním z nich. 

Pravidelné mytí a leštění letadla snižuje odpor vzduchu a může mít za následek úsporu paliva 

v rozmezí jednoho až dvou procent potenciálně ušetřit miliony z nákladové základny. 

Ale čisté letadlo má i další nesporné výhody. Miliony investované do marketingu letecké 

společnosti můžou být okamžitě vyvrácen špinavým letadlem. Důvěra v leteckou společnost 

je tímto narušena, protože v myslích cestujících je špína synonymem nedostatku údržby a 

zvýšené riziko nebezpečí. Na druhou stranu, je-li čisté, je synonymem pro bezpečnost a 

kvalitní údržbu, čisté letadlo odráží více ekologické požadavky díky nižším emisím a tak 

tvoří základ velmi pozitivní marketingové kampaně. Neposlední řadě také nelze zapomenout 

na výhody čistého letounu pro techniky při inspekci povrchu letounu. 

Čištění letadel je třeba chápat jako generátor zisku letecké společnosti a podporu 

nejvýhodnějšího přístupu k čištění exteriéru letadel. Morální a etické principy podporují 

přístup, který klade konzistenci a efektivnost nákladů na jeho přední stranu, protože že oba 

jsou nezbytné k návratu vložených finančních prostředků. 

 

Blíže nepostřehnutelné působení korozivních chemikálií, které se drží na povrchu letounů 

během každodenních operací letounů je ohromující a je-li dlouhodobě neřešeno může 

způsobit korozi. Mořské soli a jiné sloučeniny solí jsou nejběžnější korozivní znečišťující 

látky, které mohou způsobit vážné škody. Obecné znečištění z ovzduší které vytvoří pouze 
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několik mikronů tlustou vrstvu může významně zvýšit hmotnost letounu a zhoršení letových 

vlastností, což zhoršuje účinnost motoru a zvyšuje spotřebu pohonných hmot. 

Znečištění povrchu letounu je zdrojem zbytečné spotřeby paliva a poškození letadla. Jako 

příklad, spoiler prodloužen o 15 mm na jeden metr délky rozpětí může stát až $ 10000/rok v 

palivu podle finančních kontrolorů společnosti Airbus. 

 

Letecké motory produkují množství kontaminujících látek v podobě výfukových plynů, které 

jsou uloženy na povrchu letadla, reagují s chemikáliemi ve vzduchu a vytvářejí leptavé látky. 

 

Provádění čištění a údržby, zejména na spodní straně kolem hydraulických, vodních 

otvorů / výpustí, významně zlepší pravděpodobnost včasného odhalení úniků apod. a tím 

zvýší bezpečnost provozu. Časté mytí přispívá k bezpečnosti letu a účinnosti, a pokud je 

tento proces proveden v konkrétních případech moderními technickými prostředky za použití 

nejvhodnějších výrobků, stává se z čištění letounu generátor zisku, spíše než nákladová 

položka. Přístup k čištění letounu tedy musí vycházet z této filozofie. 

 

5. Zhodnocení cílů 

Cílem této práce bylo popsat jednotlivé prostředky, metody a procesy spojené s mytím 

exteriéru dopravních letounů. Seznámit se s některými novými technologiemi využívanými 

v procesu čištění letounů, navrhnout metodiku procesu manuálního mytí letounů a popsat vliv 

čištění letounu z ekonomického hlediska což bylo z mého pohledu splněno.    
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6. Závěr  

Údržba exteriéru dopravních letounů je z hlediska jak bezpečnosti provozu tak i 

z ekonomického hlediska nedílnou součástí jejich provozu a údržby. Řešení tohoto problému 

se liší jde li o specializované firmy nebo velké dopravní společnosti zaměřené výhradně na 

čištění letounů pro kterou má smysl vzhledem k vytíženosti provozovat moderní avšak drahé 

zařízení určené speciálně pro tyto účely. V případě malých dopravců nebo údržbových firem 

je výhodnější zaměření spíše na oblast lidských zdrojů při použití stávajících konvenčních 

metod čistění exteriéru, zvýšení efektivity a logistiky při této činnost než-li investovat do sice 

moderních vysoce výkonných, avšak jednoúčelových zařízení pro které nebudou mít využití 

po většinu času. 
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