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OD 03/01 -  OPERATIVNA ZAHTEVA (Operational directive) glede uporabe 

redčenih odmrzovalnih (de-icing) / protizmrzovalnih (anti-icing) 
sredstev 
 

Razlog za izdajo: 
Ponavljajoči se nanosi redčenih odmrzovalnih(de-icing)/protizmrzovalnih(anti-icing) 
sredstev (SAE AMS 1428) lahko posledično pripeljejo do tvorbe in nalaganja posušenih 
ostankov / usedlin na aerodinamično neaktivnih površinah, kot so npr. razne vdolbine, 
luknje in podobno. Te usedline se lahko v pogojih velike vlažnosti in padavin ponovno 
navlažijo in se pri tem močno povečajo po velikosti in volumnu. Tako navlažene in 
povečane tvorbe lahko pri temperaturah blizu 00C zamrznejo. To lahko povzroči oteženo 
gibljivost ali celo blokado krmil v letu.  
Ponovno navlažene usedline se lahko tvorijo tudi na aerodinamično aktivnih, zunanjih 
površinah letala, kar povzroča zmanjšanje vzgona, povečuje zračni upor in minimalno 
hitrost. Lahko se naberejo tudi v notranjosti strukture krmilnih površin, povzroči zamašitev 
drenažnih odprtin in neravnovesje krmilnih površin.  
Usedline se lahko tvorijo tudi na skritih mestih, okoli tečajev krmilnih površin, delov 
pogonskih mehanizmov krmil, kablov, raznih rež in podobno. 
 

Zahtevani ukrepi: 
1. Prevoznik mora zahtevati navodila od proizvajalca letal. Ta morajo vsebovati vsaj:  

a. Zadovoljive procedure za preprečevanje, detektiranje in odstranjevanje vseh 
ostankov / usedlin posušenih sredstev, ki so potencialno nevarni za nastanek 
zgoraj opisanih problemov; 

b. Vzpostavi ustrezne intervale pregledov. 
2. Prevoznikom se močno priporoča, da od proizvajalcev sredstev za de-icing/anti-icing 

pridobijo informacije o lastnostih sušenja in ponovnega navlaževanja usedlin in da 
izberejo proizvajalca z najoptimalnejšimi karakteristikami. 

3. Prevoznik mora:  
a. sporočati vse s tem povezane incidente, v skladu z JAR-OPS 1.420; 
b. vzpostaviti ustrezne operativne procedure. To naj bi obsegalo upoštevanje 

možnosti za dvostopenjsko de-icing/anti-icing proceduro, kjer bi se prvi korak 
izvajal z vročo in/ali z neredčenimi sredstvi (SAE AMS 1424); 

c. vzpostaviti ustrezne vzdrževalne procedure; 
d. vzpostaviti možnosti za usposabljanje in informiranje njegovega osebja in 

osebja eventuelnih podizvajalcev. 
4. Dodatne informacije bi morale biti pridobljene od proizvajalca sredstev za rokovanje, 

shranjevanje, uporabo in preizkušanje njihovih proizvodov. 
 
Uporaba, rok izvršitve, trajanje OD: 

1. Operativna zahteva se obvezno nanaša na letala vseh tipov z neposredno gnanimi 
krmilnimi mehanizmi 

2. priporoča se za vsa letala s posredno gnanimi krmilnimi mehanizmi 
3. implementacija zahteve se mora začeti takoj  

 
Referenčni dokument: 
Priporočilo JAA Operations Director-ja nacionalnim letalskim upravam (19.07.2001). 
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