Rafael REAPS:
Airbagy pro vrtulníky

Bezpečnost automobilů je už dlouho zajišťována pomocí airbagů. Možnosti využití tohoto zajímavého vynálezu jsou ale evidentně daleko širší. Dokládá to izraelský komplet REAPS, jenž využívá airbagy pro nouzové přistání vrtulníků.

Do civilních i vojenských letadel si pomalu a nenápadně, avšak jistě a nezadržitelně hledají cestu různé záchranné prostředky pro zajištění bezpečného dosednutí v případě havárie. Některé malé turistické a cestovní letouny jsou opatřeny padákem, pod nímž se mohou (např. po selhání motoru) bezpečně snést na zem. Objevily se ale i méně konvenční nápady. Izraelské firmy jsou tradičně tvůrci neobvyklých technických řešení a výjimkou není ani záchranný prostředek pro vrtulníky REAPS neboli Rotorcraft External Airbag Protection System.

Komplexní ochrana osádky
REAPS se skládá z několika modulárních subsystémů, které mohou být bez problémů instalovány do stávajících vrtulníků, ale lze je samozřejmě montovat do nových strojů už při výrobě. Hlavním prvkem celého systému jsou samotné airbagy, jež jsou připojeny ke spodní části trupu vrtulníku v počtu odpovídajícím rozměrům a hmotnostem konkrétní helikoptéry. Na spodní části stroje se dále nalézá výškoměr, jenž je přímo spojen s řídicím systémem. Ten na základě měření horizontální a vertikální rychlosti (ty získává ze standardních palubních přístrojů vrtulníku), měření výšky a jiných parametrů zajistí automatickou aktivaci airbagů v optimálním okamžiku tak, aby mohly zachytit co největší část energie nárazu, ztlumily přetížení, eliminovaly zpětný odraz a v neposlední řadě také zajistily, že trup vrtulníku zůstane po havárii nezdeformovaný a stabilní. Výrobce garantuje funkčnost REAPS do pádové rychlosti 13 m/s.
Cílem je pochopitelně dosažení co nejmenších účinků dopadu na osoby a náklad na palubě helikoptéry, a to nejen při samotném dopadu, ale také krátce po něm, kdy hrozí sekundární nebezpečí v podobě převrácení trupu, zborcení konstrukce, exploze paliva apod. Osádka tedy musí být nejen chráněna při vlastním nárazu, ale musí mít zajištěn i rychlý a bezpečný únik z havarovaného stroje, nejlépe s možností odnést co nejvíce vybavení nutného pro misi. Jako zajímavost je možno dodat, že REAPS může pilot aktivovat i manuálně, např. při nutnosti zajištění bezpečného dosednutí na neznámý či nebezpečný terén.

Úspěšné testy US Navy
Systém REAPS byl poprvé představen v roce 2004. Prezentaci už doprovázely fotografie těžkého vrtulníku izraelského letectva Sikorsky S‑65 (CH‑53 Sea Stallion) pro výsadkové či speciální operace, který byl opatřený čtyřmi airbagy. Tehdy se nejspíše jednalo jen o zkušební stroj; je ovšem pravděpodobné, že dnes už je přinejmenším část S‑65 v izraelském letectvu (hebrejsky se tyto vrtulníky označují Yassur, tzn. Buřňák) systémem REAPS vybavena. Vzhledem ke snadnosti instalace a nízké ceně jej asi postupně získávají i jiné vrtulníky, avšak notorické utajování takřka všeho v izraelských ozbrojených silách zatím neumožňuje toto tvrzení konkrétně doložit.
Nesporné je, že REAPS záhy vzbudil zájem Američanů, konkrétně US Navy. V listopadu 2005 byly u Phoenixu v Arizoně provedeny zkoušky helikoptér Bell 206 (prázdná hmotnost cca 1500 kg) se dvěma airbagy. Jednalo se o dva testy s rychlostmi dopadu cca 8 a 10 m/s a pro ověření výsledků sloužily čtyři „kaskadérské“ figuríny. Oba testy prokázaly, že pokud by se na místě figurín nacházely živé osoby, přečkaly by dopady bez zranění. Nejvyšší hodnota přetížení při nárazu dosáhla na zlomek sekundy 25 g a ke zpětnému odrazu nedošlo vůbec. Co bylo ještě překvapivější, ani samy vrtulníky neutrpěly fatální poškození a bylo možno je celkem snadno opravit. Na základě závěrů těchto testů požádala firma Rafael o certifikát FAA pro použití REAPS na vojenských i civilních helikoptérách. Bez dalších údajů bylo uvedeno, že do USA byly v roce 2007 exportovány komplety REAPS v ceně tří milionů dolarů, takže už dnes je jimi nejspíše vybaven nemalý počet amerických vrtulníků.
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