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(57) Рятувальний пристрій для евакуації людей з
багатоповерхових споруд, що включає рукав, все-
редині якого розташований засіб центрування,
заповнений рідиною, при цьому він з'єднаний ела-
стичними перегородками з рукавом, який відріз-
няється тим, що засіб центрування в нижній час-
тині приєднаний до джерела надлишкового тиску
повітря і виконаний з можливістю подачі та відве-
дення рідини.

Корисна модель відноситься до рятувальної
техніки, а точніше до пристроїв евакуації людей і
вантажів з висотних об'єктів.

Відомий пристрій для спускання, який містить
вертикально підвішений еластичний рукав у сере-
дині якого розміщений елемент для спускання у
вигляді жорсткої кільцевої основи з діаметром,
який перевищує внутрішній діаметр рукава, стропи
для закріплення об'єкта, що спускається. [Авт.
свід. СССР № 1037917, кл. А62В 1/20,1982].

Недоліком описаної конструкції є те, що під
час евакуації не створюються умови для подаван-
ня очищенного і охолодженого повітря в зону ева-
куації, не виключається проникнення туди атмос-
ферного повітря з підвищенною температурою,
пилом і кіптявою, не забезпечується можливість
регулювання швидкості евакуації людей в нижній
частині пристрою, і за рахунок цього зменшується
ефективність пристрою, безпека і комфортність
умов евакуації людей.

Відомий пристрій для спускання, який містить
вертикально підвішений еластичний рукав, в сере-
дині якого розміщений елемент для спускання у
вигляді жорсткої кільцевої основи, діаметр якої
перевищує внутрішній діаметр рукава, та стропи
для закріплення об'єкту, що спускається, який
оснащений гнучкими шлангами та водонепроник-

ня очищеного і охолодженого повітря в зону ева-
куації, не виключається проникнення туди атмос-
ферного повітря з підвищеною температурою,
пилом і кіптявою, не забезпечується можливість
регулювання швидкості евакуації людей в нижній
частині пристрою, і за рахунок цього зменшується
ефективність пристрою, безпека і комфортність
умов евакуації людей.

Найближчим до корисної моделі за технічною
сутністю і досягнутим результатом є пристрій для
спускання з висотних об'єктів, який містить верти-
кально підвішений еластичний рукав, виконаний з
матеріалу, що не розтягується у довжину, з при-
строєм центрування, заповненого рідиною, який
виконаний у вигляді розміщеного в середині рука-
ва, з ексцентриситетом і з'єднаних з ним еластич-
них перегородок, шлангу, при цьому перегородки в
середині рукава утворюють ізольовані одна від
одної вертикальні секції [Авт. свід СССР №
1301416, КЛ.А62В 1/20,15.04.88, Бюл. № 1 4 - п р о -
тотип].

Принцип роботи пристрою полягає в наступ-
ному. Перед евакуацією шланг заповнюють водою.
Евакуйований, з ВІДПОВІДНІСТЮ ДО цифрової інди-
кації на секціях і врахуванням своєї ваги, обирає
секцію для спускання і туди опускається. При цьо-
му за рахунок рівномірного утворення складок по
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що під час евакуації не створюються умови для
подавання очищеного і охолодженого повітря в
зону евакуації, не виключається проникнення туди
атмосферного повітря з підвищеною температу-
рою, пилом і кіптявою, не забезпечується можли-
вість регулювання швидкості евакуації людей в
нижній частині пристрою, і за рахунок цього змен-
шується ефективність пристрою, безпека і комфо-
ртність умов евакуації людей.

В основу корисної моделі поставлена задача,
створити такий рятувальний пристрій для евакуації
людей з багатоповерхових споруд, в якому приєд-
нання засобу центрування в нижній частині до
джерела надлишкового тиску повітря і виконання з
можливістю подачі та відведення рідини, дозволяє
створити умови для подавання очищеного і охо-
лодженого повітря в зону евакуації, виключення
проникнення туди атмосферного повітря з підви-
щеною температурою, пилом і кіптявою, забезпе-
чує можливість регулювання швидкості евакуації
людей в нижній частині пристрою, і за рахунок цьо-
го збільшити ефективність пристрою, безпеку і
комфортність умов евакуації людей.

Поставлена задача досягається тим, що ряту-
вальний пристрій для евакуації людей з багатопо-
верхових споруд, який включає рукав, в середині
якого розміщений засіб центрування, заповнений
рідиною, при цьому він з'єднаний еластичними
перегородками з рукавом, а засіб центрування в
нижній частині приєднаний до джерела надлишко-
вого тиску повітря і виконаний з можливістю подачі
та відведення рідини.

У силу того, що засіб центрування в нижній
частині приєднаний до джерела надлишкового
тиску повітря і виконаний з можливістю подачі та
відведення рідини, створюються умови для пода-
вання очищеного і охолодженого повітря в зону
евакуації, виключення проникнення туди атмосфе-
рного повітря з підвищеною температурою, пилом
і кіптявою, забезпечує можливість регулювання
швидкості евакуації людей в нижній частині при-
строю, і за рахунок цього збільшується ефектив-
ність пристрою, безпека і комфортність умов ева-
куації людей.

При таких конструктивних особливостях при-
строю забезпечується подавання очищеного І охо-
лодженого повітря в зону евакуації, виключається
проникнення туди атмосферного повітря з підви-
щеною температурою, пилом і кіптявою, забезпе-
чується регулювання швидкості евакуації людей у
нижній частині пристрою, при цьому ефективність
пристрою, безпека і комфортність умов евакуації
людей вища, ніж у відомих конструкціях пристроїв
для евакуації.

У відомих рятувальних пристроях для евакуа-
ції людей з багатоповерхових споруд не забезпе-
чуються умови для подавання очищеного і охоло-
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сприятимуть досягненню нового технічного ре-
зультату, можливості забезпечення умови для
подавання очищеного і охолодженого повітря в
зону евакуації, виключення проникнення туди ат-
мосферного повітря з підвищеною температурою,
пилом і кіптявою, регулювання швидкості евакуації
людей у нижній частині пристрою, і за рахунок цьо-
го збільшити ефективність пристрою, безпеку і
комфортність умов евакуації людей.

На Фіг.1 представлено подовжній розріз ряту-
вального пристрою для евакуації людей з багато-
поверхових споруд; на Фіг.2 - його поперечний
розріз.

Рятувальний пристрій містить вертикально
підвішений рукав 1 з матеріалу, що не розтягуєть-
ся у довжину, засіб центрування виконаний, на-
приклад, у вигляді труби 2 розміщеної в середині
рукава 1. Він з'єднаний із трубою 2 еластичними
перегородками 3, які ділять рукав 1 на секції 4.
Труба 2 частково заповнена рідиною (водою).
Верхній кінець труби 2 розташований на рівні вер-
хнього кінця рукава 1, а нижній кінець труби закри-
тий заглушкою 5 і з'єднаний з трубкою б для під-
ведення води і трубкою 7 для її відведення. При
цьому вхідний кінець трубки 7 розташований вище
вихідного кінця трубки 6. До труби 2 приєднане
трубкою 8 джерело надлишкового тиску повітря,
наприклад, компресор 9. На трубці 8 розміщена
засувка 10. На вихідному кінці цієї трубки розта-
шований розпилювач повітря 11. Рукав 1 закріпле-
ний на кронштейні 12 із захисною огорожею 13.
Секції 4 рукава мають цифрову індикацію з реко-
мендованою вагою евакуйованих.

Рятувальний пристрій для евакуації людей
працює наступним чином.

Перед евакуацією трубу 2 заповнюють водою і
подають в неї повітря за допомогою компресора 9.
Людина, згідно своєї ваги, вибирає відповідну сек-
цію 4 для спускання і туди опускається. При цьому
за рахунок рівномірного утворення складок по всій
довжині еластичних перегородок 3, закріплених
між рукавом 1 і трубою 2, в місцях контакту об'єк-
та, що спускається, відбувається рівномірне зме-
ншення швидкості спускання. В нижній частині
рукава 1 із-за збільшення гідростатичного тиску
рідини в трубі 2, збільшується сили тертя між її
стінками та об'єктом і відбувається додаткове спо-
вільнення швидкості його спускання. В процесі
евакуації холодна вода, наприклад, з водопровід-
ної системи через трубку б заповнює трубу 2, в яку
подається за допомогою компресора 9 через труб-
ку 8 атмосферне повітря. Воно за допомогою роз-
пилювача повітря 11 подрібнюється на маленькі
бульбашки. Це сприяє інтенсивному і безперерв-
ному очищенню атмосферного повітря від пилу,
кіптяви і його охолодженню. При цьому бульбашки
повітря флотують забруднення у воді, піднімають

і іри неиихщності регулювання шв
евакуації людей в нижній частині рукава 1,
помогою засувки 10 збільшують або ЗМЄУ
об'єм повітря, яке подають в трубу 2. Рег>
густину суміші води з повітрям, змінюють гу
тичний тиск цієї суміші на трубу 2 і силу те|
її поверхнею і людиною, яка опускається в
частині рукава 1.
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(73) РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ
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(57) Рятувальний пристрій для евакуації людей з
багатоповерхових споруд, що включає рукав, все-
редині якого розташований засіб центрування,
заповнений рідиною, при цьому він з'єднаний ела-
стичними перегородками з рукавом, який відріз-
няється тим, що засіб центрування в нижній час-
тині приєднаний до джерела надлишкового тиску
повітря і виконаний з можливістю подачі та відве-
дення рідини.

Корисна модель відноситься до рятувальної
техніки, а точніше до пристроїв евакуації людей і
вантажів з висотних об'єктів.

Відомий пристрій для спускання, який містить
вертикально підвішений еластичний рукав у сере-
дині якого розміщений елемент для спускання у
вигляді жорсткої кільцевої основи з діаметром,
який перевищує внутрішній діаметр рукава, стропи
для закріплення об'єкта, що спускається. [Авт.
свід. СССР № 1037917, кл. А62В 1/20,1982].

Недоліком описаної конструкції є те, що під
час евакуації не створюються умови для подаван-
ня очищенного і охолодженого повітря в зону ева-
куації, не виключається проникнення туди атмос-
ферного повітря з підвищенною температурою,
пилом і кіптявою, не забезпечується можливість
регулювання швидкості евакуації людей в нижній
частині пристрою, і за рахунок цього зменшується
ефективність пристрою, безпека і комфортність
умов евакуації людей.

Відомий пристрій для спускання, який містить
вертикально підвішений еластичний рукав, в сере-
дині якого розміщений елемент для спускання у
вигляді жорсткої кільцевої основи, діаметр якої
перевищує внутрішній діаметр рукава, та стропи
для закріплення об'єкту, що спускається, який
оснащений гнучкими шлангами та водонепроник-
ними кишенями, заповнених рідиною [Авт. свід.
СССР № 1037917, кл. А62В 1/20, 07.04.1987, Бюл.
№13].

Недоліком описаної конструкції є те, що під
час евакуації не створюються умови для подаван-

ня очищеного і охолодженого повітря в зону ева-
куації, не виключається проникнення туди атмос-
ферного повітря з підвищеною температурою,
пилом і кіптявою, не забезпечується можливість
регулювання швидкості евакуації людей в нижній
частині пристрою, і за рахунок цього зменшується
ефективність пристрою, безпека і комфортність
умов евакуації людей.

Найближчим до корисної моделі за технічною
сутністю і досягнутим результатом є пристрій для
спускання з висотних об'єктів, який містить верти-
кально підвішений еластичний рукав, виконаний з
матеріалу, що не розтягується у довжину, з при-
строєм центрування, заповненого рідиною, який
виконаний у вигляді розміщеного в середині рука-
ва, з ексцентриситетом і з'єднаних з ним еластич-
них перегородок, шлангу, при цьому перегородки в
середині рукава утворюють ізольовані одна від
одної вертикальні секції [Авт. свід. СССР №
1301416, кл.А 62В 1/20,15.04.88, Бюл. № 14 - про-
тотип].

Принцип роботи пристрою полягає в наступ-
ному. Перед евакуацією шланг заповнюють водою.
Евакуйований, з відповідністю до цифрової інди-
кації на секціях і врахуванням своєї ваги, обирає
секцію для спускання і туди опускається. При цьо-
му за рахунок рівномірного утворення складок по
всій довжині еластичних перегородок, закріплених
між нерозтягуючим рукавом і шлангом, в місцях
контакту об'єкту, що спускається, відбувається
рівномірне зменшення швидкості спускання. В ни-
жній частині рукава із-за збільшення гідростатич-
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ного тиску рідини в шлангові збільшується сили
тертя між його поверхнею і об'єктом і відбувається
додаткове сповільнення спускання.

Основним недоліком описаної конструкції є те,
що під час евакуації не створюються умови для
подавання очищеного і охолодженого повітря в
зону евакуації, не виключається проникнення туди
атмосферного повітря з підвищеною температу-
рою, пилом і кіптявою, не забезпечується можли-
вість регулювання швидкості евакуації людей в
нижній частині пристрою, і за рахунок цього змен-
шується ефективність пристрою, безпека і комфо-
ртність умов евакуації людей.

В основу корисної моделі поставлена задача,
створити такий рятувальний пристрій для евакуації
людей з багатоповерхових споруд, в якому приєд-
нання засобу центрування в нижній частині до
джерела надлишкового тиску повітря і виконання з
можливістю подачі та відведення рідини, дозволяє
створити умови для подавання очищеного і охо-
лодженого повітря в зону евакуації, виключення
проникнення туди атмосферного повітря з підви-
щеною температурою, пилом і кіптявою, забезпе-
чує можливість регулювання швидкості евакуації
людей в нижній частині пристрою, і за рахунок цьо-
го збільшити ефективність пристрою, безпеку і
комфортність умов евакуації людей.

Поставлена задача досягається тим, що ряту-
вальний пристрій для евакуації людей з багатопо-
верхових споруд, який включає рукав, в середині
якого розміщений засіб центрування, заповнений
рідиною, при цьому він з'єднаний еластичними
перегородками з рукавом, а засіб центрування в
нижній частині приєднаний до джерела надлишко-
вого тиску повітря і виконаний з можливістю подачі
та відведення рідини.

У силу того, що засіб центрування в нижній
частині приєднаний до джерела надлишкового
тиску повітря і виконаний з можливістю подачі та
відведення рідини, створюються умови для пода-
вання очищеного і охолодженого повітря в зону
евакуації, виключення проникнення туди атмосфе-
рного повітря з підвищеною температурою, пилом
і кіптявою, забезпечує можливість регулювання
швидкості евакуації людей в нижній частині при-
строю, і за рахунок цього збільшується ефектив-
ність пристрою, безпека і комфортність умов ева-
куації людей.

При таких конструктивних особливостях при-
строю забезпечується подавання очищеного і охо-
лодженого повітря в зону евакуації, виключається
проникнення туди атмосферного повітря з підви-
щеною температурою, пилом і кіптявою, забезпе-
чується регулювання швидкості евакуації людей у
нижній частині пристрою, при цьому ефективність
пристрою, безпека і комфортність умов евакуації
людей вища, ніж у відомих конструкціях пристроїв
для евакуації.

У відомих рятувальних пристроях для евакуа-
ції людей з багатоповерхових споруд не забезпе-
чуються умови для подавання очищеного і охоло-
дженого повітря в зону евакуації, виключення
проникнення туди атмосферного повітря з підви-
щеною температурою, пилом і кіптявою, не забез-
печується можливість регулювання швидкості ева-
куації людей у нижній частині пристрою.

Описане технічне рішення в даний час у техні-
ці невідоме. Сказане дозволяє зробити висновок
про те, що нові суттєві ознаки цієї корисної моделі,
порівняно з іншими існуючими конструкціями,
сприятимуть досягненню нового технічного ре-
зультату, можливості забезпечення умови для
подавання очищеного і охолодженого повітря в
зону евакуації, виключення проникнення туди ат-
мосферного повітря з підвищеною температурою,
пилом і кіптявою, регулювання швидкості евакуації
людей у нижній частині пристрою, і за рахунок цьо-
го збільшити ефективність пристрою, безпеку і
комфортність умов евакуації людей.

На Фіг. 1 представлено подовжній розріз ряту-
вального пристрою для евакуації людей з багато-
поверхових споруд; на Фіг.2 - його поперечний
розріз.

Рятувальний пристрій містить вертикально
підвішений рукав 1 з матеріалу, що не розтягуєть-
ся у довжину, засіб центрування виконаний, на-
приклад, у вигляді труби 2 розміщеної в середині
рукава 1. Він з'єднаний із трубою 2 еластичними
перегородками 3, які ділять рукав 1 на секції 4.
Труба 2 частково заповнена рідиною (водою).
Верхній кінець труби 2 розташований на рівні вер-
хнього кінця рукава 1, а нижній кінець труби закри-
тий заглушкою 5 і з'єднаний з трубкою б для під-
ведення води і трубкою 7 для її відведення. При
цьому вхідний кінець трубки 7 розташований вище
вихідного кінця трубки 6. До труби 2 приєднане
трубкою 8 джерело надлишкового тиску повітря,
наприклад, компресор 9. На трубці 8 розміщена
засувка 10. На вихідному кінці цієї трубки розта-
шований розпилювач повітря 11. Рукав 1 закріпле-
ний на кронштейні 12 із захисною огорожею 13.
Секції 4 рукава мають цифрову індикацію з реко-
мендованою вагою евакуйованих.

Рятувальний пристрій для евакуації людей
працює наступним чином.

Перед евакуацією трубу 2 заповнюють водою і
подають в неї повітря за допомогою компресора 9.
Людина, згідно своєї ваги, вибирає відповідну сек-
цію 4 для спускання і туди опускається. При цьому
за рахунок рівномірного утворення складок по всій
довжині еластичних перегородок 3, закріплених
між рукавом 1 і трубою 2, в місцях контакту об'єк-
та, що спускається, відбувається рівномірне зме-
ншення швидкості спускання. В нижній частині
рукава 1 із-за збільшення гідростатичного тиску
рідини в трубі 2, збільшується сили тертя між її
стінками та об'єктом і відбувається додаткове спо-
вільнення швидкості його спускання. В процесі
евакуації холодна вода, наприклад, з водопровід-
ної системи через трубку б заповнює трубу 2, в яку
подається за допомогою компресора 9 через труб-
ку 8 атмосферне повітря. Воно за допомогою роз-
пилювача повітря 11 подрібнюється на маленькі
бульбашки. Це сприяє інтенсивному і безперерв-
ному очищенню атмосферного повітря від пилу,
кіптяви і його охолодженню. При цьому бульбашки
повітря флотують забруднення у воді, піднімають
їх на поверхню води. Сфлотоване забруднення
виводиться через трубку 5 з водою назовні, забез-
печуючи тим самим в трубі 2 постійне очищення
води. Холодне очищене повітря виходить з труби
2 і за рахунок більш низької температури опуска-
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ється в секцію 4, що перешкоджає проникненню
атмосферного повітря з підвищеною температу-
рою і вмістом продуктів згорання і пилу в зону ева-
куації При необхідності регулювання швидкості
евакуації людей в нижній частині рукава 1, за до-
помогою засувки 10 збільшують або зменшують
об'єм повітря, яке подають в трубу 2 Регулюючи
густину суміші води з повітрям, змінюють гідроста-
тичний тиск цієї суміші на трубу 2 і силу тертя між
ґі поверхнею і людиною, яка опускається в нижній
частині рукава 1

Використання заявленої конструкції має ряд
переваг До них необхідно віднести забезпечення
умови для подавання очищеного і охолодженого
повітря в зону евакуації, виключення проникнення
туди атмосферного повітря з підвищеною темпе-
ратурою, пилом і кіптявою, забезпечення можли-
вості регулювання швидкості евакуації людей в
нижній частині пристрою, і за рахунок цього збіль-
шується ефективність пристрою, безпека і комфо-
ртність умов евакуації людей
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