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(57) Пристрій для евакуації людей при пожежах з
багатоповерхових споруд, який має рукави, роз-
ташовані один за одним, причому кожен з верхніх
їх кінців розташований на висоті відповідного по-
верху споруди, який відрізняється тим, що на
поверхах перед входом у рукави встановлено ре-
зервуари, заповнені рідиною, і перегородки, нижні
торці яких опущені із зазором у ці резервуари.

Корисна модель відноситься до рятувальної
техніки, а саме до пристроїв для евакуації людей з
багатоповерхових споруд.

Відомий рятувальний пристрій для спускання
людей, який включає в себе еластичний рукав з
ребрами і вихідними отворами [патент СССР №
665779, кл. А62В 1/20, 1974].

Основним недоліком описаної конструкції є те,
що вона не забезпечує при евакуації гасіння па-
лаючого верхнього одягу людини, охолодження її
перегрітого тіла, виведення її з шокового стану.

Відомий пристрій для сповільнення падіння ті-
ла при пожежі в багатоповерхових будинках, який
має розташовані по вертикалі і відкриті з обох кін-
ців еластичні рукави, верхні кінці яких закріплені
на стіні будівлі, [патент Франції № 1604702, кл.
А62В 1/00, опублік. 1972].

Основним недоліком описаної конструкції є те,
що вона не забезпечує при евакуації гасіння па-
лаючого верхнього одягу людини, охолодження її
перегрітого тіла, виведення її з шокового стану.
Крім того, не перешкоджається проникнення по-
жежі в зону розміщення рукавів, а також попадан-
ня в цю зону перегрітого повітря, кіптяви, вуглеки-
слого газу і пилу.

Найбільш близьким до корисної моделі за тех-
нічною сутністю і досягнутим результатом є при-
стрій для сповільнення падіння тіла при евакуації з
багатоповерхових будинків, який має розташовані
по вертикалі і відкриті з обох кінців еластичні рука-
ви, верхні кінці, яких закріплені на стінах будівлі,
при цьому рукави розташовані один за одним так,
що кожний кінець одного рукава входить в верхній

кінець наступного, причому кожен з верхніх кінців
розташований на висоті відповідного поверху бу-
динку [патент СССР № 665779, кл. А62В 1/20,
1974, Бюл. № 20 -прототип].

Основним недоліком описаної конструкції є те,
що вона не забезпечує при евакуації гасіння па-
лаючого верхнього одягу людини, охолодження її
перегрітого тіла, виведення її з шокового стану.
Крім того, не перешкоджається проникнення по-
жежі в зону розміщення рукавів, а також попадан-
ня в цю зону перегрітого повітря, кіптяви, вуглеки-
слого газу і пилу.

Принцип роботи даного пристрою полягає в
наступному. Пристрій дозволяє вводити через
отвір в захисні стінки різні вантажі та людей з лю-
бого поверху будівлі у випадку пожежі і спускати їх
в рукавах.

Основним недоліком описаної конструкції є те,
що вона не забезпечує при евакуації гасіння па-
лаючого верхнього одягу людини, охолодження її
перегрітого тіла, виведення її з шокового стану.
Крім того, не перешкоджається проникнення по-
жежі в зону розміщення рукавів, а також попадан-
ня в цю зону перегрітого повітря, кіптяви, підви-
щення в ньому вмісту вуглекислого газу і пилу, що
знижує придатність атмосферного повітря для
дихання в зоні евакуації.

Все це знижує ефективність пристрою, погір-
шує безпеку і умови евакуації людей.

В основу корисної моделі поставлена задача,
створити такий пристрій для евакуації людей при
пожежах з багатоповерхових споруд, в якому
встановлення на поверхах перед входом в рукави
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резервуарів заповнених рідиною і перегородок,
нижні торці яких опущені із зазором в ці резервуа-
ри, дозволяє створити при евакуації умови для
гасіння палаючого одягу, охолодження перегрітого
тіла людини і виведення й з шокового стану перед
опусканням людини в рукав, перешкоджає поши-
ренню пожежі в зону розміщення рукавів і проник-
нення туди продуктів згорання і газів, що дозволяє
уникнути небезпеки попадання людини з палаю-
чим одягом в рукав і його загорання, підвищення
вмісту вуглекислого газу в повітрі, кіптяви, підви-
щення температури повітря в зоні евакуації, і за
рахунок цього збільшити ефективність пристрою,
покращити безпеку і умови евакуації людей

Поставлена задача досягається тим, що при-
стрій для евакуації людей при пожежах з багато-
поверхових споруд, який включає еластичні рука-
ви, розташовані один за одним причому кожний з
верхніх їх КІНЦІВ розташований на висоті ВІДПОВІД-
НОГО поверху споруди, при цьому на поверхах пе-
ред входом в рукави встановлені резервуари за-
повнені рідиною і перегородки, нижні торці яких
опущені із зазором у ці резервуари

У силу того, що на поверхах перед входом в
рукави встановлено резервуари заповнені рідиною
і перегородки, нижні торці яких опущені із зазором
в ці резервуари, це створює умови для гасіння
палаючого одягу, охолодження перегрітого тіла
людини і виведення її з шокового стану перед опу-
сканням в рукав, перешкоджає поширенню пожежі
в зону розміщення рукавів і проникнення туди про-
дуктів згорання і газів, що дозволяє уникнути не-
безпеки попадання людини з палаючим одягом в
рукав і його загорання, підвищення вмісту вуглеки-
слого газу в повітрі, кіптяви, підвищення темпера-
тури повітря в зоні евакуації, і за рахунок цього
збільшити ефективність пристрою, покращити
безпеку і умови евакуації людей

При таких конструктивних особливостях при-
строю при евакуації створюються умови для гасін-
ня палаючого одягу, охолодження перегрітого тіла
людини і виведення її з шокового стану перед опу-
сканням людини в рукав, перешкоджання поши-
ренню пожежі в зону розміщення рукавів і проник-
нення туди продуктів згорання і газів, що дозволяє
уникнути небезпеки попадання людини з палаю-
чим одягом в рукав і його загорання, підвищення
вмісту вуглекислого газу в повітрі, кіптяви, підви-
щення температури повітря, і за рахунок цього
збільшується ефективність пристрою, покращу-
ються безпека і умови евакуації людей

У відомих пристроях для евакуації людей при
пожежах з багатоповерхових споруд не забезпе-
чуються умови для гасіння палаючого одягу, охо-
лодження перегрітого тіла людини і виведення її з
шокового стану перед опусканням людини в рукав,
не перешкоджається поширення пожежі в зону
розміщення рукавів і проникнення туди продуктів
згорання і газів, що не дозволяє уникнути небезпе-
ки попадання людини з палаючим одягом в рукав і
його загорання, підвищення вмісту вуглекислого
газу в повітрі, кіптяви, підвищення температури

повітря і за рахунок цього знижуються ефектив-
ність пристрою, безпека і умови евакуації людей

Описана технічне рішення в даний час у техні-
ці не відоме 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 забезпечити при евакуації
гасіння палаючого одягу, охолодження перегрітого
тіла людини і виведення її з шокового стану перед
опусканням людини в рукав, перешкодити поши-
ренню пожежі в зону розміщення рукавів і проник-
нення туди продуктів згорання і газів, що дозволяє
уникнути небезпеки попадання людини з палаю-
чим одягом в рукав і його загорання, підвищення
вмісту вуглекислого газу в повітрі, кіптяви, підви-
щення температури повітря, і за рахунок цього
збільшити ефективність пристрою, покращити
безпеку і умови евакуації людей

На кресленнях зображений пристрій, подовж-
ній розріз

Пристрій включає в себе декілька рукавів 1,
послідовно розташованих один за одним Навколо
рукавів встановлена захисна стінка 2 з входами З
Верхній кінець кожного рукава 1 розташований на
висоті ВІДПОВІДНОГО поверху 4 і приєднується за
допомогою кріплення 5 до стінки 2 На кожному
поверсі 4 перед входом 3 в рукави 1 розміщені
резервуари 6 заповнені рідиною, наприклад, во-
дою В резервуари 6 опущені захисні перегородки
7, які утворюють з дном 8 резервуарів зазори 9 В
резервуари 6 вода подається через трубопровід
10 і відводиться при необхідності через трубопро-
від 11 На трубопроводах 10 і 11 розташовані за-
сувки 12 і 13

Пристрій працює таким чином
При евакуації, наприклад, з багатоповерхових

цехів з виробництва вогненебезпечних речовин
можливе загорання верхнього одягу людей Під
час евакуації люди заходять в резервуари 6, зану-
рюються в них, переміщаються через зазори 9 і
виходять з резервуарів б з другої сторони захис-
них перегородок 7 При цьому відбувається гасіння
палаючого одягу у воді, охолодження перегрітого
людського тіла і виведення її з шокового стану,
людина опускається в рукав 1 і сповзає вниз Пе-
регородки 7 і резервуари 6 з водою перешкоджа-
ють поширенню пожежі в зону розміщення рукавів
і проникнення туди продуктів згорання і газів

Використання заявленої конструкції має ряд
переваг До них необхідно віднести можливість
гасіння палаючого одягу, охолодження перегрітого
тіла людини і виведення її з шокового стану перед
опусканням в рукав, перешкоджати поширенню
пожежі в зону розміщення рукавів і проникнення
туди продуктів згорання і газів, що дозволяє уник-
нути небезпеки попадання людини з палаючим
одягом в рукав і його загорання, підвищення вміс-
ту вуглекислого газу в повітрі, кіптяви, підвищення
температури повітря в зоні евакуації, і за рахунок
цього збільшити ефективність пристрою, покращи-
ти безпеку і умови евакуації людей
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