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(57) Пристрій для сповільнення падіння тіл при
евакуації з багатоповерхових споруд, який має
еластичні рукави, розташовані один за одним,
причому кожен з верхніх їх кінців розташований на
відповідному поверсі споруди, який відрізняється
тим, що в рукавах по довжині виконані отвори із
захисними клапанами, при цьому під верхніми кін-
цями рукавів і міжповерховими перекриттями роз-
ташовані додаткові вхідні отвори.

Корисна модель відноситься до рятувальної
техніки, а саме до пристроїв для евакуації людей
із 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 можливості
переміщення людей із нижніх поверхів на верхні, і
навпаки, для допомоги травмованим людям і по-
дальшої їх евакуації, а також візуальної оцінки
ситуації на поверхах, з яких необхідна евакуація
травмованих людей. Все це знижує ефективність
пристрою.

Відомий пристрій для сповільнення падіння ті-
ла при пожежі в багатоповерхових будинках, що
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 можливості
переміщення людей із нижніх поверхів на верхні і
навпаки, для допомоги травмованим людям і для
подальшої їх евакуації, а також візуальної оцінки
ситуації на поверхах, з яких необхідна евакуація
травмованих людей. Все це знижує ефективність
пристрою.

Найбільш близьким до корисної моделі за тех-
нічною сутністю і досягнутим результатом є при-
стрій для сповільнення падіння тіла при евакуації з

багатоповерхових будинків, що 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 у верхній
кінець наступного, причому кожен із верхніх кінців
розташований на висоті відповідного поверха бу-
динка [патент СССР № 665779, кл. А62В 1/20,
1974, Бюл. № 20 - прототип].

Принцип роботи даного пристрою полягає в
наступному. Пристрій дозволяє вводити через
отвір у захисній стінці 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 можливості
переміщення людей з нижніх поверхів на верхні, і
навпаки, для допомоги травмованим людям, їх
евакуації, а також візуальної оцінки ситуації на
поверхах, з яких необхідна евакуація травмованих
людей. Все це знижує ефективність пристрою.

В основу корисної моделі поставлена задача,
створити такий пристрій для сповільнення падіння
тіл при евакуації з багатоповерхових будинків, в
якому виконання в рукавах по довжині отворів із
захисними клапанами і розташування під верхніми
кінцями рукавів і міжповерховими перекриттями
додаткових вхідних отворів, дозволяє при евакуа-
ції переміщатись людям з нижніх поверхів на вер-
хні, і навпаки, для допомоги травмованим людям,
їх евакуації, а також візуально оцінити ситуацію на
поверхах, з яких необхідна евакуація травмованих
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людей, і за рахунок цього збільшити ефективність
пристрою.

Поставлена задача досягається тим, що при-
стрій для сповільнення падіння тіл при евакуації з
багатоповерхових будинків, який включає еласти-
чні рукави, розташовані один за одним, причому
кожен із верхніх їх кінців розташований на відпові-
дному поверсі споруди, в рукавах по довжині ви-
конані отвори із захисними клапанами, при цьому
під верхніми кінцями рукавів і міжповерховими
перекриттями розташовані додаткові вхідні отво-
ри.

У силу того, що в рукавах по довжині виконані
отвори із захисними клапанами і під верхніми кін-
цями рукавів і міжповерховими перекриттями роз-
ташовані додаткові вхідні отвори, створюються
умови при евакуації для переміщення людей з
нижніх поверхів на верхні, і навпаки, для допомоги
травмованим людям, їх евакуації, а також для ві-
зуальної оцінки ситуації на поверхах, з яких необ-
хідна евакуація травмованих людей. Все це збіль-
шує ефективність пристрою.

При таких конструктивних особливостях при-
строю при евакуації створюються умови для пере-
міщення людей з нижніх поверхів на верхні, і на-
впаки, для допомоги травмованим людям, їх
евакуації, а також візуальної оцінки ситуації на
поверхах, з яких необхідна евакуація травмованих
людей, і за рахунок цього збільшується ефектив-
ність пристрою.

У відомих пристроях для сповільнення падіння
тіл при евакуації з багатоповерхових будинків не
забезпечуються умови для переміщення людей з
нижніх поверхів на верхні, і навпаки, для допомоги
травмованим людям, їх евакуації, а також візуаль-
ні оцінки ситуації на поверхах, з яких необхідна
евакуація травмованих людей, і за рахунок цього
зменшується ефективність 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 забезпечити при евакуації
переміщення людей з нижніх поверхів на верхні, і
навпаки, для допомоги травмованим людям, їх
евакуації, а також візуально оцінити ситуацію на
поверхах, з яких необхідна евакуація травмованих
людей, і за рахунок цього збільшити ефективність
пристрою.

На фіг. 1 зображено пристрій, подовжній роз-
різ; на фіг. 2 - фрагмент рукава з отвором і клапа-
ном.

Пристрій включає в себе ряд рукавів 1, послі-
довно розташованих один за другим і виконаних з
еластичного, нерозтяжного в подовжньому напря-
мку матеріалу. На поверхні рукавів 1 виконані
отвори 2, які з внутрішньої сторони прикриті захи-

сними клапанами 3 із нерозтяжного матеріалу,
наприклад, брезенту. Верхня частина клапанів З
прикріплена до рукавів 1 за допомогою швів 4. На
рукавах 1, навколо отворів 2, пришиті стрічки 5 із
нерозтяжного матеріалу, наприклад, брезенту.
Навколо рукавів 1 встановлена захисна стінка 6,
на якій за допомогою кріплення 7 закріплені верхні
кінці кожного рукава 1. Вони закріплені на відпові-
дному поверсі вище міжповерхового перекриття 8,
наприклад, на 0,70 м. Над верхніми кінцями рука-
вів 1 розташовані вхідні отвори 9, а під цими кін-
цями і міжповерховими перекриттями розташовані
додаткові отвори 10. На поверхах перед отворами
9 і 10 встановлені герметичні двері 1 і з прозорого,
термостійкого скла. На дверях 11 розміщена ну-
мерація поверхів (на кресленнях не показано).

Пристрій працює таким чином.
При евакуації людина опускається в рукав 1 і

за рахунок своєї ваги опускається вниз, при цьому
захисні клапани 3 виключають можливість людям
зачіплюватись за отвори 2. Після евакуації біль-
шості людей, при необхідності допомогти травмо-
ваним людям на різних поверхах будинку, рятува-
льник опускається в рукавах 1 на потрібний
поверх, затримується в необхідному рукаві 1 за
допомогою широко розтавленних рук і ніг, всаджує
руки і ноги під клапани 3 в отвори 2. Він піднімає
потрібний клапан 3 і через відкритий отвір 2 візуа-
льно контролює номер поверху, розміщений на
прозорих дверях 11 і оцінює пожежну ситуацію на
даному поверсі. Якщо це поверх, на який він мав
потрапити, рятувальник опускається до виходу з
даного рукава 1, вставляє ноги в отвори 2 в насту-
пному рукаві, вибирається з попереднього рукава і
через вхідний отвір 9 виходить на даний повер.
При необхідності потрапити з попереднього рукава
1 на поверх розташований вище, рятувальник пе-
реміщується по внутрішній поверхні рукава 1, пе-
реставляючи руки і ноги в отворах 2, виходить на
потрібний поверх через вхідний отвір 9. Знаходить
травмовану людину, надає їй необхідну допомогу і
допомагає їй опуститись в рукав 1 для евакуації
вниз. При потребі піднятись на поверх вище, ряту-
вальник по зовнішній поверхні рукава 1 підніма-
ється вверх і через допоміжний отвір 10 виходить
на цей поверх і виконує необхідну роботу. При
необхідності тим же шляхом він повертається
вниз. При цьому він не заважає евакуації інших
людей в рукавах 1.

Використання заявленої конструкції має ряд
переваг. До них необхідно віднести можливість
при евакуації переміщатись людям з нижніх пове-
рхів на верхні, і навпаки, для допомоги травмова-
ним людям, їх евакуації, а також візуально оцінити
ситуацію на поверхах, з яких необхідна евакуація
травмованих людей, і за рахунок цього збільшити
ефективність пристрою.
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