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Пристрій для порятунку включає раму для розміщення нош, кронштейни, закріплені на рамі,
колеса, з'єднані віссю, яка закріплена через підшипникові вузли на кронштейнах. Додатково
введені підшипникові вузли і П-подібна рама, яка охоплює колеса із зовнішньої сторони і кінці
якої закріплені в цих підшипникових вузлах. Радіуси коліс виконані такими, що вони
перевищують довжину кронштейнів, на яких закріплена рама для розміщення нош. Ця рама
розміщена між колесами.

UA 149061 U

(12)

UA 149061 U

UA 149061 U

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Корисна модель належить до області рятувального оснащення і може бути використана для
порятунку постраждалих в гірській місцевості.
Відомий пристрій для порятунку, який містить корпус, зовнішня частина якого виконана із
можливістю пересування шляхом волочіння, ноші, які розміщені у внутрішній частині корпусу,
передня частина якого виконана обтічно, корпус виконаний у вигляді циліндричної капсули, в
задній частині якої встановлені елементи для кріплення торцевої кришки, на торцевій кришці
виконані відповідні елементи для її кріплення, при цьому в центральній частині торцевої кришки
виконано отвір для доступу повітря до порожнини капсули, ноші виконані із двох частин, одна із
яких виконана такою, що має можливість для пересування вздовж другої частини, на якій
установлені по її бокових сторонах опори, осі яких колініарні подовжній осі капсули, на верхній
поверхні цієї частини нош розміщені опори для пересування першої частини нош, а ширина нош
виконана меншою, ніж внутрішній діаметр капсули [1].
Недоліком такого пристрою є те, що його використання здійснюється шляхом волочіння, яке
потребує великих зусиль для його переміщення.
Найбільш близьким аналогом корисної моделі вибраний багатофункціональний евакуаційнотранспортувальний іммобілізуючий пристрій, який включає раму для розміщення нош,
кронштейни, закріплені на рамі, колеса, з'єднані віссю, і яка закріплена через підшипникові
вузли на кронштейнах, а також контейнери, розміщені на рамі і в яких розміщено медичне
обладнання [2].
Недоліком такого пристрою є те, що при його використанні в гірській місцевості положення
потерпілого, який транспортується, не є постійним в просторі і воно повторює рельєф
місцевості, в якій здійснюється транспортування.
В основу корисної моделі поставлено задачу по забезпеченню незмінного положення
потерпілого відносно рельєфу місцевості при його транспортуванні.
Поставлена задача вирішується тим, що в пристрій для порятунку, який включає раму для
розміщення нош, кронштейни, закріплені на рамі, колеса, з'єднані віссю, яка закріплена через
підшипникові вузли на кронштейнах, згідно з корисною моделлю, додатково введені
підшипникові вузли і П-подібна рама, яка охоплює колеса із зовнішньої сторони і кінці якої
закріплені в цих підшипникових вузлах, при цьому радіуси коліс виконані такими, що вони
перевищують довжину кронштейнів, на яких закріплена рама для розміщення нош, а ця рама
розміщена між колесами.
Суть корисної моделі пояснюється кресленнями.
На фіг. 1 (вигляд спереду) та на фіг. 2 (вигляд зверху) наведена схема пристрою для
порятунку, де зображено: 1 - колеса; 2 - рама для розміщення нош; 3 - кронштейни; 4, 6 підшипникові вузли; 5 - вісь; 7 - П-подібна рама; 8 - елементи для транспортування.
Пристрій для порятунку працює наступним чином.
Потерпілий на ношах розміщується на рамі 2 і фіксується за допомогою ременів. Після цього
здійснюється його транспортування. Для цього використовуються елементи 8, з'єднані із Пподібною рамою 7, яка через підшипникові вузли 6 з'єднана із віссю 5 пристрою.
Внаслідок того, що центр має рами 2, на якій розміщений потерпілий, при переміщенні
пристрою (незалежно від рельєфу місцевості) завжди знаходиться нижче осі 5, то її положення
буде інваріантним відносно рельєфу місцевості.
Таким чином, введення підшипникових вузлів, П-подібної рами, яка охоплює колеса із
зовнішньої сторони і кінці якої закріплені в цих підшипникових вузлах, виконання радіусів коліс
такими, що вони перевищують довжину кронштейнів, на яких закріплено раму для розміщення
нош, розміщення цієї рами між колесами забезпечують незмінність положення потерпілого
відносно рельєфу місцевості при його транспортуванні.
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