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Anotácia:
Opísaný je záchranný a zásobovací systém s pripojeným
havarovaným plavidlom a spôsob záchrany, kde záchranný
dopravný prostriedok je pripevnený najmenej na dva úchyty k trupu havarovaného plavidla a ďalej je tvorený v trupe
havarovaného plavidla pripevneným energetickým zásobníkom, zásobníkom vzduchu, zásobníkom potravín a najmenej dvomi reflexnými bezpečnostnými nafukovacími
vakmi vybavenými plavidlovým vyhľadávacím vysielačom,
na ktoré je z jednej strany pripevnený energetický zdroj
so svietidlom a z druhej strany je cez lanko pripojený najmenej jeden plavebný zapisovač prevádzkových údajov.
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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka záchranného a zásobovacieho systému s pripojeným havarovaným plavidlom
a spôsobu záchrany, určeného najmä na vyhľadávanie havarovaných lodí a ponoriek a na dopĺňanie zásob
do nich.
Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sa na vyhľadávanie havarovaných a potopených dopravných prostriedkov na americkom
kontinente sa využíva satelitný systém GPS, v Rusku satelitný systém GLONASS, v Číne satelitný systém
BEIDOU a v Európe satelity globálneho navigačného a záchranného systému Galileo, pričom jedna jeho časť
s názvom Galileo Search and Rescue (SAR) sa využíva na lokalizáciu a pomoc ľudom v krízových situáciách
na mori alebo v horách. Nevýhodou týchto systémov je, malé množstvo nájdených potopených dopravných
prostriedkov, aj keď sa podieľajú na 90 % záchranných akcií.
Známym technickým riešením na lokalizáciu havarovaných lietadiel sú v chvostovej časti lietadla umiestnené zapisovače tzv. čierne skrinky s ultrazvukovým majákom a s batériou, ktorá vysiela signály po dobu
najmenej 30 dní na lokalizovanie lietadla aj pod vodnou hladinou. Nevýhodou tohto technického riešenia je
časté oddelenie zapisovača od telesa lietadla.
Najťažšie je v prípade havárie lokalizovať ponorky, pretože väčšina je vojenských a pláva pod utajeným
režimom. V prípade havárie ponorky je zásoba vzduchu postačujúca na maximálne 10 dní.
Ďalšie známe riešenie je opísané v zapísanom slovenskom úžitkovom vzore UV č. 7934 s názvom Spôsob
vyzdvihnutia potopeného plavidla, techniky alebo materiálu, ktorého podstata je v tom, že prepravné lodné
kontajnery, ktoré majú uzatvorené vetracie otvory, sa pripevnia na plavidlo, techniku alebo materiál potopený
vo vode a následne sa do nich privádza vzduch alebo plyn. Nevýhodou tohto riešenia je jeho nepoužiteľnosť
pri dopĺňaní zásob a pri vyhľadávaní havarovaných plavidiel.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarovaným plavidlom, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený záchranným dopravným prostriedkom, ktorý je pripevnený na najmenej dva úchyty k trupu havarovaného plavidla a ďalej je
tvorený v trupe havarovaného plavidla pripevneným energetickým zásobníkom, zásobníkom vzduchu, zásobníkom potravín a najmenej dvomi reflexnými bezpečnostnými nafukovacími vakmi vybavenými plavidlovým vyhľadávacím vysielačom, na ktoré je z jednej strany pripevnený energetický zdroj so svietidlom
a z druhej strany je cez lanko pripojený najmenej jeden plavebný zapisovač prevádzkových údajov.
Uvedené nedostatky ďalej do značnej miery odstraňuje spôsob záchrany pomocou záchranného a zásobovacieho systému s pripojeným havarovaným plavidlom, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva
v tom, že z trupu havarovaného plavidla sa najprv uvoľňuje jeden reflexný bezpečnostný nafukovací vak, následne sa z trupu havarovaného plavidla mechanicky uvoľňuje druhý reflexný bezpečnostný nafukovací vak,
reflexné bezpečnostné nafukovacie vaky sa nafukujú vzduchom a následne vyplávajú na hladinu, pričom
ukazujú polohu havarovaného plavidla, ďalej energetický zdroj rozsvecuje svietidlo a aktivuje plavidlový
vyhľadávací vysielač, ďalej reflexný bezpečnostný nafukovací vak zdvíha pripojený plavebný zapisovač prevádzkových údajov, ktorý ho ukotvuje, ďalej je zo záchranného dopravného prostriedku dopĺňaný vzduch
do zásobníka vzduchu, ďalej je zo záchranného dopravného prostriedku dopĺňaná energia do energetického
zásobníka, ďalej sú zo záchranného dopravného prostriedku dopĺňané potraviny do zásobníka potravín a nakoniec záchranný dopravný prostriedok uchopuje úchyty havarovaného plavidla a vyslobodzuje havarované
plavidlo.
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Príklady uskutočnenia
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Príklad 1
Záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarovaným plavidlom, je tvorený záchranným dopravným prostriedkom. Záchranný dopravný prostriedok je pripevnený na najmenej dva úchyty v trupe havarovaného plavidla. Na trup havarovaného plavidla je pripevnený energetický zásobník, zásobník vzduchu a zásobník potravín. Na trup havarovaného plavidla sú ďalej uchytené dva reflexné bezpečnostné nafukovacie
vaky, ktorými sú vzduchové airbagy. Každý reflexný bezpečnostný nafukovací vak je z jednej strany uchytený na jednu bočnú časť trupu havarovaného plavidla. Na reflexné bezpečnostné nafukovacie vaky je pripev-
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nený plavidlový vyhľadávací vysielač. Na reflexné bezpečnostné nafukovacie vaky je z jednej strany pripevnený energetický zdroj so svietidlom. Na reflexné bezpečnostné nafukovacie vaky z druhej strany je cez
50 metrové lanko pripojený najmenej jeden plavebný zapisovač prevádzkových údajov, tzv. čierna skrinka.
Na trupe havarovaného plavidla sú pripevnené úchyty, pre vyslobodenie havarovaného plavidla záchranným
dopravným prostriedkom. Na trup havarovaného plavidla je ďalej pripevnený jeden energetický zásobník,
určený na prívod energií do havarovaného plavidla záchranným dopravným prostriedkom. Na trup havarovaného plavidla je ďalej pripevnený jeden zásobník vzduchu, určený na prísun vzduchu do havarovaného plavidla záchranným dopravným prostriedkom. Na trup havarovaného plavidla je ďalej pripevnený jeden zásobník potravín, určený na prísun potravín do havarovaného plavidla záchranným dopravným prostriedkom.
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Príklad 2
Spôsob záchrany pomocou záchranného a zásobovacieho systému s pripojeným havarovaným plavidlom
spočíva vtom, že najprv sa z trupu havarovaného plavidla uvoľňuje jeden reflexný bezpečnostný nafukovací
vak. Následne sa z trupu plavidla mechanicky uvoľňuje druhý reflexný bezpečnostný nafukovací vak. Ďalej
sa reflexné bezpečnostné nafukovacie vaky nafukujú vzduchom, vyplávajú na hladinu a ukazujú polohu havarovaného plavidla. Ďalej energetický zdroj rozsvecuje svietidlo. Ďalej energetický zdroj aktivuje plavidlový vyhľadávací vysielač. Ďalej reflexný bezpečnostný nafukovací vak uchyteným lankom zdvíha plavebný
zapisovač prevádzkových údajov, ktorý ho ukotvuje. Ďalej je zo záchranného dopravného prostriedku dopĺňaný vzduch do zásobníka vzduchu. Ďalej je zo záchranného dopravného prostriedku dopĺňaná energia
do energetického zásobníka. Ďalej sú zo záchranného dopravného prostriedku dopĺňané potraviny do zásobníka potravín. Nakoniec záchranný dopravný prostriedok uchopuje úchyty havarovaného plavidla a vyslobodzuje havarované plavidlo.
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Priemyselná využiteľnosť
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Záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarovaným plavidlom je možné využiť pri výbuchu alebo
havárii lietadla nad morom, pri potopení lode alebo pri stratenej ponorke, kde v prípade nárazu alebo na pokyn posádky sa naplní reflexný bezpečnostný nafukovací vak, na ktorom sú zobrazené identifikačné údaje
plavidla, ktorý je odolný extrémne vysokému tlaku vody, a to stlačeným vzduchom alebo plynom, potom sa
oddelí od dopravného prostriedku a vypláva na hladinu, ďalej ukladaciu skrinku je možné využiť ako kotvu,
aby reflexný bezpečnostný nafukovací vak vietor v prípade nepriaznivého počasia neodvial ďaleko od miesta
havárie.
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NÁROKY NA OCHRANU

5

10

15

20

1. Záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarovaným plavidlom, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že je tvorený záchranným dopravným prostriedkom, ktorý je pripevnený na najmenej dva úchyty
k trupu havarovaného plavidla a ďalej je tvorený v trupe havarovaného plavidla pripevneným energetickým
zásobníkom, zásobníkom vzduchu, zásobníkom potravín a najmenej dvomi reflexnými bezpečnostnými nafukovacími vakmi vybavenými plavidlovým vyhľadávacím vysielačom, na ktoré je z jednej strany pripevnený energetický zdroj so svietidlom a z druhej strany je cez lanko pripojený najmenej jeden plavebný zapisovač prevádzkových údajov.
2. Spôsob záchrany pomocou záchranného a zásobovacieho systému s pripojeným havarovaným plavidlom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že z trupu havarovaného plavidla sa najprv uvoľňuje jeden reflexný bezpečnostný nafukovací vak, následne sa z trupu havarovaného plavidla mechanicky uvoľňuje druhý reflexný bezpečnostný nafukovací vak, reflexné bezpečnostné nafukovacie vaky sa nafukujú vzduchom a následne vyplávajú na hladinu, pričom ukazujú polohu havarovaného plavidla, ďalej energetický zdroj rozsvecuje svietidlo a aktivuje plavidlový vyhľadávací vysielač, ďalej reflexný bezpečnostný nafukovací vak zdvíha pripojený plavebný zapisovač prevádzkových údajov, ktorý ho ukotvuje, ďalej je zo záchranného dopravného prostriedku dopĺňaný vzduch do zásobníka vzduchu, ďalej je zo záchranného dopravného prostriedku
dopĺňaná energia do energetického zásobníka, ďalej sú zo záchranného dopravného prostriedku dopĺňané potraviny do zásobníka potravín a nakoniec záchranný dopravný prostriedok uchopuje úchyty havarovaného
plavidla a vyslobodzuje havarované plavidlo.
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