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Vystřelovací sedadlo pro bombardér B-58



















Sojuz (1-11): délka 4200 mm, průměr 1915 mm, hmotnost 1475 kg 
Sojuz (12-40): délka 4185 mm, průměr 1915 mm, hmotnost 1580 kg 
Sojuz M (ASTP): délka 5195 mm, průměr 1915 mm, hmotnost 1889 kg
Zond: délka 5940 mm, průměr 1400 mm, hmotnost 2070 kg 
Sojuz T: délka 6040 mm, průměr 1400 mm, hmotnost 2197 kg
Sojuz TM: délka 6680 mm, průměr 1415, hmotnost 1971 kg

Jednotlivé typy SAS pro kosmické lodě Sojuz měly údajně
následující indexy GUKOS:
a) 11D828 pro kosmické lodě Sojuz 1 až 11;
b) 11D828M pro kosmické lodě Sojuz 12 až 40;
c) 11D855 pro kosmické lodě Sojuz T;
d) 11D855M pro kosmické lodě Sojuz TM.





Parametry SAS kosmické lodě Sojuz TMA
Hmotnost: 1975 kg
Výška odhození: 41,44 km
Čas odhození: 113,38 s
Vzdálenost místa dopadu od startu: 336 km
Dopadová oblast: č. 16 (Karagandská oblast) se středem se 
souřadnicemi 47° 18‘ 00‘‘ s. š. a 67° 14‘ 00‘‘ v. d. 
Rozměry dopadové elipsy: 50 x 30 km (azimut delší poloosy elipsy 
64°).
Zhruba o 12 km dále dopadají návěsné bloky prvního stupně.



Posádka Sojuzu T-10A –
V. Titov (velitel, vlevo) a 
G. Strekalov





Záchranný systém čínské kosmické lodě



Ruské superrakety pro let na Měsíc



Aerodynamický kryt  bloku L-3 měl délku 40 m, průměr kolem 6 m a hmotnost  zhruba 21 t, z nichž
na  SAS  připadalo 7 t



Zkušební lety rakety N1

1. 2. 3. 7. 1969 ve 23.18.32 moskevského času, raketa 
Ju15005 s lodí 7K-L1A

2. 27. 6. 1971 v 02.1508 moskevského času, raketa 
Ch15006 s maketou L3(LOK+LK)

3. 21. 2. 1969 ve 12.18.07 moskevského čas, raketa 
V1503 s lodí 7K-L1A (1F92) o hmotnosti 6900 kg 

4. 23. 11. 1972 v 09.11.55 moskevského času, raketa 
15007 s lodí L3 (funkční LOK + maketa LK)



Čelomějův projekt LK-1 a raketa UR-700



Projektovaná superraketa Vulcan



Se zajímavým řešením havarijního systému přišla 
Čelomějova konstrukční kancelář u nákladní lodě
TKS, součásti orbitálního komplexu Almaz (toto 
řešení si  NPOmaš patentoval).  U tohoto řešení bylo 
možné v případě havárie použít k oddělení
návratové kabiny jak motoru záchranného systému 
(ADU), tak brzdicího motoru pro sestup z oběžné
dráhy (TDU).  Umožnilo to snížit hmotnost 
záchranného systému a současně poskytovalo tři 
možné varianty nouzového použití se třemi 
úrovněmi přetížení - společný zážeh motorů ADU a 
TDU, samostatná funkce motoru ADU a samostatná
funkce motoru TDU (mohl být použit po odhození
motoru ADU).



V létech 1975-1979 se na 
komplexu č. 51 kosmodromu 
Bajkonur uskutečnilo 5 zkoušek 
systému SAS návratové kabiny 
FGB (podle jiných zdrojů pouze 4, 
a to 23. 4. 1975, 2. 8. 1976, 20. 10. 
1978 a v březnu 1979). Na 
vypouštěcím stole původně
používaném pro rakety R-9A , byl 
montován imitátor horní části 
FGB s návratovou kabinou a  
systémy SAS.  Po povelu 
„havárie“ se zažehovaly současně
motory ADU a TDU o celkovém 
tahu 86 t.



Vlastnosti návratových kabin TKS při sestupu z oběžné dráhy se měly testovat 
při pěti letových zkouškách prostředků 82LB72 vynášených raketami Proton 
(realizovány pouze 4 experimenty).  Při  zkouškách se na maketu nákladní lodě
TKS  upevňovaly vždy dvě návratové kabiny, přičemž horní byla opatřena 
motory ADU a TDU, spodní pak pouze motorem TDU.  



Mnohonásobně použitelný dopravní prostředek s družicovým 
stupněm OS-120, s nosnou kapacitou na dráhu se sklonem 50,7°
ve výšce 200 km 30 t. Vzletová hmotnost 15,35 t, po odhození
motorů SAS 119,35 t. Systém SAS představovaly 2 motory na 
TPL o hmotnosti po 18 až 20 t (2x 14 t TPL)  o tahu 2x 350 t  
(měrný impuls 2350/2550 Ns/kg)



Mnohonásobně použitelný dopravní
prostředek MTK-VP  (hmotnost po oddělení
systému SAS 88 t), nosná kapacita na dráhu se 
sklonem 50,7° ve výšce 200 km měla být 30 t, 
hmotnost nákladu dopravovaného z oběžné
dráhy až 20 t



Varianta MKS s orbitálním stupněm OK-92 o vzletové
hmotnosti 116,5 t  (po oddělení SAS 98 t) měla mít jeden 
motor systému SAS o tahu 470 t (24,5 t TPL)



Kosmoplán Buran měl být vybaven vystřelovacími 
sedadly K-36RB konstrukční kanceláře Zvězda, 
schopnými zabezpečit záchranu kosmonautů na 
vypouštěcí rampě a za letu do rychlosti M 2,5 a výšky 
25 km; vystřelovací sedadla byla vyzkoušena při 
startech 5 nákladních lodí Progress:
- 10. 9. 1988  - loď Progress 38;
- 25. 12. 1988  – loď Progress 39;
- 10. 2. 1989 - loď Progress 40; 
– 16. 3. 1989 – loď Progress 41;
- 5. 5. 1990 – Loď Progress 42



Raketové vystřelovací sedadlo K-36RB a záchranný skafandr Striž. 
Sedadlo je opatřeno dvěma raketovými motory na TPL (tah 600 a 
3000 kg) a vzdálí kosmonauta v případě nebezpečí ještě na 
vypouštěcí rampě do vzdálenosti 500 m při max. výšce dráhy 300 
m; sedadlo je použitelné při vzletu až do výšky 25 km a rychlosti M 
3, při návratu od výšky 30 km a a rychlosti M 3













Raketové vystřelovací sedadlo kosmické lodě Gemini

















































Vzletová hmotnost jednotlivých sekcí:
-návratová kabina až 9200 kg
- obytná a přístrojová sekce až 4800 kg
- sekce SAS/DO až 3300 kg
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