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Корисна модель відноситься до пристроїв направленого розпилення речовин 

(сумішей, сполук) для створення світло- і теплозахисту, гасіння локальних джерел пожежі, 

при ліквідації аварії, для забезпечення громадського порядку та боротьби з тероризмом 

шляхом подачі на правопорушників сполук обмеженого несмертельного впливу з 

клейкими або подразнювальними властивостями і забезпечують ефективну і комбіновану 

дію на людей, яка полягає у короткочасній втраті орієнтації, видимості, подразненні очей, 

носової порожнини і роту, верхніх дихальних шляхів, сильному болю в очах, печінні в 

носі і безперервному кашлі. Може застосовуватися при звільненні заручників шляхом 

створення клейкої плівки або пінового шару на поверхні для унеможливлення 

пересування людей і транспортних засобів. 

В основу корисної моделі поставлено задачу розробки пристрою для розпилення 

речовин шляхом створення потужного високошвидкісного потоку - шквалу, що має 

спрощену конструкцію, підвищену надійність, швидкість перезарядження контейнерів з 

сумішшю, зручність і комфортність у використанні у польових умовах. 
Суть корисної моделі полягає в тому, що пропонується ручний пристрій 

розпилення речовин, що містить ствол, до якого приєднуються ручка для утримування, 

сопло, ручка з кільцем для кріплення плечового ременя, запобіжник, ударник, капсуль, 

пружину ударника, розміщений в стволі контейнер циліндричної форми, пижі, кришки-

мембрани, а дрібнодисперсне розпилення речовин здійснюється імпульсним дискретним 

викиданням з високою початковою швидкістю під дією газової хвилі в результаті 

вибухового горіння порохів або продуктів низькоімпульсної детонації заряду вибухової 

речовини; розпилювана суміш знаходиться в контейнері з герметичними кришками 

(мембранами). 
Пристрій дає змогу розпилювати різні суміші, розміщені в контейнері стволу – 

вогнегасні дрібнодисперсні порошки або рідкі речовини, в'язкі, клейкі речовини або такі, 

що легко полімеризуються на повітрі при змішуванні в ході розпилення, розпилювати 

суміші в капсульованому виді. 
Пристрій дає змогу регулювати послідовність розпилення різних складових 

сумішей за один постріл або залпом, а також регулювати інтервали між пострілами. 
 


