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Існують різні способи припинення масових заворушень, групових порушень 

громадського порядку, нейтралізації терористів та звільнення заручників, в основі яких 

лежить застосування зброї обмеженого несмертельного впливу – дратуючих або снодійних 

речовин, клейких і фарбуючих сумішей, сіток, гумових куль тощо.   

Пропонується спосіб розпилення речовин шляхом викидання їх з вибухоподібною 

швидкістю з використанням енергії порохових газів. В розпилювальному пристрої 

попередньо розміщується герметичний контейнер з порцією розпиляємої суміші речовин, 

який відрізняється тим, що на контейнер діє газова хвиля продуктів дефлаграції порохового 

заряду. Вона руйнує корпус контейнера, проникає в масу суміші речовин, прискорює і 

пресує її на передньому фронті. При цьому з стволу пристрою вилітає газодисперсний вихор 

з ущільненим фронтом. Спосіб відрізняється тим, що газоподібні, легковипаровувані суміші 

речовин викидаються в мінікапсулах або капсульовані речовини розкидаються і руйнуються 

лише при роздавлюванні. Регулювання відстані, об'єму і площі дії досягається регулюванням 

кількості і схеми взаємного розміщення стволів у залпі, а регулювання виду дії досягається 

регулюванням виду розпилюваної суміші і послідовності розпилення. 

Корисна модель може використовуватися для припинення масових заворушень, 

групових порушень громадського порядку, нейтралізації терористів та звільнення заручників 

шляхом викидання і розпилювання порошкових сумішей або рідин обмеженого 

несмертельного впливу на здоров'я людини у вигляді мультивихорового потоку. Це дозволяє 

ефективно використовувати нейтральні суміші, переводячи їх таким чином на короткий час в 

активний подразнювальний стан. 

Спосіб передбачає також розпилення вогнегасних порошків, що забезпечує найбільш 

тривалу, ефективну і комбіновану дію на правопорушників з одночасною втратою орієнтації, 

видимості, подразненням очей, носової порожнини і роту, верхніх дихальних шляхів та 

супроводжується сильним болем в очах, печінням у носі і безперервним кашлем. Шляхом 

розпилення вогнегасних сумішей можна також вирішувати задачі ліквідації терористичних 

підпалів або спасіння (евакуації) людей із зони пожежі. Просвітлення газопорошкової завіси 

може здійснюватись шляхом тонкодисперсного розпилювання води заявленим способом, що 

веде до швидкого осадження порошку над заданою площею. 

Спосіб передбачає розпилення піноутворюючих сумішей, що, виходячи з режиму 

розпилення, може забезпечити різні ефекти покриття поверхні вулиці піною – слизькою і 

важкопрохідною, створення пінистого шару з різними газовими наповнювачами. 

Спосіб передбачає розпилення в’язких, клейких речовин і сумішей, що 

полімеризуються на повітрі, а також бінарних сумішей, що полімеризуються при змішуванні 

в ході розпилення з одного чи декількох близько розміщених пристроїв. При цьому 

забезпечуються ефекти приклеювання між собою одягу людей, а також приклеювання взуття 

і одягу до бруківки, стін, коліс автотранспорту до дороги тощо. Крім того, таке розпилення 

може локалізувати активний пил, наприклад, токсичного або радіоактивного характеру. 

Спосіб передбачає подальше дистанційне і великомасштабне розпилення 

газоподібних речовин-іритантів, або таких, що легко випаровуються, в мінікапсулах з 

поліетилену чи іншої еластичної плівки. Такі капсули, залежно від їх міцності, можуть 

руйнуватися або на траєкторії їх польоту, або шляхом роздавлювання на ґрунті підошвами 

взуття, колесами автотранспорту тощо. Останній варіант застосування іритантів може 



використовуватися як спосіб “замінування” вулиці і зробити неможливим проходження 

гурту людей або проїзд автотранспорту через ділянку, вкриту розкиданими капсулами. 

Спосіб передбачає  регулювання відстані до об’єкту розпилення, об’єму і площі 

розпилення, що досягається регулюванням кількості і схеми взаємного розміщення стволів у 

залпі, а регулювання виду дії досягається регулюванням виду розпилюваної суміші і 

послідовності розпилення. 


