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Корисна модель відноситься до галузі спеціальної техніки, зокрема до 

засобів індивідуального захисту голови від ударів, і призначена для 

використання працівниками правоохоронних органів в місцях масових 

заворушень у випадках застосування аерозолів сльозоточивої та дратівної дії 

(сльозогінного газу).  

Суттю корисної моделі є конструкція шолому протиударного із захистом 

від аерозолів сльозоточивої та дратівної дії, що складається із удароміцної 

оболонки напівсферичної форми, оснащеної демпфувальними та допоміжними 

захисними елементами та переднього прозорого захисного щитка, який 

відрізняється тим, що попередньо очищене повітря через окремі 

повітропроводи подається в порожнину шолома і в допоміжні трубки по боках 

переднього щитка, трубки охоплюють забрало по двох сторонах мають по своїй 

довжині отвори-форсунки і частково заходять на нижню сторону щитка; нижні 

кінці трубок закриті. Розміри, розташування та форма отворів підібрані таким 

чином, що за певного тиску очищеного повітря створюється "повітряна завіса", 

яка ізолює обличчя людини від зовнішнього середовища. Підвищений тиск 

очищеного повітря у вказаній порожнині та по бокових сторонах переднього 

щитка не дозволяє проникати до органів дихання та очей аерозолю 

подразнюючої речовини і таким чином захищає від їх дії. 

Протиударний шолом складається із захисної протиударної 

напівсферичної оболонки 1, обладнаної демпфірувальними елементами, та 

прозорим щитком (забралом) 2. В нижній частині потиличної сторони шолому 

вмонтовано штуцер 5, через який в порожнину шолома подається попередньо 

очищене повітря. Із внутрішньої сторони до штуцера приєднано три м'яких 

повітропроводи 4. Перший із них, основний, подає повітря для дихання в 

верхню передню частину шолома, а два інших приєднані до жорстко 

закріплених по сторонах забрала прозорих трубок 3, які мають по своїй довжині 

отвори-форсунки. Ці трубки охоплюють забрало з двох сторін і частково 

заходять на нижню сторону щитка; нижні кінці трубок закриті. Розміри, 

розташування та форму отворів підбирають таким чином, що при певному 

тиску очищеного повітря створити "повітряну завісу", яка ізолює обличчя 

людини від зовнішнього середовища.  

При подачі повітря через штуцер у внутрішній порожнині шолому за 

рахунок повітря із основного повітропроводу створюється зона підвищеного 

тиску, а повітря із бокових трубок додатково створює "повітряну завісу" із 

видувом назовні, що не дозволяє зовнішньому повітрю із вмістом аерозолів 

сльозоточивої та дратівної дії проникнути до органів дихання та очей людини. 

Діаметр повітропроводів та трубок для подачі очищеного повітря вибирають 

таким чином, щоб забезпечити вільне дихання людини, а також ефективну 



роботу "повітряної завіси". Як джерело очищеного повітря може бути 

застосована будь-яка автономна система примусової подачі та фільтрації 

повітря, наприклад турбоблок 3М "Юпітер" (Турбоблок 3M ЮПИТЕР –   

Каталог "3М Россия Материалы и средства для обеспечения безопасности труда 

2012 г.") або балон зі стиснутим повітрям.  

Запропонований пристрій має такі переваги: 

– забезпечує захист голови від ударів кийками, палицями, камінням та 

іншими предметами із одночасним захистом від дії аерозолів сльозоточивої та 

дратівної дії; 

– дозволяє застосовувати додаткове спорядження, яке використовується із 

шоломами традиційної конструкції;  

– не перешкоджає голосовому спілкуванню (переговори, команди).  

Конструкція шолому протиударного із захистом від аерозолів дратівної 

дії відзначається простотою, забезпечує ізоляцію дихальних шляхів, очей та 

обличчя, створює комфортні умови для виконання робіт в загазованій зоні.  

Пристрій призначений для використання працівниками правоохоронних 

органів покладених на них завдань в місцях масових заворушень у випадку 

використання аерозолів сльозоточивої та дратівної дії.  

 

 

 


