Брондалған жилеттерді тігу және брондалған
элементтерді өндіру кезіндегі шикізат пен
материалдардың түрлері

ТЫНЫС АҚ

Брондалған
жилеттің элементі

Материал

Материалды
дайындаушы ел

Брондалған жилеттің
қабы, сыртқы

CORDURA 770 матасы

Оңтүстік Корея

мата өлшемді тор,
полиэстер 100%

Оңтүстік Корея

мата құрылымдық
тор, полиэстер 100%

Еуропа

Жұмсақ баллистикалық

аса берік талшықтар

Еуропа

Амортизациялық
төсем

көбіктенген полиэтиленнен
жасалған кенеп ППЭ
(изорулон)

Ресей

Жұмсақ баллистикалық
салымның қаптамасы

су өткізбейтін жабыны
бар Oxford 320 матасы

Оңтүстік Корея

Баллистикалық
брондалған
пластиналар

Композитті материал
(арамид+керамика);
өлшемі, мм: 270х320х16

Ресей

Жанасу таспасы
(жабысқақ)

Еуропа

БРОНДАЛҒАН ЖИЛЕТ
БЖО-02

Бр2

Бр3

Бр4

Бр5

ТЫНЫС АҚ
Брондалған жилет БЖО-02 толық жинақтылықты сақтай отырып, әскери қызметшілерді
атыс қаруының оқтарымен, жарқыншақтармен зақымдаудан қорғауға арналған. Бр4 (арқа) және
Бр4 (кеуде) қорғау кластары бар С2, Бр1 қорғау кластары жоғары беріктігі бар талшықтардан
жасалған жұмсақ баллистикалық салымдарды және баллистикалық брондалған панельдерді
салу үшін бейімделген.
Бр2, Бр3, Бр5 брондалған панельдермен жабдықталуы мүмкін.

оқ

жарқыншақтар

беріктігі жоғары
талшықтар

жинақтылық

Жиынтығына байланысты брондалған жилеттің массасы.
Брондалған жилет элементінің атауы
Жұмсақ, баллистикалық салымдар
және баллистикалық брондалған
панельдер жиынтығы бар жилет

Қорғау класы
С, С2, Бр4

Брондалған жилеттің массасы брондалған
плитаның қорғау класына байланысты
10 ± 0,5 кг

Баллистикалық брондалған
панель (кеуде қорғанысы)

Бр4

2,7 ± 0,1 бір данаға

Баллистикалық брондалған
панель (арқа қорғанысы)

Бр4

2,7 ± 0,1 бір данаға

БРОНДАЛҒАН ЖҮЙЕ
БРС -01

Бр2

Бр3

Бр4

Бр5

ТЫНЫС АҚ
Жүк түсіргіш брондалған жүйе БРС-01 толық жинақтылықты сақтай
отырып, жауынгерлік жүктеменің салмағын біркелкі бөлуге, қозғалыс еркіндігін,
эргономикалықты, пайдалануда жоғары ыңғайлылықты қамтамасыз етуге, сондай-ақ
әскери қызметшілерді атыс қаруының оқтарымен зақымдаудан жеке қорғауға арналған.
Бр4 (арқа) және Бр4 (кеуде) қорғау кластары бар баллистикалық брондалған
панельдерді салу үшін бейімделген.
Бр2, Бр3, Бр5 брондалған панельдермен жабдықталуы мүмкін.

оқ

M.O.L.L.E.

оқшантайлар

оңтайлылық

беріктігі жоғары
талшықтар

оңтайлылық

жинақтылық

арқан 1,5 м

Жиынтығына байланысты брондалған жилеттің массасы.
Брондалған жилет элементінің атауы
Жұмсақ, баллистикалық салымдар
және баллистикалық брондалған
панельдер жиынтығы бар жилет

Қорғау класы
С, С2, Бр4

Брондалған жилеттің массасы брондалған
плитаның қорғау класына байланысты
7,8 кг

Баллистикалық брондалған
панель (кеуде қорғанысы)

Бр4

2,7±0,1 бір данаға

Баллистикалық брондалған
панель (арқа қорғанысы)

Бр4

2,7± 0,1 бір данаға

БРОНДАЛҒАН ЖИЛЕТ
ЖҮК ТҮСІРГІШ ЖҮЙЕ
БРС-02

Бр2

Бр3

Бр4

Бр5

ТЫНЫС АҚ

Брондалған жилет-жүк түсіргіш жүйесі екі бөлек бөліктен тұрады және жылдам
түсіру жүйесі бар. Алдыңғы және артқы панельдер жоғарғы бөлігінде иық белдіктерінің
көмегімен (ені 45мм-50мм шегінде берік тоқыма таспа) бір-біріне “велкро” ілгегіне
бекітумен жалғанады. Жылдам түсіру жүйесі полимерлі иілгіш арқаннан тұрады. Онда
шұғыл түсіру тетігінің сабы (ілгек) көзделген, бекіткіші бар “велкро” ілгегі, кеудешенің
алдыңғы секциясында ортасынан жоғары, оң және сол қолға ыңғайлы болу үшін, оның
көмегімен арқанды алу жүзеге асырылады. Арқаны қорғаудың төменгі жағында иілгіш
арқан брондалған жилеттің бөліктерін жинайды және ұстайды.
Бр2, Бр3, Бр4, Бр5 брондалған панельдермен жабдықталуы мүмкін.

жылдам
түсіру

велкро

автоматқа
бекіту

жинақтылық

Жиынтығына байланысты брондалған жилеттің массасы.
Брондалған жилет элементінің атауы
Жұмсақ, баллистикалық салымдар
және баллистикалық брондалған
панельдер жиынтығы бар жилет

Қорғау класы
С, С2, Бр4

Брондалған жилеттің массасы брондалған
плитаның қорғау класына байланысты
7,8 кг

Баллистикалық брондалған
панель (кеуде қорғанысы)

Бр4

2,7±0,1 бір данаға

Баллистикалық брондалған
панель (арқа қорғанысы)

Бр4

2,7± 0,1 бір данаға

БРОНДАЛҒАН ЖИЛЕТ
ҰЛАН-01

Бр2

Бр3

Бр4

Бр5

ТЫНЫС АҚ

Брондалған жилет Ұлан-01 толық жинақтылықты сақтай отырып, әскери
қызметшілерді атыс қару, суық қару оқтарымен және жарқыншақтармен зақымдаудан
қорғауды қамтамасыз етеді. Брондалған жилет Бр1, С, С2 қорғау кластары бар жұмсақ
баллистикалық салымдарды және Бр2 (арқа) және Бр2 (кеуде) қорғау кластары бар
баллистикалық брондалған панельдерді салу үшін бейімделген.
Бр3, Бр4, Бр5 брондалған панельдермен жабдықталуы мүмкін.

суық
қару

оқ

жарқыншақтар

беріктігі
жоғары
талшықтар

ептілік

Брондалған жилеттің массасы.
Брондалған жилет
элементінің атауы
Арнайы оқшантайсыз жұмсақ
салым және баллистикалық
брондалған панель жиынтығы бар
брондалған жилет.

Қорғау класы

Салмағы, кг, артық емес

Бр1, С, С2, Бр2

Брондалған жилеттің массасы брондалған плитаның қорғау класына байланысты

6,5+0,5

БРОНДАЛҒАН ЖИЛЕТ
БЖО-04

Бр2

Бр3

Бр4

Бр5

ТЫНЫС АҚ
Брондалған жилет БЖО-04 әскери қызметшілерді атыс қару оқтарымен
және жарқыншақтармен зақымдаудан қорғайды. Брондалған жилет С2, Бр1 қорғау
класының жоғары беріктігі талшықтарынан жасалған жұмсақ баллистикалық
салымдарды және Бр2 (арқа), Бр2 (кеуде) қорғау класымен баллистикалық
брондалған пластиналарды салу үшін бейімделген.
Бр3, Бр4, Бр5 брондалған панельдермен жабдықталуы мүмкін.

суық
қару

оқ

жарқыншақтар

беріктігі
жоғары
талшықтар

ептілік

Жиынтығына байланысты брондалған жилет массасы.
Брондалған жилет элементінің
атауы
Арнайы оқшантайсыз жұмсақ
салым және баллистикалық
брондалған панель жиынтығы
бар брондалған жилет
Брондалған пластина 9,0 дм²
(кеуде/арқа қорғанысы)

Қорғау класы

Салмағы, кг, артық емес

Бр1, С, С2,
Бр2
Бр2

Брондалған жилеттің массасы брондалған плитаның қорғау класына байланысты

7,0±0,5

1,9 ±0,15 данаға

БРОНДАЛҒАН ЖИЛЕТ
БЖО-03

Бр2

Бр3

Бр4

Бр5

ТЫНЫС АҚ
Брондалған жилет БЖО-03 әскери қызметшілерді атыс қаруының оқтарымен
және жарқыншақтармен зақымдаудан қорғауды қамтамасыз етеді. Брондалған жилет
С2, Бр1 қорғау класы бар арамидті талшықтардан жасалған жұмсақ баллистикалық
салымдарды және Бр4 (арқа) және Бр4 (кеуде) қорғау класы бар баллистикалық
брондалған пластиналарды салу үшін бейімделген.
Бр2, Бр3, Бр5 брондалған панельдермен жабдықталуы мүмкін.

суық
қару

оқ

жарқыншақтар

беріктігі
жоғары
талшықтар

ептілік

Жиынтығына байланысты брондалған жилет массасы.
Брондалған жилет
элементінің атауы

Қорғау класы

Жұмсақ салым және баллистикалық
брондалған пластина жиынтығы бар
брондалған жилет.

Бр1, С, С2/
Бр4

13,0±0,5*

Баллистикалық брондалған пластина, кеуде

Бр4

2,7±0,1 данаға

Бр4

2,7± 0,1 данаға

Баллистикалық брондалған пластина, арқа

Салмағы, кг, артық емес

Брондалған жилеттің массасы брондалған плитаның қорғау класына байланысты

БРОНДАЛҒАН ЖИЛЕТ
БЖО-05

Бр2

Бр3

Бр4

Бр5

ТЫНЫС АҚ
Брондалған жилет БЖО-05 әскери қызметшілерді атыс қаруының оқтарымен
және жарқыншақтармен зақымдаудан қорғауды қамтамасыз етеді. Брондалған жилет С2,
Бр1 қорғау класының жоғары беріктігі талшықтарынан жасалған жұмсақ баллистикалық
салымдарды және Бр5 (арқа) және Бр5 (кеуде) қорғау класы бар баллистикалық
брондалған панельдерді салу үшін бейімделген. Бр2, Бр3, Бр4 брондалған панельдермен
жабдықталуы мүмкін.

суық
қару

оқ

жарқыншақтар

беріктігі
жоғары
талшықтар

ептілік

Брондалған жилеттің массасы.
Брондалған жилет
элементінің атауы
Арнайы оқшантайсыз жұмсақ
салым және баллистикалық
брондалған панель жиынтығы
бар брондалған жилет.
Баллистикалық брондалған
пластина 9,0 дм²
(кеуде/арқа қорғанысы)

Қорғау класы
Бр1, С, С2,
Бр2
Бр2

Салмағы, кг, артық емес

7,0±0,5

1,9 ±0,15 данаға

ҚОРҒАУ КЛАСЫ Бр2 ЖАСЫРЫН КИЮГЕ
АРНАЛҒАН БРОНДАЛҒАН ЖИЛЕТ

Бр2
ТЫНЫС АҚ

Жасырын киюге арналған брондалған жилет атыс қаруының оқтарымен, суық
шанышқы-кескіш қарумен және басқа да зақымдаушы элементтермен зақымданудан
қорғайды. Жоғарғы нысанды киімнің астында жасырын киюге жол береді және күзет
құрылымдары, армия бөлімшелері пайдалана алады және көлікте жүріп-тұру кезінде
пайдалануға ыңғайлы. Бр2 қорғау класы бойынша Сердюков СР-1 тапанша оғынан
кеуде мен арқаны қорғауды қамтамасыз етеді.

жасырын

суық
қару

оқтар

жарқыншақтар

көлікте
ыңғайлы

ЖҮК ТҮСІРГІШ ЖИЛЕТ ҮЛГІ РГЖ-03
ТЫНЫС АҚ
Жүк түсіргіш жилет жеңіл, бірақ өте берік материалдардан тігеді, еркін қозғалысты,
жақсы желдетуді қамтамасыз етеді. Жилеттің артқы жағы “MOLLE” жүйесімен жасалған,
оған еркін конфигурацияда “MOLLE” жүйесімен үйлесімді кез-келген оқшантайды
бекітуге болады.
Жеңіл жилет YKK сыдырма ілгегімен және YKK 2 фастекс-ілгекпен түймеленеді.
Төменде жилетке тактикалық белбеу бекітіледі. Белбеу сондай-ақ “MOLLE” жүйесімен
үйлесімді жабдықтарды орналастыруға мүмкіндік береді. Белдік ұзындығы реттеледі.
Жилетте иық буындарының ауданында металл сақина-бекіту, әр түрлі жабдықтарды
бекіту және АК, Colt. автоматы үшін бір нүктелі белдікті бекіту үшін көзделген.

бекіткіштер

оқшантайлар

YKK
сыдырма
ілгегі

велкро

эвакуациялау

M.O.L.L.E.

ҚОРҒАУ КЛАСЫ Бр2 БРОНДАЛҒАН
ПАНЕЛЬДЕР

Бр2
ТЫНЫС АҚ

Бр2 қорғау класы бар брондалған панель сығымдалған өте жоғары модульдік
полиэтиленнен тұрады, матадан тігілген қабына салынады. Брондалған панель
құрылымы анатомиялық және бұрыштары дөңгелектелген, бұл ыңғайлы киюды
қамтамасыз етеді.
суық
қару

жарқыншақтар

оқ

беріктігі жоғары
талшықтар

жинақтылық

Негізгі техникалық сипаттама
Қорғаныс аумағы

Брондалған
панель
Бр2, 9 дм

Баллистикалық
қорғау класы

9 дм²,
332×288×10 мм

Брондалған
панель
Бр2, 7,5дм

7,5 дм²,
310×260×10 мм

Бр2

9×21 мм патрон П
оғымен, инд. 7Н28

Бр2

Бр2

9-мм СР-1,
инд. 6П53

5 - 10 м

Қару
9-мм тапанша СР-1 инд. 6П53
Тапанша патроны 9×21мм
П оғымен, инд. 7Н28.
(қорғасын білік, массасы 7,93г)
9-мм тапанша СР-1 инд. 6П53
Тапанша патроны 9×21мм
П оғымен, инд. 7Н28.
(қорғасын білік, массасы 7,93г)
Қорғасын

Масса

900±50 грамм

700±50 грамм

7,93

ҚОРҒАУ КЛАСЫ Бр3 БРОНДАЛҒАН
ПАНЕЛЬДЕР

Бр3
ТЫНЫС АҚ

Бр3 қорғау класы бар брондалған панель сығымдалған өте жоғары модульдік
полиэтиленнен тұрады, матадан тігілген қабына салынады. Брондалған панель
құрылымы анатомиялық және бұрыштары дөңгелектелген, бұл ыңғайлы киюды
қамтамасыз етеді.
суық
қару

жарқыншақтар

оқ

беріктігі жоғары
талшықтар

жинақтылық

Негізгі техникалық сипаттама

Атауы

Қорғаныс аумағы

Брондалған
панель
Бр3, 9 дм

9 дм²,
332×288×10 мм

Брондалған
панель Бр3,
7,5 дм

Бр3

Қорғау класы

7,5 дм²,
310×260×10 мм

9×19 мм патрон
Пст оғымен, инд.
7Н21

Бр3

Тапанша ПЯ, инд. 6П35,
патрон 9×19 мм
Пст оғымен, инд 7Н21
(жылуға берік болат білік,
массасы

Бр3

Тапанша ПЯ, инд. 6П35,
патрон 9×19 мм
Пст оғымен, инд 7Н21
(жылуға берік болат білік,
массасы

9-мм тапанша
ПЯ, инд. 6П35

5 - 10 м

Қару

Жылуға берік болат

Массасы

1600±100 грамм

900±100 грамм

7,0

ҚОРҒАУ КЛАСЫ Бр4 БРОНДАЛҒАН ПАНЕЛЬДЕР
ТЫНЫС АҚ
Композитті брондалған плита құрамында брондалған жилет, жауынгерлік жүк
түсіру және т.б. киюге арналған бұйым болып табылады және әскери қызметшілерді атыс
қаруының оқтарымен, суық шаншу-кесетін қарумен, жарқыншақтармен зақымдаудан
жеке қорғау үшін қызмет етеді. Брондалған плита Бр4 (Бр5 және т.б., Тапсырыс берушінің
қалауына байланысты) қорғау кластары бойынша қорғауға арналған.
суық
қару

оқ

жарқыншақтар

беріктігі жоғары
талшықтар

5 - 10 м

Бр4
Қорғаныс қасиеттерінің сипаттамасы.
Брондалған
панельдер
атауы

Класы Бр4
брондалған
пластина

Қорғаныс
аумағы

Қорғаныс
элементтерінің беті

7,5 дм²
(немесе
Тапсырыс
берушінің
қалауы
бойынша)

кеуде/ арқа

Сипаттама

Қорғау класы

Автомат АК74, инд. 6П20, патрон
5,45×39 ПП оғымен, инд. 7Н10 (жылуға
берік болат білек, массасы 3,5г)

Бр4

Автомат АКМ, инд 6П1, патрон7,62×39
ПС оғымен, инд. 57-Н-231 (жылуға берік
болат білек 7,9г)

Брондалған
панель массасы

2,7 кг

1. Брондалған пластинаның сыртқы қаптамасының түсі-қара. Тұтынушының тапсырысы бойынша басқа түсті гаммада
орындалуы мүмкін.
2. Брондалған плита 0-ден 100% - ға дейінгі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде-40 ºС-қа дейін + 40 ºС-қа есептелген.
3. Бұйымда қолданылатын материалдар туралы деректер:
Брондалған пластина аса берік жоғары молекулалы полиэтиленнен және композициялық материалдардың көмегімен төсемде
орнатылған алюминий оксидінен жасалған керамикалық плиткалар жиынтығынан тұрады.

3.
2.

4.

1.

Брондалған плита құрылымы:
1 - аса берік жоғары молекулалы полиэтиленнен
жасалған төсем
2 - композициялық полимерлік құрамның
көмегімен төсемге желімделген
3 - керамикалық элементтер (алюминий оксиді)
4 - сыртқы арамидті қабық.

ҚОРҒАУ КЛАСЫ Бр2 БРОНДАЛҒАН ПЛАСТИНА
(жұмсақ баллистикалық салым)
ТЫНЫС АҚ

Бр2

ҚОРҒАУ КЛАСЫ Бр2, Бр3, Бр4 БРОНДАЛҒАН ПАНЕЛЬДЕР (болат)
Брондалған панель әскери қызметшіні атыс қаруының оқтарымен зақымдаудан
жеке қорғау құрамына кіретін Бр3 қорғау класы бар брондалған элементі болып
табылады.
Анатомиялық брондалған панельдің конструкциясы және екі иілу радиусы бар,
бұл қозғалғыштықты айтарлықтай төмендетпей қызметтік-жауынгерлік міндеттерді
орындау кезінде кию ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.

Бр2

Бр3

Бр2
Бр4

ТЫНЫС АҚ
Негізгі техникалық сипаттама
Қорғаныс
аумағы

Қорғау класы

Қару

Брондалған
панель
Бр2, 7,5дм

7,5 дм²,
300×250 мм

Бр2

9-мм тапанша СР-1 инд . 6П53
Тапанша патроны 9×21мм П
оғымен, инд. 7Н28. (қорғасын
білек, массасы 7,93 г)

700 гр

Брондалған
панель
Бр2, 9,0дм

9,0 дм²,
330×270 мм

Бр2

9-мм тапанша СР-1 инд . 6П53
Тапанша патроны 9×21мм П
оғымен, инд. 7Н28. (қорғасын
білек, массасы 7,93 г)

900 гр

Брондалған
панель
Бр3, 7,5дм
Брондалған
панель
Бр3, 9,0дм

7,5 дм²,
300×250 мм

Бр3

9,0 дм²,
330×250 мм

Бр3

Брондалған
панель
Бр4, 7,5 дм

7,5 дм²,
300×250 мм

Бр4

Брондалған
панель
Бр4, 9,0дм

9,0 дм²,
330×250 мм

Бр4

Атауы

Қорғау
класы
Бр2
Бр3

Бр4
(кеуде/
арқа)

Зақымдау
құралының атауы

Қару

Тапанша ПЯ, инд . 6П35,
патрон 9×19 мм Пст оғымен,
инд. 7Н21.
Тапанша ПЯ, инд . 6П35,
патрон 9×19 мм Пст оғымен,
инд. 7Н21.

Автомат АКМ, инд . 6П1,
патрон 7,62×39 мм ПС оғымен,
инд. 57-Н-231. (жылуға берік
болат білек, массасы 7,9 г.)

3,5 кг

Зақымдаушы элементтің сипаттамасы
Білек түрі
Қорғасын

9×19 мм патрон
Пст оғымен, инд.
7Н21

9-мм СР-1, инд.
6П53

Қорғасын

5,45×39 мм
патрон ПП
оғымен, инд. 7Н10

5,45-мм автомат
АК74, инд. 6П20

7,62×39 мм патрон
ПС оғымен, инд.
57-Н-231

7,62-мм автомат
АКМ, инд. 6П1

Бр4
Бр5

Массасы, г

Ату
қашықтығы, м

7,93

5±0,1

7,93

5±0,1

Жылуға берік болат

3,5

10±0,1

Жылуға берік болат

7,9

10±0,1

Брондалған киімнің қорғаныс құрылымының класы

4
5
5а
6
6а

1600 гр

2,7 кг

9-мм СР-1, инд.
6П53

Бр1
Бр2
С1
Бр3

900 гр

Автомат АК74, инд . 6П20,
патрон 5,45×39 мм ПП оғымен,
инд. 7Н10. (жылуға берік болат
білек, массасы 3,5 г.)

9×21 мм патрон
П оғымен, инд.
7Н28

1
2
2a
3

Масса

Стандарт бойынша қорғау класы
АҚШ-NIJ

Германия - STANAG

1
2а-2
3а
3

1
2
3

4
4
4
4
-

4
4
-

АРНАЙЫ ТАЯҚША ПС-01
ТЫНЫС АҚ

ПС-01 арнайы таяқша өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін шабуылда әскери
қызметкерінің белсенді қорғанысына арналған арнайы құрал. Бұйым бел буатын
белдікте тағып жүруге жасалынған.

Тоқтатқыш сақина
Шағын гарда
Сап

Бүлдірге
Негізгі сипаттама
Параметр

Мәні

Ұзындығы
Негізгі диаметрі

600±10 мм
35±5 мм

Қаттылық

85 HSD кем емес ГОСТ 263-75 бойынша

Салмағы, артық емес

0,85±0,05 кг

Рет.
№
1
2
3

Атауы		

Саны

Арнайы таяқша
Белдік бекіткіш
Бүлдірге (бау)

1 дана
1 дана
1м

СОҚҚЫҒА ҚАРСЫ ҚОРҒАНЫС ШЛЕМІ «АСПАН-1К»
ТЫНЫС АҚ
Соққыға қарсы қорғаныс шлемі:
Әскери қызметші мен күш бөлімшелер қызметкерінің басын суық қарудың әсерінен, тұйық
заттармен соғудан және берілген пайдалану жағдайларында сынықтарды зақымдаудан қорғау
мақсатында мерзімді киюге арналған бас киім түрінде жасалған жеке қорғаныс құралы.
Бұйымның тағайындалуы
«Аспан-1К» соққыға қарсы қорғаныс шлемі әскери қызметшілердің басын таяқтармен,
тастармен және т. б., суық қарумен соғуды қоса алғанда, механикалық әсерлерден қорғауға,
ашық жалыннан (қысқа уақыт кезеңі), жауын-шашын, қар және т. б. түріндегі климаттық
әсерлерден қорғауға арналған.
Аспан-1К соққыға қарсы қорғаныс шлемі келесі келесі функцияларды атқарады:
- барлық проекцияларда 65 Дж-дан кем емес күші бар тұйық заттармен алдыңғы және
диагоналды соққы кезінде механикалық әсерлерден соққыға қарсы қорғауды қамтамасыз ету;
- перфорацияға қарсылық бар, амортизацияны, отқа төзімділікті, бүйірлік деформацияға
төзімділікті, ГОСТ ЕN 397 сәйкес электр оқшаулауды қамтамасыз ету;
- ГОСТ 34286 С класы бойынша суық қарудан қорғау;
- 20 Дж кем емес, жарықшаққа қарсы қорғау-кемінде V50% өткізбеушілік ≥ 225+10 м/с ГОСТ
34286 бойынша соққыға қарсы төзімділікті қамтамасыз ету;
- пайдалану сапасын минус 30 °С-тан плюс 40 °С-қа дейін, ауа ылғалдылығы 100% - ға дейін
сақтау.
СҚШ құрылымы:
- ең аз рұқсат етілген салмақ кезінде максималды қорғауды;
- ең жоғары эргономикалық және маневрлік, кию, түсіру және реттеу қарапайымдылығын;
- суық және қол астындағы қарудың (таяқтар, тастар және т. б.) соққысынан әсер ету күшін
азайтуға, қысқа уақыт ішінде ашық жалыннан қорғауға ықпал ететін элементтер мен техникалық
шешімдердің болуын;
- пайдалану кезіндегі сенімділікті;
- тыныс алу үшін әртүрлі жеке қорғану құралдарын (ЖҚҚ) (әскери және полицейлік
респираторлар мен газқағарлар), байланыс құралдарын қолдану мүмкіндігін;
- массаны басы бойынша біркелкі бөлуді;
- өлшем көрсеткіштері бойынша жеке шақтаудың қарапайымдылығы мен сенімділігін;
- гигиеналық алдын алуды;
- тез киіп және шешуді қамтамасыз етеді.
Құрылымы:
Құрылымы сфералық, эргономикалық, төменгі отырғызумен, жиектерімен жиектелген,
демпфермен және аспалы жүйесімен, құлақ раковиналары аймағындағы есту тесіктері бар
қосалқы бөлігі. Қызметтік-жауынгерлік міндеттерді орындау кезінде қозғалғыштығы мен
маневрлігін елеулі төмендетпей пайдалануға, түрлі ережелерден оқ атуға, қоян-қолтық ұрыс
тәсілдерін орындауға мүмкіндік береді. Салмақ басын біркелкі бөлу, киюге, киюге және алуға,
гигиеналық алдын алу жүргізуге ыңғайлы болу.
Шлем асты бөлігі аспалы жүйесі бар тиімді демпферді, ішкі кеңістігінің пассивті желдетілуін
қамтамасыз етеді.

СОҚҚЫҒА ҚАРСЫ ҚОРҒАНЫС ШЛЕМІ
«АСПАН-1К»
ТЫНЫС АҚ

Бұйымның жалпы түрі.

1.

3.
2.

6.

8.
4.

7.

5.

1 сурет – Соққыға қарсы қорғаныс шлемі Аспан-1К
1 - созылмалы жиектеумен соққыға төзімді шлем корпусы;
2 - амортизациялайтын жүйе (демпфер); 3 – тез алынбалы иек реттелетін белдігі бар аспалы жүйе (аспалы ұстап
тұратын жүйе); 4-соққыға төзімді мөлдір қоршау – тоқтатқыш типті реттеу түйіні бар экран; 5 – алмалы-салмалы
бармица;
6 – есту тесіктері; 7-желдету тесіктері (Тапсырыс берушінің талабы бойынша бар), 8-иек белдігі

Техникалық сипаттама
СҚШ корпусы ГОСТ 34286 С класы бойынша алдыңғы және диагональды соққыларда суық қарумен механикалық
әсерлерден барлық проекцияларда қорғауды қамтамасыз етеді.

ҚОРҒАНЫС ҚАЛҚАНШАЛАР ЖИЫНТЫҒЫ
«САМУРАЙ-1К»
ТЫНЫС АҚ
Бұйымның қолданылуы
«Самурай-1К» қорғаныс қалқаншалар жиынтығы әскери қызметшілерді таяқпен, тастармен,
шөлмектермен, суық қарумен және т. б. соғуды қоса алғанда, механикалық әсерлерден
қорғауға, ашық жалыннан қорғауға арналған (қысқа уақыт кезеңі).
Құрылым сипаттамасы
ҚҚЖ конструкциясы - иық, шынтақ, тізе және жіліншік-табан буындарын алдыңғы және
бүйір жағынан жабатын, негізбен сенімді біріктірілген қорғаныш пластиналарынан жасалған
пластинкалы сауыт.
Сауыт асты негізі тиімді демпферді, сенімділікті, аспалы жүйенің тиісті тиімділігі мен
қарапайымдылығын, тұғырық кеңістігінің пассивті желдетілуін қамтамасыз етуі тиіс.
Бұйымның конструкциясы эргономикалық болуы, анатомиялық ерекшеліктерді ескеруі,
қызметтік-жауынгерлік міндеттерді орындау кезінде қозғалушылықты және маневрлікті
айтарлықтай төмендетпей пайдалануға мүмкіндік беруі, киюге (оның ішінде қысқы киім
нысанына), киюге және алуға, қозғалуға, қоян-қолтық ұрыс тәсілдерін орындауға ыңғайлы,
жүктеменің әсерінен пішін мен өлшемдерді өзгертпеуі тиіс.
Конструкция салмақтың біркелкі таралуын, өлшемі бойынша жеке қиыстырылудың
қарапайымдылығы мен сенімділігін, элементтердің тиісті орналасуы мен бекітілуін, гигиеналық
профилактиканы қамтамасыз етуі тиіс.
Қорғаныш пластиналар мен негізгі элементтердің түсі-қара. База реңктерінің, жиектеу
материалының элементтерінің, бекіту таспаларының әртүрлілігіне жол беріледі.
ҚҚЖ кіретін элементтер
Иықбаулар – иық буынын және иықтың үлкен бөлігін қорғау үшін қызмет етеді (1-а сурет).
Конструкция-брондалған жилеттің иық бауымен біріктіруді ұйымдастыру үшін иық буынының
аймағында икемді түйісу түйінімен, сауыт асты негізді ламинарлы сауыт. Оған буындарда ҚҚЖ
бөлшектерін ұстайтын түйіндерді қосуға арналған иілімді белдіктер және екі тесікті айылбастар
біріктірілген. Белдіктердің бос шеттерінде өлшем бойынша қосуға және реттеуге арналған
«велкро» тоқымалы ілмектер тігілген.
Қол қалқаншалары- білектің және шынтақ буынының сыртқы және бүйір жағын қорғау үшін
қызмет етеді (1 – б сурет). Құрылымы сауыт асты негіздегі шынтаққабы бар сауыт. Қалқан асты
бөлікке білек пен шынтақ буындарындағы бөлшектерді ұстайтын түйіндерді қосуға арналған
иілімді белдіктер және бір-екі тесікті айылбастар біріктірілген. Белдіктердің бос шеттерінде
өлшем бойынша қосуға және реттеуге арналған «велкро» тоқымалы ілмектер тігілген.
Сан қалқаншалары – санды қорғауға арналған. Құрылымы – сауыт асты негіздегі қару жарақ.
Қалқан асты бөлікке белдемшелерді ұстайтын түйіндерді қосуға арналған иілімді белдіктер
және екі тесікті айылбастар біріктірілген. Белдіктердің бос шеттерінде өлшем бойынша қосуға
және реттеуге арналған «велкро» тоқымалы ілмектер тігілген (2-а сурет).
Тізеқап - аяқ қалқаншалары- тізе буынының сыртқы және бүйір жақтарын, жіліншіктің сыртқы
және бүйір жақтарын, жіліншік буынының сыртқы және бүйір жақтарын қорғау, сондай – ақ
табан көтерілуін ішінара қорғау үшін қызмет етеді. Құрылымы - тізенің және жіліншік сауыттары,
сондай-ақ табанның көтерілуін қорғау олармен біріктірілген түйіні, сондай-ақ сауыт негіздегі
сауыттан тұратын. Аяқ қалқаншаларды бекітетін икемді жалғау тораптарын ұйымдастыру үшін
негізгі сауыт асты бөлігіне иілімді белдіктер біріктірілген. Белдіктердің бос шеттерінде өлшем
бойынша қосуға және реттеуге арналған «велкро» тоқымалы ілмектер тігілген. Табанның
көтерілу қорғанысының сауыт асты негізіне серпімді бау біріктірілген, оның бос ұшында аяқ
киімге бекітуге арналған тіркеме бекітілген (2-б-сурет).

ҚОРҒАНЫС ҚАЛҚАНШАЛАР ЖИЫНТЫҒЫ
«САМУРАЙ-1К»
ТЫНЫС АҚ
Жоғарғы (сол және оң) аяқ-қолдарға арналған ҚҚЖ

1А сурет

1Б сурет

Төмеңгі (сол және оң) аяқ-қолдарға арналған ҚҚЖ

2А сурет

2Б сурет

Техникалық талаптар
ҚҚЖ жоғарғы аймақтың (иық, шынтақ, білек) және төменгі аймақтың (жамбас, тізе, балтыр)
механикалық әсерлерінен өткір затпен соққы жасаған кезде 50 Дж-ден кем емес күшпен қорғауды
қамтамасыз етуі тиіс.
ҚҚЖ 60 Дж-дан кем емес күшпен өтпелі енуге кедергі болуы тиіс.
ҚҚЖ - 40 °С-ден + 45 °С-ге дейінгі температура кезінде, ауаның ылғалдылығы 100% - ға дейінгі
зақымдау құралдарынан әсер етуге төзімділікті сақтауы тиіс.
ҚҚЖ ГОСТ 20881 бойынша 50 бастап бой 3, 64 бастап бой 5 өлшем диапазонымен дайындалуы
тиіс.
Жиынтықтың салмағы - 4±0,5 кг артық емес.
Реттеу белдіктерінің ұзындығы - 40 Н/см кем емес.
Пластикалық сауыттардың жану ұзақтығы ГОСТ.EN 397 (5.1.3) сәйкес оттықтан жанарғыларды
алып тастағаннан кейін 5 с аспауы тиіс.

Жиынтықтылық
ҚҚЖ жиынтығына кіретін элементтер:
иықбаулар (оң және сол иық) – 2 дана;
қол қалқаншалары (оң және сол қол) – 2 дана;
сан қалқаншалары (оң және сол сан) – 2 дана;
тізеқап –аяқ қалқаншалары (оң және сол аяқ) – 2 дана;
жөндеу жиынтығы – 1 жиынтық;
тасымалдау сөмкесі – 1 дана;

ТАНК ШЛЕМОФОНЫ ТШ3, ТШ 4
ТШ 4 (қысқы, жазғы)
ТЫНЫС АҚ
ГВШ–Т–13 гарнитурасы бар Шлемофон ТШ 4 Ж (жазғы) және Қ (қысқы) акустикалық
шудың жоғарғы деңгейімен брондалған нысандарда байланыс жасауға, ішкі шу
әсерден, құрылымның элементтер соққыларынан және климаттық факторлардан
қорғауға арналған.
Шлемофон жұмыс қабілеттілігін сақтайды:
- қоршаған ауаның минус 50 ºС бастап 50 ºС дейінгі температурада
- 40 ºС температурада 90 % ауаның қатысты ылғалдығында;

Негізгі техникалық сипаттама

Рет.
№
1.

Параметр атауы

Мәні

133 дБ дейінгі акустикалық шуда сөздің анықтығы, кем емес,
%, ГВШ-Т-13 гарнитурасы (ЛЭМ-3 ларингофонымен)

90

133 дБ дейінгі акустикалық шуда сөздің анықтығы, кем емес, %,
ГВШ-Т-13 гарнитурасы (ЛЭМ-5 ларингофонымен)

94

3.

Жиіліктердің жұмыс диапазоны, Гц

300-3400

4.

100 Гц жиілікте шу басу коэффициенті, кем емес, дБ

13

5.

133 дБ дейінгі акустикалық шуда ларингофондардың шуға
тұрақтылығы, кем емес, дБ

16

6.

1000 Гц жиілікте толық электрлік кедергінің модулі, қабылдау
тракті үшін, Ом

60-100

7.

1000 Гц жиілікте толық электрлік кедергінің модулі, қабылдау
тракті үшін, Ом

420-620

8.

Сөйлеу дабылы кезінде ларингофондардың берілуі, мВ

ЛЭМ-3 -0,6-0,8
ЛЭМ-5 -1,2-1,5

9.

4 қадауышты жалғағышпен (ЛЭМ-3) немесе 5 қадауышты
жалғағышпен (ЛЭМ-5) ГВШ-Т-13 гарнитурасы

-

10.

Шлемофонның салмағы, артық емес, кг

1,2

2.

ТАНК ШЛЕМОФОНЫ ТШ3, ТШ 4
ТШ 4 (қысқы, жазғы)
ТЫНЫС АҚ
Екі түрдегі шлемофондар – қысқы және жазғы (З түрі - тері астары және Л түрі
-сәтен астары) және үш шартты өлшемдері (бой I, II, III). Шлемофон бойының
нөмірі адам басының өлшеміне сәйкес келеді: I – бас өлшемі 56 см дейін, II – 57
– 59 см, III – 60 – 61 см.
Шлемофон беттен басқа бастың үстінгі жағын жауып тұратын бас киім.
Оператордың басын нысан құрылымының элементтер соққысынан қорғау үшін
шлемнің желке бөлігінің маңдайшасынан төмеңгі жағына дейінгі жерде орналасқан
төрт амортизатор (1), шлемофонның бүйір жақтарында орналасқан екі самай
амортизаторы (2) және маңдай амортизаторы – маңдайша (3) қарастырылған.

Екі түрдегі шлемофондар – қысқы және жазғы
(З түрі - тері астары және Л түрі -сәтен астары)
және үш шартты өлшемдері (бой I, II, III).
Шлемофон бойының нөмірі адам басының
өлшеміне сәйкес келеді.

Өлшем

Тапсырыс кезінде
өдшемдердің
пайыздық
арасалмағы

I

56 дейін қоса
алғанда

30

II

57 – 59

50

Шлемофон
бойының
нөмірі

Шлемофонның бүйір жақтарындағы бітеуіштер үстіңгі жағында клапандармен (5)
жабылған қалталарда (4) орналасқан. Шлемнің желке бөлігінде ларингофон (6) бауларына
арналған белдіктер орналасқан. Ларингофон бауларына арналған белдіктерге жұмсақ
теріден жасалған ларингофондарды (7) салуға арналған чехолдар қосылған. Чехолдарда
бау салынған және олар теріден жасалған тігіспен басылған ұзындығы шамамен 200
мм белдіктермен (8) аяқталады. Өлшемдері бойынша реттеу жылжымалы замокпен
(9) жүзеге асады. Шлемофонның желке бөлігінің сыртында операторды атмосфералық
жауын шашыннан қорғайтын қайырмалы клапан (10) бар. Қайырмалы және түсірілген
қалыпта клапан түймеге ілмек арқылы ілінеді.
Бас бойымен шлемді реттеу үшін төбелік бөліктің ішкі бетінде айылбасы бар реттегіш
белдік орналасқан. (11). Баста шлемофонды бекіту үшін иек асты клапандарда айылбасы
бар белдік орналасқан (12). Шлемофон 4 контактілі вилкамен (ларингофон ЛЭМ-3)
аяқталатын баумен жабдықталған, ол 5 контактілі вилкамен (ларингофон ЛЭМ-5) (13)
баумен жинақталу мүмкін, осы арқылы шлемофон кеудедегі ауыстырып-қосқышпен
қосылады. Желке бөлігінде бұл бау телефон мен ларингофонды байланыстырушы
сымдарға бөлінген.

СОҚҚЫҒА ҚАРСЫ ҚАЛҚАН ЩО 590
ТЫНЫС АҚ
Соққыға қарсы қалқан суық қарумен, таяқпен, тастармен, бөтелкелермен соққыларды
қосқанда таралған механикалық әсерлер, ашық алаудан (қысқа уақытқа), жанатын
сұйықтықтардың төгілуінен әскери қызметкерді жеке қорғау үшін арналған бұйым болып
табылады.
Қалқанның ГОСТ Р 34286-2017 бойынша С қорғау класы бар (АК-74 автоматына
арналған зақымдау құралы сүңгі-пышақ 6х6).

Жеткізілім жиынтығы:
- жиынтықтағы соққыға қарсы қалқан;
- атасымалдау сөмкесі;
- ҚҚК (тапсырыс берушінің талабы бойынша).

