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(57) Nauszniki przeciwhałasowe n aheł-
mowe składające się z dwóch tłumiących 
czasz oraz dociskowych półsprężyn, wy-
posażonych w obrotowe adaptery z zacze-
pami doczepionymi do bocznych gniazd 
hełmu, znamienne tym, że mają dźwi-
gniowe sprężyny (10) w obsadach (9) ad-
apterów, zbliżone kształtem do trapezu, 
którego podzielona większa podstawa jest 
połączona zatrzaskowo z występami (11) 
na górnej części (12) dociskowych pół-
sprężyn (2), zaopatrzonych po obu stro-
nach w klinowe czopy (13) osadzone w 
trójkątnych panewkach (14) przy wlocie 
do obsady (9) adaptera, a mniejsza pod-
stawa spoczywa w półkolistym nacięciu 
(15) cylindrycznej podpory (16), zabudo-
wanej w tej obsadzie (9) naprzeciw wlotu.
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Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe składające się z dwóch tłumiących czasz oraz 
dociskowych półsprężyn, wyposażonych w obrotowe adaptery z zaczepami doczepionymi do 
bocznych gniazd hełmu, znamienne tym, że mają dźwigniowe sprężyny (10) w obsadach (9) 
adapterów, zbliżone kształtem do trapezu, którego podzielona większa podstawa jest połączo-
na zatrzaskowo z występami (11) na górnej części (12) dociskowych półsprężyn (2), zaopa-
trzonych po obu stronach w klinowe czopy (13) osadzone w trójkątnych panewkach (14) przy 
wlocie do obsady (9) adaptera, a mniejsza podstawa spoczywa w półkolistym nacięciu (15) 
cylindrycznej podpory (16), zabudowanej w tej obsadzie (9) naprzeciw wlotu.

* * *

Przedmiotem wynalazku są nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe, służące do zabez-
pieczenia narządu słuchu przed niepożądanymi skutkami działania hałasu.

Znane są nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe, składające się z dwóch tłumiących 
czasz oraz dociskowych półsprężyn doczepionych do bocznych gniazd hełmu. Górne części 
półsprężyn mają w tym celu adaptery, których podstawy są zaopatrzone w zaczepy dopasowa-
ne do wspomnianych gniazd, a obsady umożliwiają obrót półsprężyn z pozycji roboczej, doci-
skającej tłumiące czasze do głowy wokół uszu użytkownika, na pozycję parkingową nad heł-
mem.

Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe, składające się z dwóch tłumiących czasz oraz 
dociskowych półsprężyn, wyposażonych w obrotowe adaptery z zaczepami doczepionymi do 
bocznych gniazd hełmu, według wynalazku, mają dźwigniowe sprężyny w obsadach adapte-
rów. Dźwigniowe sprężyny są zbliżone kształtem do trapezu, którego podzielona większa 
podstawa jest połączona zatrzaskowo z występami na górnej części dociskowych półsprężyn, 
zaopatrzonych po obu stronach w klinowe czopy osadzone w trójkątnych panewkach przy 
wlocie do obsady adaptera, a mniejsza podstawa spoczywa w półokrągłym nacięciu cylin-
drycznej podpory, zabudowanej w tej obsadzie naprzeciw wlotu.

Dźwigniowe sprężyny w obsadach obrotowych adapterów nauszników według wyna-
lazku umożliwiają skokowe przestawienie dociskowych półsprężyn na pozycję spoczynkową 
z tłumiącymi czaszami odsuniętymi od głowy użytkownika, z której można łatwo obrócić 
półsprężyny do pozycji parkingowej oraz zablokować tę pozycję przez ich ponowne przesta-
wienie do pozycji roboczej. Umieszczone w obsadach adapterów podpory dźwigniowych 
sprężyn pozwalają ponadto na ustalenie siły docisku dociskowych półsprężyn przez zmianę 
usytuowania półokrągłego nacięcia lub zastosowanie kilku takich nacięć, co umożliwia uzy-
skanie odpowiedniej siły docisku tłumiących czasz do okołousznej powierzchni głowy, a tym 
samym jak najlepsze odcięcie ucha zewnętrznego od hałasu docierającego do niego od ze-
wnątrz. Konstrukcja nauszników przeciwhałasowych nahełmowych według wynalazku za-
pewnia optymalną ochronę i komfort użytkownika.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na 
którym fig. 1 przedstawia nauszniki z hełmem w widoku ogólnym, fig.2 - dociskową półsprę- 
żynę tłumiącej czaszy z adapterem w przekroju podłużnym, a fig. 3 - widok z boku górnej 
części dociskowej półsprężyny i połączonej z nią dźwigniowej sprężyny.

Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe składają się z dwóch tłumiących czasz 1 oraz 
dociskowych półsprężyn 2, wykonanych ze sztucznego tworzywa. Dociskowe półsprężyny 2 
mają obrotowe adaptery, których podstawy 3 są zaopatrzone w zaczepy 4 doczepione do 
bocznych gniazd 5 hełmu 6. Podstawy 3 mają centralne słupki 7 z otworem do ich łączenia



wkrętem 8 z obsadą 9 adaptera. Obsada 9 mieści dźwigniową sprężynę 10 zbliżoną kształtem do 
trapezu, którego podzielona większa podstawa jest połączona zatrzaskowe z występami 11 na 
górnej części 12 dociskowych półsprężyn 2, zaopatrzonych po obu stronach w klinowe czopy 13 
osadzone w trójkątnych panewkach 14 przy wlocie do obsady 9 adaptera, a mniejsza podstawa 
spoczywa w półokrągłym nacięciu 15 cylindrycznej podpory 16. zabudowanej w tej obsadzie 9 
naprzeciw wlotu.
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