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1. WSTĘP 

 
 Głowa jest częścią ciała ludzkiego sprawująca najważniejsze funkcje życiowe. Często 
narażona jest na poważne obrażenia związane z różnego rodzaju uderzeniami. Takim  
przykładem mogą być urazy spowodowane ostrzałem z broni palnej. W tym celu do jej 
ochrony stosuje się hełmy kuloodporne, których zadaniem jest zapobieganie przed penetracją 
w mózgu odłamków i pocisków o małych energiach uderzenia. Wynika to z tego, że 
jakiekolwiek obrażenia tego narządu kończą się natychmiastową śmiercią lub trwałym 
kalectwem. Zadaniem nowoprojektowanych hełmów jest obniżenie ryzyka śmiertelności do 
minimalnego poziomu. Przy projektowaniu hełmu zakłada się, aby jego czerep ochraniał jak 
największą powierzchnię występowania mózgu z wyłączeniem twarzy. W obszarze osłanianym 
przez czerep hełmu znajdują się w większości następujące elementy czaszki: kość czołowa, 
kość ciemieniowa, kość skroniowa, kość potyliczna, kość jarzmowa i otwór słuchowo-
wewnętrzny. Przy analizie szacowania obrażeń wynikających z bezpośredniego trafienia 
pocisku amunicji pistoletowej należy uwzględniać następujące elementy i parametry 
powodujące uszkodzenie. W przypadku szyi potencjalne miejsca uszkodzenia podczas trafienia 
w głowę ochranianą hełmem zobrazowano na rys. 1, natomiast tępego urazu mózgu 
zestawiono na rys. 2.  
 

  
Rys. 1. Typowe lokalizacje uszkodzenia szyi 

powstałe 
 

Rys. 2. Typowy schemat tępego uraz mózgu [1] 
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w wyniku obciążenia od ostrzału z broni palnej [1]  
2. OBIEKT BADAŃ I WYBRANE WYNIKI  
 
 Badaniom poddano hełm kompozytowy (por. Rys. 3a) zgodnie z normami i procedurami 
do oceny testowania wyrobu. Zasadniczym celem było wyznaczenie określonych parametrów 
podczas badania przebijania hełmu na maszynie udarnościowej, strzelnicy oraz oceny 
przyspieszeń działających na głowę (Rys. 3). W ten sposób starano się oszacować możliwości 
urazu mózgu.  
 
a) 

 

b) 

 

c) 
 

 

Rys. 3. Widok hełmu poddanego badaniom: a) przeprowadzone badania na strzelnicy, gdzie 1-3 są to 
miejsca ostrzelane, b) deformacja wewnętrznej części czerepu wykonana na podstawie trzeciego 
uderzenia na maszynie udarnościowej, c) wykres siły i energii w funkcji czasu dla trzeciego uderzenia   
 

Do analizy przyspieszeń wykonano 
model szyi, głowy oraz hełmu w celu 
określenia środka ciężkości układu i 
możliwości oszacowania przyspieszenia 
(por. Rys. 4). Według opracowań 
naukowych [2] kryterium przyspieszenia 
głowy określone zostało na poziomie 150-
400 g, jednak według ostatnich postulatów 
przyjęto 80 g jako bezpieczne kryterium, 
które nie wpływa znacząco na określoną 
zmianę aktywności psychicznej. 
 

Rys. 4. Szacowane parametry zachowania się modelu głowy 
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