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Streszczenie. Od dziesiątek lat prowadzone na całym wiecie konflikty zbrojne z udziałem 
sprzętu wojskowego i wynikające z nich zagrożenia zdrowia i życia biorących w nich udział 
żołnierzy wymuszają konieczno ć nieustannego poszukiwania coraz to nowszych rozwiąza  
konstrukcyjnych pojazdów opancerzonych. Analiza zaistniałych zdarze  ataku na polu walki 
wskazuje, że obecnie dominującym rodkiem ataku stanowiącym jednocze nie największe 
zagrożenie są improwizowane urządzenia wybuchowe IED (ang. Improvised Explosive 

Device) umieszczanych pod powierzchnią ziemi. Stąd uwzględnienie płynących od nich 
zagroże  stanowi główny nurt w badaniach nad opracowaniem skutecznych systemów 

ochronnych zwiększających bezpiecze stwo żołnierzy w pojazdach. 
Jak pokazują statystyki uzyskane na podstawie analiz dokumentacji zdarze  zaistniałych  

w Iraku oraz Afganistanie najczę ciej detonacja ładunków IED następuje przez bezpo rednie 
najechanie na niego kołem lub przez jego zdalne odpalenie w przypadku dużych ładunków 
umieszczonych nieopodal drogi. W pierwszym przypadku najbardziej zagrożonym na 
uszkodzenie jest podwozie oraz jego podzespoły, natomiast w drugim konstrukcja boczna 
pojazdu. W każdym z nich mamy do czynienia z wieloma czynnikami biomechanicznymi, 

powodującymi różne typy urazów u żołnierza przebywającego w pojeździe. 
Z punktu widzenia konstruktorów pojazdów wojskowych kluczowe jest poznanie zjawiska 

oddziaływania impulsu ci nienia fali wybuchowej bezpo rednio na konstrukcję pojazdu oraz 
po rednio na przebywających w nim żołnierzy powodującego obrażenia zagrażające ich 
zdrowiu i życiu. Najlepszą metodą ich poznania są sprzężone badania numeryczno-

eksperymentalne. Do uzyskania wiarygodnych rezultatów bada  niezbędne są jednak 
zwalidowane i zweryfikowane modele numeryczne konstrukcji, człowieka i procesów 
fizycznych charakteryzujących wybuch i jego wpływ na konstrukcję oraz żołnierzy.  

W pracy zbadano oddziaływanie materiału wybuchowego na zachowanie się konstrukcji 

pojazdu oraz jego pasażera poprzez okre lenie maksymalnych warto ci parametrów 
decydujących o urazowo ci tj. siły osiowe w piszczelach i udach, siły i momenty zginające  
w szyi i inne. Uzyskane wyniki mogą służyć do wyselekcjonowania najlepszych rozwiąza  
konstrukcyjnych pojazdu, a także modyfikacji mających wpływ na zmniejszenie skutków 
działania fali wybuchowej na pasażera. 

Praca została wykonana w ramach projektu nr DOBR-BIO4/022/13149/2013 pt. „ Poprawa 

bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-

medycznym i technicznym", realizowanego w latach 2013-2018. 
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