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Streszczenie. W międzynarodowych misjach stabilizacyjnych najczę ciej 
wykorzystywanymi pojazdami wojskowymi podczas patroli są lekkie kołowe transportery 
opancerzone, charakteryzujące się dużą mobilno cią i skuteczno cią na polu walki. Z tego 

powodu są też pojazdami najbardziej zagrożonymi na działanie m. in. min przeciwpancernych 

AT (Anti-Tank) i improwizowanych urządze  wybuchowych IED (ang. Improvised 

Explosive Device) będących dominującym rodkiem ataku stanowiącym jednocze nie 
największe zagrożenie dla przewożonych w jego wnętrzu żołnierzy. 

Znaczna czę ć pojazdów wojskowych będących na wyposażeniu sił zbrojnych RP posiada 

płasko ukształtowaną płytę podłogową. W przypadku wybuchu miny lub IED pod spodem 
pojazdu, fala ci nienia oddziałuje bezpo rednio na jego płytę podłogową i podzespoły 
zawieszenia. Analogicznie, w przypadku wybuchu materiału wybuchowego umieszczonego  
w poboczu drogi fala ci nienia oddziałuje głównie na powierzchnie boczne korpusu. Zjawiska 

z tym związane powodują powstanie dużych przeciąże  działających na żołnierzy będących 

przyczyną występowania licznych obraże  ciała. Zwiększenie bezpiecze stwa biernego 

żołnierzy, bez naruszania podstawowej konstrukcji no nej pojazdu, może nastąpić jedynie 
przez zastosowanie dodatkowych zewnętrznych paneli energochłonnych.  

W celu sprawdzenia oddziaływania fali uderzeniowej na konstrukcję pojazdu i zbadania 

skuteczno ci paneli energochłonnych wykonano uproszczony model kadłuba lekkiego 
pojazdu wojskowego, który obciążano falą ci nienia pochodzącą od detonacji ładunku 
wybuchowego. Przeprowadzono wielowariantowe analizy numeryczne w oparciu o model 

zwalidowany na podstawie wyników z bada  eksperymentalnych. 
W pracy badano wpływ zastosowanych dodatkowych elementów energochłonnych na 

zachowanie się konstrukcji pojazdu wojskowego oraz redukcję przeciąże  działających na 
żołnierzy przebywających w jego wnętrzu. Przeprowadzone analizy potwierdziły skuteczno ć 

dodatkowych wielowarstwowych paneli energochłonnych w aspekcie zwiększenia 

bezpiecze stwa biernego żołnierzy oraz zabezpieczenie dna i boku pojazdu przed perforacją.  
 

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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