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STRESZCZENIE: W pracy poruszono problematykę bezpieczeństwa żołnierzy w trakcie pełnienia służby w rejonach misji. Obecnie są oni 

w coraz większym stopniu narażeni na działania przeciwnika, a eksploatowane transportery coraz częściej nie zapewniają dostatecznej 

ochrony załogi. Z tego też względu w pracy podjęto próbę oceny skutków działania ładunków wybuchowych na bezpieczeństwo załogi 

transportera opancerzonego. Do badań numerycznych przyjęto czteroosiowy kołowy transporter opancerzony. Podano podstawowe założenia 

przyjęte do budowy jego modelu. Opisano również modele fotela kierowcy oraz siedzisko żołnierzy desantu. Podano także wskaźniki 

służące do oceny stopnia narażenia ludzi w wozach bojowych. Do modelowania wykorzystano oprogramowanie LS-DYNA, które oparte jest 

na metodzie elementów skończonych. W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań numerycznych. Zaprezentowano deformacje podłogi 

przedziału desantowego i przemieszczenia manekina na siedzisku. Zamieszczono również przykładowy przebieg przyspieszenia miednicy 

manekina, na podstawie którego dokonano oceny stopnia zagrożenia żołnierza desantu.  
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1. Wstęp 

Wieloosiowe pojazdy specjalne mają określone zadania 

do realizacji nie tylko w czasie regularnych działań 

bojowych, ale również w ramach misji pokojowych lub 

stabilizacyjnych. Wbrew nazwie działania te są również 

wykonywane w warunkach ciągłego zagrożenia.  

Głównym zagrożeniem [1] wynikającym z tego typu 

działań są różnego typu środki ogniowe, w tym wyrzutnie 

przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz ładunki 

wybuchowe wynikające z tzw. naziemnej wojny minowej, 

gdzie zagrożeniem są miny i improwizowane ładunki 

wybuchowe (IED - Improvised Explosive Devices). 

Ładunki te między innymi mogą być umieszczenie 

w koleinie drogi, w krawężniku wzdłuż drogi przejazdu lub 

zabudowane jako element domu. Oznacza to stałe 

zagrożenie dla załóg wykonujących patrole bojowe. 

 

2. Obiekt badań 

Badania symulacyjne przeprowadzono w oparciu 

o model czteroosiowego transportera opancerzonego 

Rosomak. Głównym założeniem przyjętym przy budowie 

modelu obliczeniowego, było odwzorowanie podstawowych 

zespołów istotnych z punktu realizowanej pracy oraz 

wzajemnego ich oddziaływania. Szczególną uwagę 

zwrócono na dno pojazdu i płyty boczne kadłuba jak również 

na wspornik pośredni wraz z układem zawieszenia i kołami 

jezdnymi. Modele poszczególnych zespołów budowano 

wykorzystując odkształcalne i sztywne elementy oraz 

bezmasowe elementy sprężyste. Charakterystyki przyjętych 

elementów dobrano tak, aby odwzorować najistotniejsze 

cechy dynamiczne obiektu (rozkład masy, sztywność, 

masowe momenty bezwładności itp.) [2]. 

W celu określenia obciążeń działających na członków 

załogi model transportera uzupełniono o modele manekinów 

badawczych Hybrid III. Do badań przyjęto 50 centylowy 

model mężczyzny w pozycji siedzącej, stanowiący dobre 

odwzorowanie średniej w populacji mężczyzn. Zastosowany 

model [3] został opracowany i zweryfikowany przez 

Livermore Software Technology Corporation – producenta 

oprogramowania LS-DYNA.  

W KTO Rosomak kierowca jest posadowiony na 

siedzisku umieszczonym w przedniej, lewej części kadłuba. 

Zastosowana konstrukcja zabezpiecza korpus i nogi 

kierowcy przed oddziaływaniem wybuchu min. 

W warunkach normalnej eksploatacji umożliwia też 

regulację wysokości siedziska w pozycji marszowej 

(z otwartym włazem) i bojowej (z zamkniętym włazem 

i obserwacją przedpola za pomocą peryskopów). Na rys. 1 

przedstawiono umiejscowienie manekina na siedzisku 

kierowcy. Do badań przyjęto wariant z zamkniętym włazem. 

 

 

Rys. 1. Manekin na fotelu kierowy 

 

Siedzisko członka desantu KTO Rosomak jest 

przestrzenną konstrukcją rurową z siedzeniem i oparciem 

wykonanymi z pikowanej tkaniny brezentowej ściągniętymi 

za pomocą linek. Zarówno siedzenie jak i oparcie 

zabezpieczone są przed odłamkami za pomocą płyt ze stopu 

lekkiego. Pod siedzeniem znajduje się składany podnóżek, na 

którym członek desantu siedzący naprzeciwko może trzymać 

stopy. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia stóp w przypadku 

wybuchu miny pod przedziałem desantowym. W KTO 

w wersji bojowej siedziska montowane są po cztery na stronę 

do ścian kadłuba za pośrednictwem zbiorczej ramy 

wykonanej z profili zamkniętych i ceowników (rys. 2). Do 

ramy montowane są też zaczepy pasów bezpieczeństwa. 
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Rys. 2. Manekiny w przedziale desantowym 

 

3. Wskaźniki oceny stopnia narażenia 

W celu oceny wpływu masy ładunku wybuchowego na 

obciążenia działające na manekiny wykorzystano 

zdefiniowane w [4] wskaźniki oceny: wartości 

przyspieszenia głowy, wskaźnik HIC (Head Injury 

Criterion), maksymalną wartość siły rozciągającej 

i ściskającej, sił tnących w górnym odcinku szyi oraz wartość 

momentu zginającego i odginającego głowę, przyspieszenie 

miednicy w kierunku pionowym, wskaźnik DRIz, a także 

siły ściskające w kości udowej i piszczelowej. 

Przed sporządzeniem przebiegów odpowiednich 

wielkości, wyniki otrzymane w wyniku obliczeń zostały 

poddane filtrowaniu. Zastosowano w tym celu filtry 

określone w [4]. Dla wszystkich przebiegów przyspieszeń 

oraz sił w karku zastosowano filtr zgodny z CFC 1000 wg 

SAE J211, natomiast dla pozostałych prezentowanych 

wielkości filtr CFC 600. 

Obliczenia przeprowadzono w systemie LS-DYNA [5] 

wykorzystującego metodę elementów skończonych. 

 

4. Wyniki badań numerycznych 

Głównym celem przeprowadzonych badań było 

dokonanie oceny skutków działania ładunku wybuchowego 

na załogę kołowego transportera opancerzonego W trakcie 

badań numerycznych określono zachowanie konstrukcji 

transportera oraz manekinów badawczych dla czterech mas 

ładunków wybuchowych (od 4 do 10 kg TNT) 

umieszczonych centralnie pomiędzy 3 i 4 mostem 

napędowym. 

Na rys. 3 przedstawiono deformacje podłogi 

z przedziale desantowym otrzymane dla największego 

analizowanego ładunku.  

 

 

Rys. 3. Deformacje podłogi w przedziale desantowym 

 

Rysunek ten dobrze ilustruje celowość stosowania 

podnóżków. Pomimo dużych ugięć płyty podłogi, nie 

dochodzi do jej kontaktu ze stopami manekina. Istotnie 

ogranicza to wartości sił działających na nogi.  

Na rys. 4. przedstawiono przebieg przyspieszeń miednicy 

manekina umieszczonego najbliżej wieży. Przyspieszenie to 

stanowi podstawowe zagrożenie dla żołnierzy znajdujących 

się w przedziale desantowym. Może ono powodować urazy 

kręgosłupa. Skutecznym narzędziem ochrony jest pas 

biodrowy. Ogranicza on ruch manekina i zabezpiecza przed 

uderzeniem głowy w płytę stropową. 

 

 
Rys. 4. Przyspieszenie pionowe miednicy żołnierza desantu 

 

5. Podsumowanie 

Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych świadczą 

o dobrej odporności udarowej transportera KTO Rosomak.  

Biorąc pod uwagę narażenie głowy należy stwierdzić, 

że obliczone wskaźniki HIC15 wskazują na brak zagrożenia 

głowy poważnymi obrażeniami. Wskaźnik DRIz osiągnął 

maksymalną wartość dla wariantu 10 kg TNT. Był on 

jednak około czterokrotnie mniejszy od wartości 

dopuszczalnej. Jest to efekt mocowania siedziska żołnierza 

desantu do płyty bocznej kadłuba a fotela kierowcy do 

płyty stropowej.  

Maksymalne wartości sił w piszczelach stanowią około 

1/3 wartości granicznej. Jest to w głównej mierze 

spowodowane umiejscowieniem nóg. Brak bezpośredniego 

kontaktu z podłogą w przedziale desantowym, która 

w trakcie wybuchu podlega dużym deformacjom, sprzyja 

ograniczaniu przekazywanych obciążeń.  

 

Praca została wykonana w ramach projektu Nr DOBR-

BIO4/022/13149/2013 finansowanego przez NCBR 

w latach 2013-2018. 

 

Literatura 

[1] Borkowski W. i in., Operational loads of combat vehicles, Journal of 
KONES, Vol. 18 No 1 2011, Warsaw, 2011. 

[2] Hryciów Z., i inni: Sprawozdanie końcowe z realizacji pracy PBG 12-

574/WAT/2010 "Badania obciążeń dynamicznych kołowego 
transportera opancerzonego w aspekcie poprawy bezpieczeństwa 

załogi w warunkach realizacji misji stabilizacyjnych i pokojowych". 

Warszawa 2013. 
[3] Guha S., Bhalsod D., Krebs J.: LSTC Hybrid III Dummies. 

Positioning & Post?Processing. Dummy Version: 

LSTC.H3.103008_v1.0, Livemore Software Technology Corporation 
Michigan 2008. 

[4] AEP-55 (Edition 2) Procedures for evaluating the protection level of 

armoured vehicles. Volume 2 Mine threat. August 2011. 
[5] Hallquist J. O., LS-DYNA. Keyword User’s Manual, V971 R4 Beta, 

LSTC Co., CA, USA 2009. 

 


