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STRESZCZENIE: W pracy omówiono ogólne warunki związane z ochroną balistyczną głowy. Przeanalizowano zagrożenia występujące 

na współczesnym polu walki. Na przykładzie analizy literatury pokazano tendencje rozwojowe hełmów stosowanych w największych 

armiach świata. Skoncentrowano się na wpływie uderzenia balistycznego w czerep hełmu, w wyniku którego następuje przeciążenie całego 

układu hełm-ochraniana głowa-szyja. W wyniku tego uderzenia występuje tzw. zjawisko tępego urazu głowy w postaci traumatycznego 

urazu mózgu (TBI - Traumatic Brain Injury). Badania przeprowadzono na hełmie produkcji krajowej wz. 1993. Rejestrując na stanowisku 

do przebijania hełmów parametry ruchu układu wywołane strzałem z broni palnej oszacowano możliwości pochłaniania energii 

uderzenia oraz minimalizowania wtórnych skutków urazów głowy. Wyniki odniesiono do wyników literaturowych.   

SŁOWA KLUCZOWE: uderzenie balistyczne, tępy uraz głowy, ochrona balistyczna, badania kuloodporności hełmu  

 

1. Wstęp 

Współczesne podejście do zagadnień związanych 

z przetrwaniem żołnierza na polu walki odnosi się 

do szeregu procesów związanych z zaprojektowaniem 

odpowiednich osłon balistycznych ochrony osobistej. 

Zagadnienie to należy rozpatrywać kompleksowo, gdzie 

z jednej strony na organizm żołnierza oddziałuje energia 

uderzenia, a z drugiej strony następuje jej pochłanianie 

w taki sposób, aby została ona rozproszona przez 

odpowiedni absorber (hełm, kamizelka kuloodporna) przez 

co ochraniana powierzchnia ciała ludzkiego nie będzie 

narażona na poważne tępe urazy spowodowane 

odziaływaniem sił bezwładności osłony balistycznej na 

organizm ludzki. W tym przypadku przystępując do 

opracowania efektywnej osłony balistycznej należy przede 

wszystkim postępować jak pokazano na rys. 1.  

 

 

Rys. 1. Czynniki wpływające na efektywne konstruowanie 

balistycznych osłon ochrony osobistej 

 

Znajomość problemu należy odnieść do zagrożeń 

generowanych na współczesnym polu walki oraz tendencji 

rozwojowych osłon balistycznych w powiązaniu ze 

szczegółową analizą urazów, w ujęciu fizycznym, 

biomechanicznym i medycznym. W dalszej części pracy 

uwagę ukierunkowano na analizie obrażenia głowy 

w kategoriach tępego urazu spowodowanego strzałem 

z  broni strzeleckiej. 

 

2. Analiza zagrożeń i ich minimalizacja 

Na podstawie ostatnich konfliktów zbrojnych, które 

przyczyniły się w dużej mierze do urazów głowy można je 

podzielić na trzy grupy (rys. 2). Ich charakterystykę 

przedstawiono w tab. 1. 

 

 

Rys. 2. Porównanie czasu trwania urazów generowanych 

wybuchem, uderzeniem balistycznym i tępym w stosunku 

do urazów związanych z ergonomią 

 

Tabela 1. Kategorie zagrożeń [1] 

Zagrożenia Źródła Potencjalne urazy 

głowy 

balistyczne 

i odłamkowe 

uderzenia w hełm 

broń strzelecka, 

fragmentująca 

amunicja 

artyleryjska, EID 

urazy penetrujące 

od tzw. tępych 

urazów od 

deformacji osłony 

balistycznej 

(hełmu) 

tępe: od transportu 

pojazdami, upadki 

na podłoże, 

penetracja 

budynków itp. 

upadki, zderzenia 

pojazdów, 

podmuchy 

wybuchów, inne 

potencjalne źródła 

zamknięte i otwarte 

uraz głowy, 

złamania czaszki, 

krwiaki, stłuczenia 

mózgu 

wybuchy bomby, artyleria, 

EID 

uraz mózgu, 

oponowe krwiaki, 

stłuczenia, 

aksonalne urazy 
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3. Charakterystyka parametrów oceny urazu głowy 

Głowa jako najważniejszy organ ludzki musi być 

szczególnie chroniona. W tym celu stosuje się hełmy [2], 

których zadaniem jest ograniczenie skutków wynikających 

z tzw. traumatycznego urazu mózgu (TBI
*
) wskutek 

odziaływania uderzenia pocisku (rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Mechanizm wywołujący tępe obrażenia mózgu 

 

Na podstawie literatury [1, 3, 4] można wskazać, że 

wybrane parametry dotyczące wymagań ochrony zostały 

opracowane dla wypadków samochodowych. Chociaż 

w obu przypadkach fizyczne parametry są zbliżone to 

przewidywania urazów są inne. Posłużenie się takimi 

parametrami jak HIC
*
, czy też przyspieszenie [5-7] nie jest 

ostatecznym kryterium. Dodatkowo należy przyjąć do 

analizy związek między poziomem energii i ciężkości 

obrażeń przy określeniu tępego kryterium (BC
*
). Głównym 

problemem definiowania parametru BC jest określenie 

lokalnej krzywizny pochodzącej od uderzającego pocisku 

oraz głowy, co mocno komplikuje szacowanie tego 

kryterium [8], a następnie przedstawienie według skali 

(AIS
*
) prawdopodobieństwa określenia stopnia doznanego 

urazu.  

 

4. Wybrane wyniki badań 

Przedmiotem rozważań był kompozytowy hełm bojowy 

wz. 1993 produkcji krajowej. Badania przeprowadzono 

szacując jego deformacje w próbach balistycznych podczas 

ostrzału 9 mm pociskiem typu Parabellum oraz przebijania 

dynamicznego na stanowisku przy wykorzystaniu maszyny 

udarnościowej Instron Dynatup 9250HV, a także wykonano 

próby zginania pobranych próbek z czerepu hełmu celem 

szacowania modułu Younga. Przykłady uzyskanych 

wyników zestawiono na rys. 4. 

 

a) 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

d) 

 

Rys. 4. Przykładowe wyniki badań: a) miejsce ostrzelania 

hełmu, b) rejestracja ugięcia szybką kamerą, c) uszkodzenia 

na maszynie udarnościowej, d) symulacja numeryczna 

5. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy obecnych 

tendencji rozwojowych hełmów bojowych największych 

armii świata (USA) oraz Sił Zbrojnych RP stwierdzono, że 

hełmy eksploatowane w naszej armii w zakresie ochrony są 

w stanie sprostać  jedynie dwóm pierwszym zagrożeniom 

(por. Tabela 1). W przypadku eksplozji ładunku 

wybuchowego istnieje bardzo duże ryzyko doznania 

traumatycznego urazu mózgu od efektu akustycznego 

rozchodzenia się fali swobodnej wybuchu. Eksploatowane 

hełmy w naszej armii odpowiadają programowi 

amerykańskiemu ACH
*
 (zaawansowane hełmy bojowe) 

z poziomu 2005 roku, co oznacza, że są o 4 generacje 

wstecz, przyjmując obecnie za standard Helmet Electronics 

and Display System (HEaDS-UP) i Future 

(ballistic/blast/blunt trauma). 

Niemniej jednak na podstawie uzyskanych wyników 

można stwierdzić, że nasze konstrukcje są w stanie podołać 

wymaganiom charakteryzującym parametry oceny urazu 

głowy (por. Rys. 3). Otrzymane wyniki ugięcia 

dynamicznego i ugięcia trwałego nie przekraczają 

dopuszczalnych wartości, a czas trwania zjawiska zgodnie 

z opracowaniem [5] nie przekraczał 15 ms. Na podstawie 

szacowania głębokości ugięcia xg, przy określaniu BC, 

gdzie limit jest szacowany na ok. 7-15 mm [8] 

zarejestrowano ugięcia na pograniczu doznania urazu 

czaszki w postaci jej złamania, a to można zinterpretować 

na poziomie AIS 3+ dla BC.    
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 TBI – Traumatic Brain Injury 
* HIC – Head Injury Criterion 
* BC – Blunt Criterion 
* AIS – Abbreviated Injury Scale  
* ACH – Advanced Combat Helmet 


