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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przydatność metod numerycznych w projektowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych 

mocowania siedziska do kadłuba pojazdu. Nowe koncepcje mocowań opracowano na podstawie fotela montowanego w przedziale 

desantowym pojazdu KTO Rosomak będącego rozwiązaniem referencyjnym. 

 Analizowane zagadnienie dotyczy problematyki bezpieczeństwa żołnierzy w trakcie pełnienia służby w rejonach misji. Podróżujący 

w wozach bojowych załoganci są w coraz większym stopniu narażeni na działania przeciwnika, a eksploatowane transportery coraz częściej 

nie zapewniają dostatecznej ochrony załogi. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki analiz numerycznych różnego typu sposobów 

mocowania fotela w pojeździe bojowym. Do badań numerycznych przyjęto czteroosiowy kołowy transporter opancerzony. Do modelowania 

oraz symulacji wykorzystano oprogramowanie LS-DYNA, które oparte jest na metodzie elementów skończonych. W pracy zamieszczono 

wybrane wyniki badań numerycznych. Zaprezentowano przemieszczenia manekina na siedzisku w momencie wybuchu. Przedstawiono 

również charakterystyki przebiegu przyspieszenia miednicy oraz sił w kręgosłupie, szyi oraz piszczeli  manekina, na podstawie których 

dokonano oceny stopnia zagrożenia żołnierza desantu [2].  
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1. Wstęp 

Jednym z głównych środków ochrony wewnętrznej 

pojazdów przed skutkami wybuchu miny lub 

improwizowanych urządzeń wybuchowych IED 

(z ang. Improvised Explosive Device) są między innymi 

siedziska pochłaniające energię pochodzącą od wybuchu 

[1][3]. Podczas eksplozji ładunku wybuchowego pod 

pojazdem pasażer jest narażony na szereg negatywnych 

czynników w postaci sił i przyspieszeń będących skutkiem 

oddziaływania fali ciśnienia pochodzącej od wybuchu. 

Skuteczną ochronę żołnierzy powinien zapewnić względny 

ruch pomiędzy siedziskiem i pojazdem. W tym przypadku 

zadaniem siedziska jest nie tylko absorbowanie energii 

w momencie wybuchu, ale również w trakcie uderzenia 

opadającego pojazdu po wyrzuceniu go w powietrze 

w wyniku eksplozji [6]. Zarówno sposób, jak i miejsce 

zamocowania siedziska stanowi istotny czynnik wpływający 

na skuteczność jego działania, dlatego w zależności od 

możliwości zabudowy pojazdu stosuje się mocowania do 

podłogi, boku kadłuba lub dachu pojazdu [5].  

 

2. Obiekt badań 

Opracowanie modelu numerycznego fotela 

przeciwwybuchowego rozpoczęto od wykonania modelu 

powłokowego geometrii. W tym celu wykorzystano 

stworzoną przy użyciu skanera 3D, bazową geometrię 

fotela do pojazdu KTO Rosomak. Bazowa geometria jest 

dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistego wyglądu 

fotela natomiast do analiz numerycznych została ona 

w znacznym stopniu uproszczona. Tak przygotowany 

model w kolejnym etapie został wykorzystany do 

stworzenia dwóch zmodyfikowanych sposobów jego 

mocowania, które następnie zostały podane symulacjom 

numerycznym. Obliczenia przeprowadzono dla trzech 

wariantów rozwiązań konstrukcyjnych siedziska:  

1. oryginalnej konstrukcji siedziska (Rys. 1a); 

2. siedziska montowanego do sufitu pojazdu z 

zastosowaniem elementu sprężysto tłumiącego  

w postaci sprężyny (Rys. 1b); 

3. jw.  z elementem tłumiącym w postaci połączenia 

zakładkowego (Rys. 1c). 

 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Rys. 1. Siedzisko w wariancie referencyjnym oraz nowe 

koncepcje montowania siedziska w pojeździe Rosomak 

 

3. Wyniki badań numerycznych 

W analizowanych zagadnieniach wykorzystano 

zaimplementowany w systemie LS-Dyna [4] model 
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manekina Hybryd III, który pełnił rolę pasażera pojazdu 

bojowego. Manekin został umieszczony w pozycji 

siedzącej na analizowanych wariantach fotela w pojeździe 

Rosomak. Model numeryczny nie uwzględniał zawieszenia, 

dolnej ramy, kół i wieży co pozwoliło zmniejszyć 

czasochłonność obliczeń. Masa pominiętych elementów 

została zastąpiona odpowiednimi masami skupionymi 

w punktach odpowiadających im rzeczywistej lokalizacji. 

Epicentrum wybuchu znajdowało się pod tylną osią pojazdu 

w odległości 800 mm od jego dna. Analizowano przypadek, 

w którym masa ładunku TNT wynosiła 8 kg. W modelu 

uwzględniono oddziaływanie grawitacji. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2. Porównanie deformacji układu referencyjnego  

i zmodyfikowanego z zastosowanym elementem sprężysto 

tłumiącym w postaci sprężyny o zmiennej charakterystyce 

w jednakowych chwilach czasu 

 

Uzyskane wartości maksymalnych przyspieszeń 

miednicy oraz sił wzdłużnych i poprzecznych  

w kręgosłupie, szyi i piszczelach zostały zestawione  

w formie tabeli zbiorczej. 

 

 

Rys. 3. Maksymalne wartości zbadanych charakterystyk 

przyspieszeń oraz sił dla modelu referencyjnego oraz 

zmodyfikowanego z zastosowaniem elementu sprężysto 

tłumiącego w postaci sprężyny 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

 Uzyskane wyniki wskazują, że metody numeryczne są 

bardzo pomocne w modelowaniu zjawisk będących 

skutkiem wybuchu miny lub IED. Analizy numeryczne 

pozwalają na analizowanie zachowań nie tylko 

w konstrukcji pojazdu, ale, co jest istotne, również w ciele 

człowieka. W opisywanym przykładzie zastosowanie 

modelowania numerycznego umożliwiło sprawdzenie 

nowatorskiej koncepcji mocowania siedzenia, które 

zapewnia znacznie lepszą ochronę ludzkiego ciała przed 

skutkami oddziaływania fali ciśnienia pochodzącej od 

wybuchu na konstrukcję pojazdu bojowego. Pozwoliło to 

również na optymalizację kluczowych elementów, w tym 

charakterystyki sprężyny gazowej, która jest 

odpowiedzialna za ruch pionowy siedzenia. 

 

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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