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Kopsavilkums. Pētnieki no Nacionālajiem bruņotājiem spēkiem un Rīgas 

Tehniskās universitātes Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas pilnveidošanas 

projekta ietvaros ir izanalizējuši sprādziena pārspiediena kā apdraudējuma faktora 

iedarbību uz karavīru. Tika analizēta sprādziena pārspiediena fizikāla daba, 

iedarbības smaguma sekas, kā arī iespējas iedarbību samazināt ar Karavīra 

individuālajā aizsardzības sistēmā ietilpstošajiem elementiem pēc veiktajiem 

pētījumiem NATO/EU valstu informāciju avotos. Secināts, ka efektīvs risinājums 

sprādziena pārspiediena iedarbības mazināšanai ir individuālais aizsardzības tērps 

nesprāgušās munīcijas un improvizēto sprādzienbīstamo ierīču neitralizācijas 

operācijām Med-Eng EOD9, ražots Allen-Vanguard Corporation, kas 

rūpnieciskajos testos no 82 līdz 97% samazina sprādziena pārspiediena iedarbību. 

Bruņu cepures aprīkošana ar amortizācijas spilventiņiem, ražotiem Skydex 

Technologies Inc., par 35% samazina sprādziena pārspiediena iedarbību uz 

karavīra smadzenēm. Bruņu/uzkabes sistēmā ietilpstošie bruņu paneļi var 

samazināt, bet arī palielināt pārspiediena iedarbību. Tas ir atkarīgs no konkrēta 

bruņu paneļa struktūras. Bruņu paneļu kombinācija ar bruņu plāksnēm samazina 

sprādziena pārspiediena iedarbību.  

Atslēgas vārdi: sprādziens, pārspiediena vilnis, individuālā aizsardzība, apģērbu 

sistēma, bumbu tērps EOD 9, Skydex spilventiņi 

 
 

I. IEVADS 
 

Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki ir izveidojuši Karavīra 

individuālās aizsardzības sistēmu, kura nodrošina aizsardzību pret mākslīgo un 
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dabīgo apdraudējumu, ar ko karavīrs sastopas operāciju rajonos visā pasaulē. 

Pētnieki no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar pētniekiem no Rīgas 

Tehniskās universitātes ir uzsākuši Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas 

pilnveidošanas programmu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. att. Karavīra Individuālās Aizsardzības Sistēmas raksturojošo funkciju 
sadale 

 
Lai definētu pilnveidošanas virzienus, pētnieki, izanalizējot esošo NATO 

normatīvo bāzi un atklātajos avotos pieejamo informāciju individuālās aizsardzības 
un apģērbu sistēmu jomā, ir apkopojuši datus par Karavīra individuālo aizsardzības 
sistēmu raksturojušām funkcijām, kas sevī ietver aizsardzības funkcijas, karavīra 
kaujas spējas ietekmējošas funkcijas un tehniski ekonomiskās funkcijas [1]. 
Pētnieki ir izstrādājuši metodoloģisko sistēmu, ar kuras palīdzību funkcijas ir 
sadalītas prioritārā secībā (sk.1.attēlu), un ir  noteikuši prioritārās funkciju grupas. 
Sprādziena pārspiediena vilnim (explosion shockwave) funkciju apkopojumā ir 
viena no primārajām vietām. Sprādziens ir strauja ķīmiska reakcija, kurā cieta vai 
šķidra viela pārvēršas gāzē ar lielas enerģijas izdalīšanu mazā apjomā. Gāze 
izplešas, pārvēršoties par pārspiediena vilni ar fronti, kas pārvietojas ar virsskaņas 
ātrumu (sk. 2.attēlu). Pozitīva spiediena fāzē aiz pārspiediena viļņa frontes 
pārvietojas triecienvilnis – gaisa masa, kas plūst no liela spiediena apgabala uz 
zemāka spiediena apgabalu. Negatīva spiediena fāzē gaisa masa plūst pretējā  

virziena (vakuuma efekts).
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2. att. Sprādziena shēma un sprādziena 

spiediena diagramma 
 
Militārajā jomā sprādziena pārspiediena 

viļņa avots ir munīcijas veidu izmantošana: 
bumbas, raķetes, mīnas, granātas, šāviņi, 
lādiņi, patronas utt., kas ir pamatā paredzēti 
dzīva spēka iznicināšanai, atsevišķi veidi arī 
infrastruktūras iznīcināšanai. Tas tiek izraisīts 
ar ieroču sistēmu palīdzību vai bez tās, 
piemēram, munīcijas veidu izmantošana 
improvizēto spridzekļu izgatavošanā. 3. attēlā 
ir redzams sprādziena pārspiediena vilnis, ko 
izraisa ieroča šaušana 

 
a. Sprādziena shēma [2]  

  
a. Pārspiediena vilnis no pistoles 

[4] 
b. Pārspiediena vilnis no kuģa 

lielgabaliem [3] 
c. Pārspiediena vilnis no 

pistoles [5] 
 

3. att. Sprādziena shēma un sprādziena spiediena diagramma 
Sprādziena spiediena diagrama [2]
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II. SPRĀDZIENA PĀRSPIEDIENA APDRAUDĒJUMS UN TO SEKAS 
 

Uzspridzināšanas gadījumi nodara ievērojumus zaudējumus dzīvā spēka un materiāltehniskajos 
līdzekļos koalīcijas spēkiem Starptautisko operāciju rajonos Irākā (OIF) un Afganistānā (ISAF) [29]. 
Avotā [6] norādīti statistiskie dati par ASV armijas 88% un ASV Jūras kājnieku korpusa 97% 
ievainoto OIF operācijas laikā ar nemiernieku improvizētajiem spridzekļiem un mīnām. 
Uzspridzināšanas gadījumu skaits ir kļuvis tik nozīmīgs, lai ASV armijā uzsāktu pētījumus par 
sprādziena pārspiediena traumatisko iedarbību uz karavīra smadzenēm, iebūvējot karavīra bruņu 
cepurēs sprādziena pārspiediena viļņa uztvērējus [7], [8], [9]. Pēc avota [10] ievainojumi no 
sprādziena iedarbības ir vairāk nekā 50% no ievainojumiem kopumā. Avotā [11] ir sniegta 
informācija par apkopoto statistiku no 1966. gada līdz 2002. gadam par 29 teroristiskām 
uzspridzināšanām ar 8364 cietušajiem, no kuriem 903 miruši un 7461 ievainoti. Attiecība „mirušie –
ievainotie” ir augstāka vietās, kur tika sagrauta infrastruktūra – 25%, attiecīgi pret 8% slēgtās telpās 
un 4% atklātā apvidū. Avots [12] atsaucas uz Zviedrijas armijas sadarbībā ar Sahlgrenskas akadēmiju 
(Sahlgrenska Academy) un Gēteborgas Universitāti (University of Gothenburg) veikto pētījumu par 
pārspiediena apdraudējumu smadzenēm no ieroču šaušanas ilgtermiņā, kas raksturīgs 
militārpersonām, ilgstoši strādājot ar ieroču sistēmām. Sprādziena iedarbība uz cilvēka organismu ir 
komplicēta, un to veido ne tikai sprādziena pārspiediens atsevišķi. Tabulā 1 no avotiem [13], [2], 
[14], [15], [16], [17] ir apkopoti sprādziena iedarbības faktori kategorijās. Iedarbības faktorus 
klasificē piecās kategorijās secīgi, kā tie iedarbojas uz cilvēka organismu, notiekot sprādzienam.    

 
 1. TABULA 

SPRĀDZIENA IEDARBĪBAS FAKTORU KATEGORIJAS 

Kategorija Raksturojums 
Iesaistītie 

orgāni 
Ievainojumu veidi 

Primārā 

Ķermenis pakļauts 
sprādziena 

pārspiediena viļņa 
iedarbībai. Ķermeņa 
virsma un iekšējie 

orgāni strauji 
deformējas, jo tos 

veido viegli 
saspiežami (gaisu 

saturoši orgāni) audi, 
pakļauti straujai 
apjoma maiņai. 

Gaisu saturošie 
orgāni 

visvairāk jūtīgi 
pret apjoma 

maiņu – 
augšējie 
elpceļi, 

plaušas, vēdera 
dobuma 
orgāni, 

vidusauss. 
Gaisu saturošo 

orgānu 
deformācija 

var radīt 
blakus orgānu 
deformāciju – 
sirds, aknas, 
nieres, liesa. 

1. Plaušu ievainojums – baro trauma.  
2. Bungādiņas plīsums un vidusauss bojājums. 
3. Vēdera dobuma asinsizplūdums un plīsums; acs 
ābola plīsums. 
4. Kontūzija (smadzeņu trauma bez vizuālām galvas 
traumas pazīmēm). 
5. Plēstas brūces aknās, liesā un nierēs. 
6. Sirds trauma. 
7. Deformācija un asinsvadu plīsums  
8. Gaisa embolija. 
9. Asins spiediena palielināšanās, kas rada audu 
bojājumus smadzenēs  

Sekundārā 

Ķermenis ir pakļauts 
šķembu un citu 
lidojošo objektu 

iedarbībai. 

Jebkura 
ķermeņa daļa 
var būt skarta 
atkarībā no 

objekta masas, 

Dažādi ievainojumi, saistīti ar lidojošo objektu 
saskarsmi ar ķermeni. Šie ievainojumi nav saistīti ar 

sprādzienu kā apdraudējumu, bet ar sprādzienā 
izsviestajiem objektiem – šķembām, ēku 

elementiem, stikla lauskām utt., un šo objektu 
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formas un 
ātruma. 

iekļūšanu ķermenī – sistas, plestas brūces. 
Galvaskausa, kaulu lūzumi. Acu ievainojumi. 

Trešā  

Gaisa triecienviļņa 
nevienmērīga 

iedarbība uz ķermeņi, 
piešķirot tam 
paātrinājumu. 

Jebkura 
ķermeņa daļa 
var būt skarta 
atkarībā no 

objekta, pret 
ko ķermenis ir 

atsviests. 
Pārsvarā 

mehāniski 
bojājumi: cieš 
galva, kakls, 

kauli, 
ekstremitātes. 

Jebkādi ievainojumi, saistīti ar ķermeņa straujo 
atsviešanu pret citu objektu. Šie ievainojumi nav 

saistīti ar sprādzienu kā apdraudējumu, bet ar 
ietekmi, ko izraisa mehāniska ķermeņa atsviešana 
pret citu objektu. Tipiski ievainojumi no kritiena, 
autoavārijas, slēgtas un atklātas galvas traumas. 

Kaulu lūzumi. Amputācijas. Audu plēstas brūces. 

Ceturtā 

Ievainojumi, nesaistīti 
ar sprādziena 

pārspiediena viļņa un 
triecienviļņa iedarbību 

– augstas 
temperatūras un 
toksiskās gāzes 

Jebkura 
ķermeņa daļa. 
Ķermeņa 

virsma, acis. 
Elpošanas 
sistēma. 

Apdegumi. Asfiksija. Elpceļu ievainojumi no 
toksiskajam gāzēm ar augsto temperatūru. 

Papildus  
Gūtu ievainojumu 
saasinājumi vēlākā 

stadijā, komplikācijas. 

Organisma 
kopējā reakcija 

uz gūtajam 
traumām. 

Nav saistīts ar sprādzienu, kā apdraudējumu. Dažādi 
iekaisumi, infekcijas. Problēmas ar elpceļiem no 

dūmiem, toksiskajam vielām, putekļiem utt. 

 
Sprādziena pārspiediena viļņa fizikāla daba atspoguļojas primārā kategorijā, visvairāk iedarbojoties uz 

gaisu saturošiem orgāniem. Avotā [13] ir paradīti pārspiediena radītie bojājumi dažādiem cilvēka orgāniem 
(sk. 4.attēlu). Sprādziena paliekošu iedarbību cilvēka organisms var izjust ilgstoši gūto smadzeņu traumu 
dēļ. Saskaņā ar avotu [14] trauma smadzenēm konstatēta 59 – 60% ievainoto, kas tika pakļauti sprādziena 
iedarbībai. Avotā [10] 61% ievainoto tika konstatētas smadzeņu traumas. Atbilstoši avota [18] statistikai 
55% procentiem ievainoto ar smadzeņu traumu ir novērots ožas zudums. Avotā [23] ir atrodama atsauce uz 
vienu gadījumu, kad acs trauma tika diagnosticēta, pamatojoties uz sprādziena pārspiediena iedarbību.  
 

  
 

 

a. liesai [13] b. zarnu traktam [13] c. trahejai [13] d. plaušām [13] 
 
 

4. att. Sprādziena pārspiediena viļņa rādītie bojājumi cilvēka organismā 
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Kā jau tika minēts 1. tabulā, sprādziens spēj nodarīt visdažādākos bojājumus cilvēka orgāniem, 
atkarība no tā, cik liela pārspiediena ietekmei tika pakļauts organisms. Avotā [19] ir atspoguļoti 
pārspiediena līmeņi konkrēto bojājumu radīšanā cilvēka organismā. Minēto informācijas avotu dati ir 
apkopoti un redzami tabulā Nr. 2.  

2. TABULA 

SPRĀDZIENA PĀRSPIEDIENS UN BOJĀJUMI SEKAS 

3 psi traumas smadzenēm 

5 psi bungādiņas bojājums 1% cietušo 

15 psi plaušu bojājumi 

45 psi bungādiņu bojājums 99% cietušo 

35-45 psi 1% bojāgājušo 

55-65 psi 99% bojāgājušo 
 

Pārspiediena vilnis, kā arī visi mehāniskās dabas viļņi pakļaujas fizikāliem likumiem – atstarojas, 
absorbējas, ar laiku samazinās un arī pārklājas, radot pastiprinājumu zonās, kas kļuva par pamatu radīt 
uzspridzinātājus ar detonāciju virs zemes, lai pārspiediena viļņi no detonācijas vietas atstarotas un 
pastiprinātos (sk.5.attēlu).  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. att. Sprādziena pārspiediena viļņu mijiedarbība ar pastiprinājuma zonas izveidi [20] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. att. Sprādziena pārspiediena līmenis kā funkcija no distances (sprāgstot 1 kg TNT) [20] 
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Pārspiediena līmenis strauji samazinās ar distanci līdz detonācijas vietai. Avotā [20] ir apskatāma 
diagramma pārspiediena līmeņa sprādziena atkarība no distances, sprāgstot 1 kg TNT (sk. 6.attēlu). 
Tajā paša avotā ir norādīta metodoloģija sprādziena efekta aprēķinam atkarībā no sprāgstvielas veida, 
masas un distances, kas balstās uz aprēķinu no 1 kg TNT. Tā, piemēram, ja pārspiediens 1,5 psi no 1 
kg TNT ir attālumā 5 m no sprādziena vietās, tad 1,5 psi pārspiediens sprāgstot 10 kg PETN 
sprāgstvielai, būs distancē 12,9 m. Valsts aizsardzības koncepcijā, apstiprinātā Latvijas Republikas 
Saeimā 2008. gada 19. jūnijā, liela uzmanība ir pievērsta vienību aizsardzībai no masu iznīcināšanas 
ieročiem (attiecīgi 7. punktā, 18. punkta e) apakšpunktā, 24.3.4.punkta c) apakšpunktā [21]). Avotā 
[22] ir apskatāmas pārspiediena līmeņu zonas kodolsprādzienā (sk. 7.attēlu). Izmantojot tabulā Nr. 2 
sniegto informāciju, ir iespējams prognozēt bojājumus organismā, ko izraisa pārspiediena vilnis 
kodolsprādzienā, kaut gan pārspiedienam šajā gadījumā nebūs galvenā nozīme, jo ir citi kodola 
sprādziena izraisītie postījumu faktori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. att. 

Kodolsprādziena pārspiediena līmeni, kā funkcija no distances 
(sprāgstot 500 kilotonnu ekvivalentam) [22] 

 

Informācijas avotu analīze parāda nopietnu zinātnieku iesaistīšanos pārspiediena ietekmes izpētē. Ir 
izstrādāti matemātiskie modeļi ķermeņa orgānu bojājumu prognozēšanai sprādziena pārspiediena ietekmē. 
Vairāki ASV armijas pētnieciskie centri nodarbojas ar pārspiediena ietekmes izpēti uz karavīra organismu 
– [13], [24], [25], [28]. Programma INJURY [26] ir izstrādāta ASV armijā lai prognozētu pārspiediena 
ietekmi uz plaušām.  
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Pārspiediena viļņa 

laboratoriskā caurule 
[30] 

Modelēšanas  
Iekārtas lauka apstākļos  

[25] 

Krūškurvja 
Modelis  

[25] 

Krūškurvja 
datorizētais modelis 

[25] 
 

8.att. Aprīkojums pārspiediena izpētei laboratorijās un lauka apstākļos 
 

Jau tika pieminēts, ka ASV armija ir uzsākusi jauno pētījumu ar mērķi izzināt pārspiediena 
ietekmi uz karavīra smadzenēm – karavīru ķiverēs ir iebūvēti devēji, kuri reģistrē pārspiediena 
līmeņus [9]. Vēlāk iegūtā informācija tiks apkopota statistiski, lai izveidotu prognozes modeli 
pārspiediena ietekmes radītām smadzeņu traumām. Par matemātisko modeļu pamatu kļūst rezultāti, 
iegūti eksperimentos ar dzīvniekiem (cūkām), kā arī apkopota statistiski apstrādāta informācija par 
ievainojumiem, kas gūti sprādziena iedarbībā [27]. Laboratorijās tiek modulēts pārspiediena vilnis 
(sk. 8.attēlu), un tiek izpētīts, kādā līmenī varētu aizsargāt individuālie aizsardzības līdzekļi, vai cik 
tie varētu samazināt pārspiediena ietekmi uz karavīra ķermeni. Tā, piemēram, Skydex Technologies 
Inc. ir publicējis izpētes materiālus [30] par bruņu cepuru amortizācijas spilventiņiem un 
pārspiediena viļņa samazināšanu ar spilventiņu palīdzību (sk. 9.attēlu). Saskaņā ar avotiem [31], [32], 
[33], [34] Skydex Technologies Inc. amortizācijas spilventiņi tika iegādāti šādiem NBS ISAF 
kontingentiem: 08/2, 09/1, 09/2, 10/1, 11/1, 11/2, OMLT I, OMLT II. Saskaņā ar avotu [35] atsevišķā 
iegādē ISAF kontingenta vajadzībām tika nodrošinātas 300 bruņu cepures, nokomplektētas ar Skydex 
Technologies Inc. ražotajiem amortizācijas spilventiņiem. Saskaņā ar 9. attēlā parādīto, pārspiediens 
tika samazināts par 35% salīdzinājumā ar neaizsargāto ķiveri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.att. Sprādziena pārspiediena samazināšana ar Skydex Technologies Inc.  
bruņu cepures amortizācijas spilventiņiem 
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Arī ASV armija, izmantojot līdzīgus paņēmienus pārspiediena ietekmes samazināšanas izpētei 
laboratoriskos apstākļos, veic pārspiediena modelēšanu savās laboratorijās. Speciālisti no uzņēmuma 
Med-Eng Systems Inc. sadarbībā ar ASV armijas speciālistiem ir izpētījuši dažādu individuālo 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu pārspiediena samazināšanai [36]. Secinājumi tika izdarīti par 
bruņu vestu pozitīvo ietekmi uz pārspiediena ietekmes samazināšanos, tomēr šī ietekme ir atkarīga no 
ballistiskā materiāla un sprādzienu slapējošā materiāla salikuma. Pašlaik kā individuālo aizsardzības 
līdzekli karavīru aizsardzībai no pārspiediena ietekmes izmanto tā saucamo „bumbu tērpu” [37], kas 
līdz zināmai robežai palīdz samazināt pārspiediena efektu uz karavīra ķermeni, kā arī sargā no citām 
apdraudējuma kategorijām, kas rodas sprādzienā. NBS apbruņojumā ir vairāki šādi tērpi (sk. 
10.attēlu).  

Tērpa konstrukcijas pamatā ir vairāku slāņu ballistiskais materiāls ar pamatīgu aizsardzības paneli 
no kompozīta materiāla, kas piestiprināts tērpam krūšu/vēdera rajonā un veido pirmo aizsardzības 
līniju pamata apdraudējuma kategorijām, kas ir pēc pārspiediena viļņa, īpaši pret dažādām šķembām 
un mehāniskiem bojājumiem [39]. Izejot caur vairākiem kompozīta un bruņu aizsardzības slāņiem, 
pārspiediena vilnis saskaras ar slāpējošo materiālu, kas samazina pārspiediena ietekmi. Aiz 
pārspiedienu slāpējošā materiāla atrodas ballistiskā materiāla slānis, kas ir paredzēts aizsardzībai pret 
samazinātas enerģijas šķembām, kas izgāja cauri abiem iepriekšējiem slāņiem. Avotā [40] ir 
iespējams izanalizēt Individuālā aizsardzības tērpa nesprāgušās munīcijas un improvizēto 
sprādzienbīstamo ierīču neitralizācijas operācijām EOD 9 tehnisko specifikāciju. Tehniskie dati par 
tērpa pārspiediena samazināšanas spējām ir apkopoti tabulā Nr. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.att. Sprādziena pārspiediena samazināšana ar Skydex Technologies Inc.  
bruņu cepures amortizācijas spilventiņiem 
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3. TABULA 

SPRĀDZIENA IEDARBĪBAS SAMAZINĀJUMS EOD 9 TĒRPĀ 

 

Pārspiediena vidēja samazināšana % 
Sprāgstvielas C4 

masa, kg 
Attālums līdz 
paraugam, m 

Sprāgstvielas 
augstums, m Aizsargķivere 

Aizsargtērps 
(krūškurvim) 

0.567 (sfēra) 0.6 0.7 Ne mazāk kā 96% Ne mazāk kā 97% 

3.6 (sfēra) 1.5 1.0 Ne mazāk kā 83% - 

5.1 (cilindrs) 2.4 1.0 Ne mazāk kā 88% Ne mazāk kā 89% 

10.0 (cilindrs) 3.0 1.0 Ne mazāk kā 82% Ne mazāk kā 87% 
 

Neskatoties uz šķietamo risinājumu pārspiediena samazinājumam, šis bumbu tērps paredzēts 
nesprāgušas munīcijas un improvizēto sprādzienbīstamo ierīču neitralizēšanā iesaistītajam 
personālam, kas atrodas tieši pie objekta neitralizācijas. Tērps ir smags (masa līdz 37,5 kg bez 
dzesēšanas sistēmas – M izmērs) un masīvs, jo aizsardzības palielināšanai ir samazināta tērpa 
mobilitāte, un karavīram – kājniekam tas nav paredzēts. Šo apgalvojumu apstiprina arī ASV Jūras 
Kājnieku korpusa avots [41], kurā ir izanalizēti nesamās slodzes līmeņi karavīriem un slodzes, kas 
diferencētas pēc kaujas spēju saglabāšana ilgtermiņā. Secināts, ka fiziski sagatavots karavīrs – 
kājnieks saglabā kaujas spējas ar nesamo slodzi, kas nepārsniedz 30% no paša karavīra masas. Vidēji 
cilvēka masa ir 72,6 kg, tātad nesamās slodzes līmenis nedrīkst pārsniegt 21,8 kg. Tērpam ir vēl viens 
kaujas spējas ietekmējošs faktors [1] – ūdens tvaiku izvades pretestība (evaporative resistance), par 
ko dati nav pieejami, bet no avota [40] ir zināms, ka, lai karavīram samazinātu siltuma slodzi, tērpa 
iekšā ir paredzēts papildus dzesējošs tērps (ūdens ir nesējs) ar spēju dzesēt 340 kCal/stundā pie ārējas 
temperatūras 37,80C. Savukārt masīvās bruņu cepures konstrukcijā ir iebūvēta ventilācijas sistēma. 
Lai paaugstinātu aizsardzību pret MII, paredzēts arī speciālais tērps valkāšanai zem bumbu tērpa. 

 
III.SECINĀJUMI 

 
Sprādziena pārspiediena viļņa fizikāla daba ierobežo iespējas nodrošināt individuālo aizsardzību 

ar apģērbu sistēmām un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. No karavīra individuālajā 
aizsardzības sistēmā ietilpstošajiem 69 elementiem [43], trīs elementi - bruņu cepure ar Skydex 
amortizācijas spilventiņiem, bruņu veste ar ievietotājiem bruņu plāksnēm var samazināt sprādziena 
pārspiediena iedarbību uz karavīru. Efektīvo aizsardzību pret pārspiediena iedarbību nodrošina NBS 
EOD/IEDD vienību apbruņojumā esošie Allen-Vanguard Med-End bumbu tērpi EOD 9. 
Rūpnieciskajos testos tērpi EOD 9 nodrošina ne mazāk kā 82% pārspiediena samazinājumu galvai un 
ne mazāk kā 87% pārspiediena samazinājumu krūškurvim. Tomēr tērpi EOD 9 ir paredzēti šauri 
specializētu cilvēku aizsardzībai, neitralizējot nesprāgušo munīciju un improvizētās 
sprādzienbīstamās ierīces, atrodoties tieši pie neitralizējamā objekta. Tērpa fizikālie rādītāji neļauj to 
izmantot karavīra – kājnieka aizsardzībai, jo būtiski samazinātos mobilitātes līmenis un kaujas spēja 
ilgtermiņā. Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas izstrādātajā matemātiskajā modelī funkcija 
„aizsardzība pret sprādziena pārspiedienu” trim faktoriem – bruņu cepurei, bruņu vestei un bruņu 
plākšņu (25×30 cm) komplektam. 
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Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas funkcija  
sprādziena pārspiediena iedarbības mazināšanā  
 
Исследователи из Национальных вооруженных сил, в сотрудничестве с 

исследователями из Рижского Tехнического университета начали программу 
по усовершенствованию Системы Индивидуальной Защиты Солдата. В 
рамках данного проекта было исследованно избыточного давления взрыва, 
как одна из важнейших функций по индивидуальной защите солдата. Была 
проанализирована физическая природа образования избыточного давления 
взрыва, характер воздействия и тяжесть последствий, а также возможные 
технические решения на базе существующей системы индивидуальной 
защиты солдата и проведенных исследованиях в странах NATO/EU. Сделано 
заключение об эфективности применения специализированного костюма 
Med-Eng EOD9, производства компании  для проведения работ по 
разминированию в непосредственной близости объекта Allen-Vanguard 
Corporation. В производственных испытаниях костюм обеспечивает от 82 до 
97% уменьшения избыточного давления взрыва. Несмотря на нахождении 
костюма на вооружении EOD/IEDD подразделений  Национальных 
вооруженных сил Латвийской Республики применение данного костюма в 
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пехотных подразделениях не является возможным в следствии 
несоответствия параметров костюма для требований высокой мобильности 
солдат легкопехотных подразделений. Введение в систему амортизации 
бронекасок накладок Skydex Technologies Inc. позволяет на 35% уменьшить 
влияние избыточного давления взрыва. Бронепанели бронеразгрузочных 
систем могут как повышать так и уменьшать влияние избыточного давления 
взрыва в зависимости от структуры бронепанели. Комбинация бронепанели и 
бронепластин уменьшает влияние избыточного давления взрыва.  

 
Researchers from National Armed Forces in cooperation with researchers from 

Riga Technical University have started improvement program of Soldier 
Individual Protection System. Within mentioned program researchers made a 
research on the nature of blast overpressure, as one of the important function in 
Soldier Individual Protection. The physical nature of blast overpressure has been 
analyzed as a threat, as well as influent on soldier health and consequences to be 
under influent of blast overpressure. Possible technical solutions available within 
Soldier Individual Protection System were evaluated, as well as solutions and 
researches available in open NATO/EU sources. Effectiveness of the Med-Eng 
EOD9 bomb suit, produced by company Allen-Vanguard Corporation was 
defined by source analyses. Bomb suit provides from 82% till 97% decreasing of 
the blast overpressure. EOD/IEDD units of the National Armed Forces have such 
bomb suits and use them in daily routine making neutralization operation of 
improvised explosive devises and unexploded ammunition. However due to 
technical weight and design parameters of the suit applying it for the protection 
of the individual light infantry soldier is not possible. Implementation of helmet 
pads produced by Skydex Technology Inc. reduces levels of the blast 
overpressure on 35%. Soft armor panels of the load bearing armor systems can 
increase and also decrease influent of the blast overpressure depend on structure 
of the soft armor material. Combination of the soft armor panels with hard armor 
panels decrease influent of blast overpressure.            
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