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Bezpieczeñstwo pracy pilota
Tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni w USA wzbudzi³y niepokój zwi¹zany z podró¿ami lotniczymi. Chodzi tym razem o wspólne
bezpieczeñstwo personelu lotniczego, pasa¿erów i niewinnych, przypadkowych ludzi na Ziemi. Zapewne zostan¹ wprowadzone zupe³nie
nowe procedury bezpieczeñstwa na pok³adach samolotów, przy odprawach pasa¿erów i baga¿u na lotniskach. Zwiêksz¹ siê uprawnienia
pierwszego po Bogu, kapitana  pilota statku powietrznego. Rozwa¿ane jest wyra¿enie zgody na posiadanie broni osobistej przez pilotów
samolotów komunikacyjnych, cywilnych, co dotychczas by³o zabronione. Czy jest to dobre rozwi¹zanie? Czêæ z Czytelników pamiêta
byæ mo¿e sceny z filmu Port Lotniczy, pokazuj¹ce jak w wyniku
zamachu terrorystycznego, spowodowanego przez pasa¿era, dosz³o do
wybuchu bomby na pok³adzie samolotu. Rozszczelniony samolot
gwa³townie straci³ wysokoæ, a pasa¿erowie doznali skutków niedotlenienia wysokociowego i nag³ej zmiany cinienia (od wysokoci 2 km
 panuj¹cego wewn¹trz kabiny, do wysokoci 10 km, na której przelatywa³ samolot). U¿ycie broni palnej podczas przelotu na wysokoci
mo¿e niestety koñczyæ siê niezwykle gron¹ dla pasa¿erów dekompresj¹ (rozszczelnieniem) samolotu.
Kolejnym  tragicznym w historii lotnictwa rozwi¹zaniem jest mo¿liwoæ wydania, w przypadku podejrzenia o akt terroru i zamiar celowego zniszczenia obiektów na Ziemi, rozkazu atakowania i zniszczenia samolotu pasa¿erskiego przez samolot wojskowy. Autorzy i z ca³¹
pewnoci¹ wszyscy Czytelnicy ¿ywi¹ nadziejê, ¿e ten koszmarny scenariusz nigdy siê nie spe³ni.
Zbli¿amy siê do koñca pierwszego wieku istnienia lotnictwa. Nasuwa siê refleksja  jak wielki postêp dokona³ siê w technice zabezpieczenia dzia³añ pilota. Bez postêpu techniki lotniczej nie by³oby lotu
cz³owieka na Ksiê¿yc, nie by³oby postêpu precyzyjnych dziedzin diagnostyki medycznej itp.
Najpierw by³ 100-metrowy ni to lot ni to skok samolotu braci Wright, a w kilkanacie lat póniej nadesz³o pierwsze zastosowanie lotnictwa w I Wojnie wiatowej. Straty ludzkie i sprzêtu by³y wielokrotnie
wiêksze z powodu niedoskona³oci samolotów ni¿ dzia³añ bojowych
nieprzyjaciela. Pierwsze samoloty mia³y ods³oniêt¹ kabinê, pilot by³
eksponowany na zmiany cinienia wynikaj¹ce z wysokoci lotu. Drugim z klasycznych czynników towarzysz¹cych lotowi by³a niska temperatura powietrza, szczególnie w miarê nabierania wysokoci. Do
historii ubiorów i wyposa¿enia przesz³y ju¿ takie nazwy jak: pilotka
(dla m³odszych Czytelników skórzana os³ona g³owy, zapinana pod brod¹), kurtka lotnicza  skórzana kurtka umo¿liwiaj¹ca swobodne wchodzenie do kabiny i przypinanie siê do fotela lotniczego. Fotel lotniczy
uchodzi³ przez wiele lat za uosobienie komfortu. Teraz jakby entuzjazm
nad komfortem fotela lotniczego jest mniejszy. Zw³aszcza ostatnio, gdy
linie lotnicze staraj¹c siê zabieraæ na pok³ad samolotów jak najwiêcej
pasa¿erów wprowadzi³y tzw. klasê ekonomiczn¹. Fotele umieszczone
s¹ w tej klasie bardzo blisko siebie, a odleg³oci miêdzy rzêdami s¹
wystarczaj¹ce tylko dla ludzi przeciêtnych, niezbyt ros³ych i wysokich. Powsta³a nowa postaæ zaburzeñ zdrowia w wyniku d³ugotrwa³ego lotu (zespó³ klasy ekonomicznej).
Wyposa¿enie osobiste pilotów wojskowych pozostaje nadal jednym z g³ównych zagadnieñ, jakimi interesuje siê higiena lotnicza.
Wzorce lotnicze bywaj¹ przenoszone do innych dziedzin dzia³alno-
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ci cz³owieka. Przyk³adem mog¹ byæ rêkawice  chroni¹ce przed zimnem (a w mig³owcach i przed wibracjami), które s¹ stosowane tak¿e
przez alpinistów lub mieszkañców wysokiej Arktyki i cz³onków wypraw polarnych. Z zainteresowaniem odnalelimy artyku³ w Aviation,
Space and Environmental Medicine (czerwiec 2001) nt. w³asnoci ciep³ochronnych rêkawic zale¿nie od wysokoci*). W pierwszym odruchu wielu z nas zapyta siê, a jaki mo¿e mieæ zwi¹zek noszenie rêkawic
z ciep³ochronnoci¹ na Ziemi i na wysokoci, dlaczego clo ma byæ
inne na poziomie morza i na wysokoci 5 km?
Ca³kowita izolacyjnoæ rêkawic w stosunku do skóry d³oni zale¿y od
kilku czynników: temperatury skóry, budowy, liczby warstw tworz¹cych rêkawice, temperatury, ruchu i gêstoci otaczaj¹cego powietrza.
W miarê wzrostu wysokoci ponad poziom morza obni¿a siê cinienie atmosferyczne. Na wysokoci 5,5 km osi¹ga ono wartoæ 0,5
atm. Z obni¿aniem siê cinienia atmosferycznego, obni¿a siê gêstoæ
powietrza i zmniejsza siê utrata ciep³a przez cia³o na drodze konwekcji. Zale¿noci te i zmiany izolacyjnoci rêkawic przedstawiono na rys.

Zgodnie ze zmian¹ w³asnoci fizycznych wymiany cieplnej na
wysokoci zmienia siê wartoæ cieplna rêkawic. Dla rêkawic lotniczych
lekkich na poziomie morza wynosi³a ona 0,14 clo (przy braku ruchu
powietrza ) i 0,10 clo przy ruchu powietrza (5 m/sek). Wartoæ clo dla
tych samych rêkawic wzrasta³a do 0,17 (przy powietrzu spokojnym) i
0,11 (przy wietrze) na wysokoci 5 km. Dla rêkawic u¿ywanych przez
polarników clo na Ziemi wynosi³o 0,24 (przy pogodzie bezwietrznej) i
0,19 (przy wietrze ), na wysokoci 5 km zmienia³o siê i wynosi³o odpowiednio 0,27 i 0,21.
Pozornie prosty i wydawa³oby siê banalny problem ciep³ochronnoci nabiera nowego znaczenia. Wa¿noci mo¿e nabieraæ zabezpieczenie w odpowiednie rêkawice i odzie¿ cz³owieka przebywaj¹cego w
niskich temperaturach o podobnym zakresie wartoci, lecz na ró¿nych
wysokociach. Przy ni¿szych wysokociach wymagana jest wiêksza
termoizolacyjnoæ odzie¿y. Wyniki tych badañ wskazuj¹ na koniecz*)
Santee W.R., Blanchanrd L.A.: Thermal properties of handwear at
varying altitudes. Aviat.Space.Environ.Med. 2001, 72: 5768
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noæ uwzglêdniania roli czynników sk³adowych decyduj¹cych o termoizolacyjnoci ca³kowitej.
W okresie miêdzywojennym w lotnictwie wojskowym stosowane
s¹ ju¿ kabiny zamkniête, pilot na du¿ych wysokociach oddycha powietrzem wzbogaconym w tlen. Z czasem zaczêto budowaæ samoloty
jednop³atowe, mog³y one osi¹gaæ coraz wiêksze prêdkoci. Powstawa³y nowe generacje samolotów myliwskich, piloci byli w nich zabezpieczeni przed skutkami niedotlenienia, pojawia³ siê nowy miertelny wróg  przyspieszenia. Podczas lotu z wykonywaniem manewrów (m.in. wira¿y) pilot doznawa³ dzia³ania si³ odrodkowych, które
przemieszcza³y znaczne iloci krwi do dolnych czêci cia³a. Dochodzi³o do zmniejszenia zaopatrzenia w krew górnej czêci cia³a, a przede
wszystkim g³owy i orodkowego uk³adu nerwowego. Najpierw pilot
doznawa³ poszarzenia pola widzenia (gray-out,) a w kilka sekund póniej traci³ wzrok (black-out) zachowuj¹c jeszcze przez kilkanacie sekund wiadomoæ. Je¿eli nie nast¹pi przywrócenie kr¹¿enia w orodkowym uk³adzie nerwowym u pilota, to samolot niepilotowany przez
nieprzytomnego pilota, z pewnoci¹ rozbije siê o Ziemiê. Rozwój techniki lotniczej wyprzedzi³ mo¿liwoci fizjologiczne organizmu cz³owieka, a do rozwi¹zania zaistnia³ego problemu przyczyni³ siê przypadek.
Groba wybuchu II Wojny wiatowej by³a ju¿ realna, w wiecie
aliantów powsta³ nastrój niepokoju. Wszystkie si³y dla ratowania zagro¿onych ojczyzn.
Do wysi³ku na rzecz zwyciêstwa przy³¹czali siê uczeni. Takim przyk³adem wybitnego uczonego i patrioty jest Sir Frederick Banting z
Zak³adu Medycyny Dowiadczalnej Uniwersytetu w Toronto. Prof. F.
Banting, by³y lekarz wojskowy z okresu I Wojny wiatowej razem z
W. Bestem zosta³ odkrywc¹ insuliny i laureatem nagrody Nobla.
Zainteresowa³ wspó³prac¹ z armi¹ kanadyjsk¹ m³odego asystenta,
onkologa dr. Wilburna R. Franksa. Franks w tym czasie bada³ mo¿liwoci separowania czynników rakotwórczych na drodze wirowania
krwi. On to rozwi¹za³ niby banalny problem pêkania probówek z materia³em biologicznym podczas wirowania. Umieszczenie szklanej probówki w metalowej tubie wype³nionej wod¹ rozwi¹za³o problem pêkania probówek podczas wirowania. Rozpocz¹³ wspó³pracê z wojskowym lotnictwem kanadyjskim (RCAF). Jak chroniæ ludzi przed tragicznymi skutkami d³u¿szej ekspozycji na przyspieszenia?
Franks rozpocz¹³ badania nad tolerancj¹ przyspieszeñ u myszek laboratoryjnych. Przed rozpoczêciem ekspozycji na przyspieszenia
wszystkie zwierzêta poddawano narkozie (z przyczyn etyczno-humanitarnych). Umieszczano je nastêpnie w gumowym pêcherzu (zapas
powietrza), w odpowiednio du¿ych tubach metalowych wype³nionych
wod¹, zainstalowanych na ramieniu wirówki laboratoryjnej. Zwierzêta kontrolne poddawano wirowaniu bez ochronnego p³aszcza wodnego. Zwierzêta umieszczone w gumowym pêcherzu ochronnym prze¿ywa³y wirowanie, za zwierzêta kontrolne ginê³y. Gdy przed laty rozmawia³em z wysokim oficerem o celowoci prowadzenia badañ podstawowych w medycynie lotniczej przytoczy³em w³anie przyk³ad
odkrycia i powstania pierwszego lotniczego kombinezonu przeciwprzeci¹¿eniowego. Podczas tego udanego wirowania myszek powsta³a jak¿e prosta, a zarazem genialna idea przezwyciê¿ania przeci¹¿eñ.
Franks wspierany finansowo przez Bantinga skonstruowali z w³asnych funduszów gumowy kombinezon wyprodukowany wg ich projektu przez zak³ady wyrobów gumowych Gutta Percha i Dunlop Rubber. Ubiór ten od stóp do górnej czêci klatki piersiowej z gumy, w
rodku zawiera³ pêcherz gumowy cile przylegaj¹cy do cia³a wype³-

niony kilku litrami wody. Podczas dzia³ania przyspieszeñ p³yn przesuwa³ siê w dolne partie cia³a niedopuszczaj¹c do przemieszczenia i zalegania krwi w tych okolicach.
Sam Franks nie posiada³ licencji pilota, namówi³ wiêc do eksperymentu przyjaciela i odby³ lot jako pasa¿er. Pilot by³ ubrany w zwyk³y
kombinezon lotniczy, Franks za³o¿y³ swój prototyp ubioru ochronnego. Wykonali lot nurkowy, na przyspieszeniomierzu odnotowano 7.5
G. Pilot dozna³ black-out. Lot wietnie zniós³ Franks, ale tylko cudem
uratowali siê z tego lotu. Wyniki te wzbudzi³y niezwyk³e zainteresowanie w W. Brytanii. RAF skierowa³ do Kanady nowoczesny myliwiec (Spitfire) i pilota, by dokonaæ stosownych prób. Wielka Brytania
krwawi³a w obronie swojej wyspy, odwo³ano wiêc po tygodniu pilota
brytyjskiego i loty zosta³y odwo³ane. Intuicja Bantinga i wartoæ odkrycia Franksa przekona³y w³adze Politechniki w Toronto i pozwoli³y
na b³yskawiczne zbudowanie wirówki dla ludzi; wirówki pozwalaj¹cej na ocenê tolerancji przyspieszeñ przez cz³owieka. Dalej sprawy
potoczy³y siê dobrze. W 1942 r. podczas inwazji w Afryce Pó³nocnej
piloci alianccy zostali wyposa¿eni ju¿ w ubiory Franksa. Lotnictwo
alianckie osi¹gnê³o przewagê w powietrzu dziêki coraz doskonalszemu sprzêtowi, ale co równie wa¿ne, dziêki o wiele wiêkszej sprawnoci i mo¿liwociom fizycznym pilotów alianckich. Franks doczeka³ siê
wielu dowodów wdziêcznoci od pilotów.
Historia lotnictwa po II Wojnie wiatowej to rozwój lotnictwa myliwskiego, szturmowego, gdzie ekspozycja pilota na przyspieszenia
staje siê g³ównym problemem ¿ycia i powodzenia w powietrzu. Potwierdzaj¹ to kolejne konflikty wojenne.
Z czasem sk³adowa p³ynna ubioru Franksa w ubiorach kompensacyjnych, przeciwprzeci¹¿eniowych zostaje zast¹piona systemem rur
biegn¹cych wzd³u¿ d³ugiej osi cia³a, wype³niaj¹cych siê powietrzem
pod cinieniem. Ucisk wype³nionych powietrzem rur niedopuszcza³
do przemieszczenia krwi ku do³owi. Pilot móg³ prze¿ywaæ znaczne
wartoci dzia³aj¹cych przyspieszeñ.
Ostatnie 15-lecie to kolejny krok milowy w rozwoju ubiorów przeciwprzeci¹¿eniowych. Powstaj¹ rozszerzone wersje ubiorów STING
(kanadyjski) i ATAGS (amerykañski), stosuje siê w nich uk³ady szybkiego wype³niania uk³adu przewodów gumowych, stosuje siê nadcinienie oddechowe jako czynnik zwiêkszaj¹cy tolerancjê przyspieszeñ.
Wad¹ wszystkich tych ubiorów jest jednak inercja uk³adu wype³niaj¹cego przewody gumowe powietrzem. Pilot musi nosiæ niewygodn¹ maskê, przez któr¹ mo¿e byæ podawane powietrze (tlen) do oddychania pod zwiêkszonym cinieniem. Czy¿by koniec snów o potêdze
cz³owieka i przewadze techniki nad mo¿liwociami cz³owieka?
Nadchodz¹ niezwyk³e wiadomoci z niemieckiego Instytutu Medycyny Lotniczej w Kooenigsbrueck (Newsweek 7 maja 2001). Piloci
niemieccy w badaniach na wirówce toleruj¹ wielkie wartoci szybko
narastaj¹cych przyspieszeñ. W stosowanych u nich ubiorach wykorzystano ponownie pomys³ Franksa. Ubiór wype³niony jest systemem
przewodów zawieraj¹cych p³yn. Kolejny sukces po 50 latach.
Pisz¹c kiedy o problemach bezpieczeñstwa lotów zamieci³em
nastêpuj¹ce zdania: ... t³uczenie siê szklanych probówek z krwi¹ podczas wirowania, badania myszek laboratoryjnych schowanych w gumowym pêcherzu i zanurzonych w wodzie podczas wirowania, nie maj¹
pozornie ¿adnego zwi¹zku z lotnictwem, z bezpieczeñstwem lotów. Nim
zapoznamy siê z istot¹ sprawy nie korzystajmy z ³atwych, czasem trywialnych i myl¹cych przyk³adów dla poparcia swojej tezy. Pozostañmy
przy opiniach profesjonalnych, by nie naraziæ siê na zarzut prymitywizmu... (Polska Zbrojna 1997, 28 lutego).
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