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Paweł Bilski 
 
 

 LATAĆ, CZY NIE LATAĆ?  
 PROMIENIOWANIE KOSMICZNE W SAMOLOTACH 

 
 

Wstęp 
 

W roku 1912 Hess w czasie lotu balonem chciał zmierzyć przy pomocy licznika 

Geigera-Muellera, w jaki sposób intensywność promieniowania naturalnego skorupy 

ziemskiej maleje przy oddalaniu się od Ziemi. Ku swojemu zaskoczeniu, stwierdził że 

promieniowanie zamiast maleć, staje się coraz silniejsze, im wyżej wznosi się w górę jego 

balon. W ten sposób odkryty został nowy rodzaj promieniowania, nazwany później 

promieniowaniem kosmicznym. 

Przez dziesięciolecia promieniowanie kosmiczne było (i jest nadal) przedmiotem 

zainteresowania astrofizyków i fizyków zajmujących się cząstkami elementarnymi. Od mniej 

więcej kilkunastu lat w nauce pojawiła się nowa fala zainteresowania promieniowaniem 

kosmicznym, tym razem związana z ewentualnym zagrożeniem radiologicznym jakie to 

promieniowanie może nieść dla osób podróżujących samolotami. Jak się bowiem okazuje 

moc dawki∗  promieniowania na pokładzie samolotu pasażerskiego może dziesiątki i setki razy 

przekraczać poziomy typowe dla powierzchni Ziemi. W rezultacie załogi samolotów 

długodystansowych są, biorąc pod uwagę średnie otrzymywane dawki promieniowania, jedną 

z najbardziej narażonych na promieniowanie jonizujące grup zawodowych. 

 
 

Skąd bierze się promieniowanie w atmosferze Ziemi? 
 
Promieniowanie docierające w pobliże Ziemi pochodzi w części ze Słońca, a w części 

ze źródeł znajdujących się poza układem słonecznym (nazywamy je promieniowaniem 

galaktycznym). Promieniowanie galaktyczne składa się prawie w 90% z protonów (jąder 

wodoru); pozostała część to głównie jądra helu i cięższe jony, oraz niewielka liczba 

elektronów i pozytonów. Cząstki te charakteryzują się bardzo wysokim energiami (do 

                                                 
∗  W ochronie przed promieniowaniem stosowane są różne wielkości związane z dawką promieniowania i różne 
jednostki.  Nie tłumacząc szczegółowo różnic między nimi, w niniejszym tekście pod słowem dawka rozumiane 
będą pojęcia dawki równoważnej lub dawki skutecznej, które uwzględniają skuteczność biologiczną 
promieniowania.  Ich jednostką jest siwert, [Sv].  Dawka 1 Sv jest bardzo duża i najczęściej spotyka się 
milisiwerty i mikrosiwerty: 1Sv =1000 mSv = 1 000 000 µSv.  Dla ilustracji skali wielkości:  dawka śmiertelna 
dla człowieka to 3-5 Sv,  a średnia dawka od promieniowania naturalnego w Polsce wynosi 2.8 mSv. 
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1020 elektronowoltów, [eV]), w odróżnieniu od promieniowania emitowanego przez Słońce, o 

nieporównywalnie niższej energii. 

Ziemia chroniona jest przed promieniowaniem poprzez swoje pole magnetyczne oraz 

atmosferę. Tylko cząstki naładowane o dostatecznie wysokiej energii są w stanie pokonać 

pole magnetyczne Ziemi i penetrować atmosferę. Z tego powodu promieniowanie 

pochodzenia słonecznego jest niemal w pełni ekranowane przez ziemskie pole magnetyczne i 

nie ma znaczenia z punktu widzenia zagrożenia radiologicznego (z wyjątkiem 

promieniowania wysyłanego niekiedy w czasie wybuchów słonecznych, o których poniżej).  

Natomiast pierwotne promieniowanie galaktyczne jest w stanie przeniknąć przez pole 

magnetyczne i oddziaływując z powietrzem, produkuje następnie całe kaskady cząstek 

wtórnych: protony, piony, miony, elektrony, pozytony, cząstki alfa, neutrony i 

promieniowanie gamma. Z tym to właśnie  promieniowaniem wtórnym mamy do czynienia 

lecąc samolotem, dociera ono również do powierzchni Ziemi. 

 
Co wpływa na intensywność promieniowania? 

Moc promieniowania kosmicznego nie jest stała � zmienia się zarówno w czasie, jak i 

ze zmianą położenia w atmosferze Ziemi. O zmienności tej decydują trzy główne czynniki: 

wysokość nad powierzchnią Ziemi, szerokość geomagnetyczna i aktywność słoneczna. 

Wysokość 

Wpływ wysokości ponad Ziemią na intensywność promieniowania wiąże się z 

ochronnym działaniem warstwy powietrza. Ze wzrostem wysokości maleje gęstość powietrza 

atmosferycznego. A zatem im wyżej znajdujemy się nad powierzchnią Ziemi, tym mniejszą 

masę powietrza mamy �ponad głową�. Zależność ta zilustrowana jest na rys.1. 

Promieniowanie przechodząc przez powietrze ulega osłabieniu, a zatem gdy warstwa 

powietrza, którą promieniowanie pokonuje jest cieńsza, obserwowana moc dawki jest 

wyższa. Na rys. 2 przedstawiona została zależność mocy dawki promieniowania obliczona dla 

współrzędnych geograficznych lotniska Okęcie oraz aktywności słonecznej z kwietnia 2002 

roku.  

 



 3 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0

5

10

15

20

25

Pr
oc

en
t m

as
y 

po
wi

et
rz

a 
"n

ad
 g
ło

wą
"

5%

50%

25%

100%

 

Gęstość powietrza, kg/m3
 

Rys. 1. Zmiana gęstości powietrza oraz wielkości warstwy ochronnej z wysokością nad 
poziomem morza. Zaznaczono typowe wysokości przelotowe samolotów poddźwiękowych (10-
12 km) i naddźwiękowych (18-20 km)  
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Rys. 2. Moc dawki promieniowania kosmicznego nad lotniskiem Okęcie (kwiecień 2002). 
 

 

Moc promieniowania rośnie bardzo silnie pomiędzy 10 a 16 kilometrem. Warto zwrócić 

uwagę, że odpowiada to różnicy wysokości lotów samolotów pod- i naddźwiękowych. Dla 

wyższych wysokości wzrost jest już wolniejszy, a maksimum mocy dawki osiągane jest dla 

ok. 25 km. Wykres ten ilustruje również wkład do dawki różnych składowych 
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promieniowania kosmicznego. Proporcje pomiędzy dawką wnoszoną przez poszczególne 

cząstki nie są stałe i zależą od wysokości (także od szerokości geograficznej). 

Udział dawki od różnych składowych promieniowania, dla lotu na trasie Kraków-

Chicago na stałej wysokości 10.6 km przedstawiony jest również na rys. 3. Prawie połowa 

dawki wnoszonej jest przez neutrony o wysokich energiach: od kilkudziesięciu do kilkuset 

megaelektronowoltów. 
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Rys. 3. Skład promieniowania kosmicznego dla lotu Kraków � Chicago na wysokości 10.6 km. 
 
 

Szerokość geomagnetyczna 

Wpływ szerokości geograficznej (ściślej: geomagnetycznej) spowodowany jest 

ochronnym działaniem ziemskiego pola magnetycznego. Tory cząstek naładowanych o 

niewystarczającej energii są zakrzywiane w polu magnetycznym i nie są w stanie dotrzeć do 

atmosfery Ziemi. Ponieważ dla wysokich szerokości geograficznych pole to jest znacznie 

słabsze niż w okolicach równika, w pobliżu biegunów występuje znacznie silniejsze 

promieniowanie kosmiczne. Co istotne, wpływ ten jest różny dla poszczególnych składowych 

promieniowania. Wpływ szerokości geograficznej na moc dawki promieniowania oraz na 

wkład do dawki poszczególnych składowych jest zilustrowany na rys. 4. 
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Rys. 4. Moc dawki promieniowania kosmicznego na wysokości 10 km n.p.m. w zależności od 
szerokości geograficznej. Długość geograficzna 20ºE. Aktywność słoneczna typowa dla roku 
2001 (maksimum słoneczne). Pod pojęciem składowej jonizującej rozumie się pozostałą, poza 
neutronami, część promieniowania kosmicznego. 
 
 

Aktywność słoneczna 

Słońce zmienia swą aktywność w cyklu o średniej długości 11 lat (z wahaniami od 9 do 

14 lat). Najbardziej znanym wskaźnikiem zmian aktywności słonecznej jest liczba plam na 

powierzchni Słońca, której regularne pomiary prowadzone są od połowy XVIII w. 

(zob. rys. 5). W okresach wysokiej aktywności, ze Słońca emitowana jest również większa 

liczba cząstek, które jednak, jak już zostało powiedziane, posiadają zbyt słabą energię by 

dotrzeć w głąb atmosfery Ziemi. Okazuje się jednak, że Słońce w bardzo znaczący, choć 

pośredni sposób wpływa na poziom promieniowania w atmosferze. Co ciekawe, wpływ ten 

jest niejako paradoksalny � im większa jest aktywność słoneczna, tym słabsze 

promieniowanie kosmiczne w atmosferze ! Efekt ten jest zilustrowany na rys. 6. Przyczyna 

tego zjawiska leży we wpływie tzw. wiatru słonecznego, czyli niskoenergetycznych cząstek 

emitowanych w sposób ciągły ze Słońca. Unoszą one ze sobą pole magnetyczne, które osłabia 

intensywność galaktycznej składowej promieniowania kosmicznego. W czasie wysokiej 

aktywności Słońca, intensywność wiatru słonecznego jest również wyższa, a więc efekt 

osłabienia będzie silniejszy. 
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Rys. 5. Zmiana liczby plam słonecznych od roku 1750 do chwili obecnej. 

 
 

Odmiennym efektem związanym z aktywnością Słońca, są wybuchy na Słońcu. 

Mniejsze lub większe wybuchy następują często, lecz jedynie sporadycznie (1 do 10 razy w 

ciągu roku) towarzyszy im wyrzut cząstek (głównie protonów) o takiej energii i w takim 

kierunku, iż docierają one w pobliże Ziemi. Energia cząstek może przewyższać 109 eV, co 

pozwala już na przeniknięcie ziemskiego pola magnetycznego. Największy wzrost dawki 

promieniowania spowodował wybuch z lutego 1956 roku. Strumień protonów był wówczas 

umiarkowanie intensywny (odnotowano już wybuchy dziesięciokrotnie intensywniejsze), ale 

o niezwykle wysokiej energii. Ocenia się, że moc dawki na wysokości 20 km sięgnęła 

wówczas 30 mSv/h, a na wysokości 12 km 10 mSv/h. W porównaniu z normalnym poziomem 

promieniowania są to wartości ponad tysiąckrotnie wyższe. Gdyby podobne wybuchy 

zdarzały się częściej, stanowiłoby to rzeczywiście poważny problem. Wydaje się jednak, że 

było to zjawisko zupełnie wyjątkowe, gdyż nigdy więcej nie odnotowano już zbliżonych 

poziomów promieniowania. Z tego powodu udział promieniowania pochodzącego z 

wybuchów słonecznych w całkowitej dawce można przyjąć za pomijalnie mały. 

1750  1760  1770  1780  1790  1800  1810  1820  1830  1840  1850  
0

100

200

300

1850  1860  1870  1880  1890  1900  1910  1920  1930  1940  1950  Li
cz

ba
 p

la
m

 s
ło

ne
cz

ny
ch

0

100

200

300

1950  1960  1970  1980  1990  2000  2010  2020  2030  2040  2050  
0

100

200

300



 7 

Rys.6. Zmiany liczby plam na Słońcu oraz natężenia składowej neutronowej promieniowania 
kosmicznego na powierzchni Ziemi (dane z monitora neutronów Climax w Colorado, USA) w 
ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Wykres ilustruje odwrotną proporcjonalność aktywności 
słonecznej i natężenia promieniowania kosmicznego. 
 
 
Jakie dawki otrzymać można w czasie lotu samolotem ? 
 

W latach 1999-2002 Instytut Fizyki Jądrowej prowadził badania narażenia załóg 

samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT na promieniowanie kosmiczne. Polegały one 

zarówno na pomiarach przeprowadzanych w czasie lotów, jak i na obliczeniach 

teoretycznych. Poniżej przedstawione są, niektóre z uzyskanych wyników. 

We flocie LOT znajdują się cztery typy samolotów, z których trzy osiągają wysokości 

przekraczające 10 km (zob. Tabela 1). Samolotem o najwyższym pułapie oraz o największym 

zasięgu (i co za tym idzie czasie lotu) jest Boeing-767, obsługujący trasy transatlantyckie.  Z 

danych zarejestrowanych w czasie badań wynika, że typowe wysokości przelotowe B-767 

mieszczą się w przedziale 10-12 km. Maksymalne i minimalne dawki jakie mogły otrzymać 

osoby latające na przykładowych trasach przedstawione są w Tabeli 2. Jak widać dawka 

maksymalna może być wyższa od minimalnej nawet dwukrotnie. Zróżnicowanie to wynika 

przede wszystkim z różnych wysokości i czasu trwania lotów. 
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Tabela 1. Maksymalne wysokości lotu osiągane przez samoloty znajdujące się we flocie LOT. 
 

Typ samolotu Maksymalny pułap lotu [km] 
Boeing-767 13.1 
Boeing-737 11.3 

Embraer 11.3 
ATR 7.6 

 
Tabela 2 Maksymalne i minimalne wartości dawki efektywnej dla wybranych tras lotów. 
 

Trasa lotu Dawka 
minimalna [µSv] 

Dawka 
maksymalna [µSv] 

Chicago � Kraków 30.4 50.4 
Chicago � Warszawa 27.4 69.2 
New York � Kraków 26.3 55.2 
New York � Warszawa 26.0 52.6 
Toronto � Warszawa 22.6 46.1 
Bangkok � Warszawa 26.7 36.9 
Hurghada (Egipt) � Warszawa 9.5 12.5 
Londyn � Warszawa 5.2 10.5 
Paryż � Warszawa 6.6 10.4 
Kraków � Warszawa 0.16 0.80 

 
 

Powyższe wartości dawki uzyskane zostały dla lotów z lat 2000-2002, a więc w okresie 

maksimum słonecznego, co odpowiada minimalnej mocy dawki promieniowania 

kosmicznego w atmosferze. Na rys. 7 przedstawiona jest moc dawki promieniowania 

otrzymywana w czasie przykładowego lotu międzykontynentalnego na trasie Warszawa-

Toronto w miesiącach ostatniego cyklu słonecznego. Jak wynika z poniższego rysunku, moc 

dawki w ostatnich latach była najniższa w całym ostatnim cyklu i gdyby loty odbywały się w 

latach 1996-98, otrzymane dawki byłyby o ok. 40% wyższe. 
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Rys. 7. Dawka pochłonięta w czasie lotu na trasie Warszawa-Toronto (profil wysokościowy 
lotu przedstawiony we wstawce w rysunku) przy różnej aktywności słonecznej (średnie 
wartości miesięczne) w czasie ostatniego cyklu (wartości obliczone programem CARI-6.). 

 
 
Interesującym może być również przyjrzenie się jakie dawki promieniowania 

kosmicznego można otrzymać w różnych miejscach na powierzchni Ziemi. Wartości 

obliczone teoretycznie przedstawione są w Tabeli 3. Jak widać, mieszkaniec Bukowiny 

Tatrzańskiej otrzymuje dawkę o około 50% wyższą niż mieszkaniec terenów nadmorskich. 

Mieszkańcy najwyżej położonej na świecie stolicy � La Paz, otrzymują dawki roczne na tym 

samym poziomie co załogi samolotów. Warto zwrócić uwagę na wpływ efektu 

geomagnetycznego na poziom promieniowania na najwyższych górach świata: nie 

Mt. Everest, lecz położony bardziej na północ K2 jest miejscem na powierzchni Ziemi o 

największej mocy dawki promieniowania kosmicznego.  

 
Tabela 3. Moc dawki promieniowania kosmicznego oraz odpowiadające im dawki roczne 
obliczone dla różnych miejsc na powierzchni Ziemi (aktywność słoneczna z lutego 2001). 
 

Miejsce Wysokość n.p.m 
[ m ] 

Moc dawki  
[µSv/h] 

Dawka roczna 
[mSv] 

Szczecin 0 0.038 0.33 
Kraków 200 0.041 0.36 
Bukowina Tatrzańska 1000 0.058 0.51 
Kasprowy Wierch 1987 0.095 0.83 
Mt. Everest 8848 1.47 12.9 
K2 8611 1.56 13.7 
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McKinley (Alaska) 6194 1.03 9.0 
Quito (stolica Ekwadoru) 2850 0.111 0.97 
La Paz (stolica Boliwii) 3630 0.171 1.50 

 
 
 
Co z tego wynika ? 
 

Stwierdzone w czasie badań, maksymalne dawki dla pojedynczego lotu wynosiły 

niespełna 70 µSv, a ich typowe wartości dla lotów długodystansowych były rzędu 35-40 µSv. 

Pojawia się pytanie czy jest to dużo czy mało? Najprostszym porównaniem jest zestawienie 

tych wyników ze średnią dawką promieniowania od źródeł naturalnych, jaką w ciągu roku 

otrzymuje mieszkaniec Polski. Wynosi ona ok. 2.8 mSv. A więc nawet kilka lotów z Polski 

do Ameryki i z powrotem w ciągu roku, nie zwiększy dawki jaką otrzymujemy o więcej niż 

kilka procent. Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie �Latać, czy nie latać?�, stwierdzić 

można, że z punktu widzenia zagrożenia promieniowaniem kosmicznym pasażerowie nie 

mają żadnego powodu by samolotów unikać. 

Bardziej złożona jest kwestia narażenia członków załóg samolotów, którzy w ciągu 

roku spędzają przecież w powietrzu kilkaset godzin. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 

otrzymywane przez nich dawki roczne są rzędu 2-6 mSv dla Boeinga-767 i mniej więcej o 

połowę niższe dla Boeinga-737.  Są więc to już dawki nawet dwukrotnie wyższe od 

promieniowania naturalnego.  Zbliżone poziomy dawek otrzymywano również w badaniach 

prowadzonych w innych krajach. 

 Co ciekawe, dawki roczne na poziomie kilku milisiwertów sprawiają, że załogi 

samolotów są (biorąc po uwagę wartości średnie) najbardziej narażoną na promieniowanie 

grupą zawodową! Dzieje się tak, gdyż w przemysłowych lub medycznych zastosowaniach 

promieniowania, gdzie teoretycznie istnieje możliwość napromieniowania bardzo wysoką 

dawką, surowe zasady bezpieczeństwa pozwalają skutecznie takich sytuacji unikać.  

W rezultacie osoby pracujące z promieniowaniem otrzymują dawki, co najwyżej rzędu 

ułamków milisiwerta, a sporadyczne wypadki zarejestrowania dawek na poziomie kilku 

milisiwertów, są szczegółowo analizowane jako wydarzenia wyjątkowe. Tymczasem dla 

załóg samolotów latających regularnie na wysokościach rzędu 10 km, otrzymanie dawki 

rocznej powyżej 1 mSv jest praktycznie nieuniknione. 

Mimo tego, do niedawna narażenie załóg samolotów na promieniowanie nie było 

uregulowane żadnymi przepisami, a piloci i stewardesy (w przeciwieństwie do osób 

pracujących z promieniowaniem na Ziemi) nie byli objęci żadną ochroną dozymetryczną. 
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Takie podejście wynikało z faktu, że promieniowanie kosmiczne nie jest wytworem 

działalności człowieka, lecz ma pochodzenie naturalne. Uległo to zmianie w ciągu ostatnich 

lat, m. in. w związku z wydaniem zaleceń Unii Europejskiej, uznających za konieczne objęcie 

normami bezpieczeństwa również sytuacji, gdy wskutek działania człowieka następuje wzrost 

narażenia na promieniowanie naturalne (prócz załóg samolotów, dotyczy to np. górników 

narażonych na wdychanie promieniotwórczego gazu radonu). Zgodnie z zaleceniami istnieje 

obowiązek prowadzenia oceny dawek otrzymywanych przez załogi, jeśli tylko dawki roczne 

mogą przekroczyć 1 mSv (w praktyce oznacza to załogi wszystkich samolotów o pułapie lotu 

ponad 8 km) oraz dążenie do zapewnienia by dawka nie przekroczyła 6 mSv*. Zalecenia te 

stopniowo znajdują odzwierciedlenie w przepisach poszczególnych państw. W Polsce stało 

się to w roku 2000, z chwilą uchwalenia Prawa Atomowego.  

Na zakończenie stwierdzić należy, że choć załogi samolotów otrzymują znacząco 

wyższe dawki niż ogół społeczeństwa, nie musi to oznaczać istotnego uszczerbku dla ich 

zdrowia. Są to nadal dawki małe, które nie mogą powodować żadnych ostrych skutków 

zdrowotnych. Również prowadzone od szeregu lat badania nad zachorowalnością personelu 

latającego na choroby nowotworowe nie wykazały jak dotąd wyraźnego wzrostu zachorowań. 

                                                 
* Specjalny wymóg dotyczy samolotów naddźwiękowych o wysokim pułapie lotu. Ze względu na to, że na 
bardzo duże wysokości mogą docierać znaczące ilości promieniowania pochodzącego z wybuchów słonecznych 
(mało istotne poniżej 15 km),  samoloty te muszą być wyposażone w mierniki promieniowania pozwalające na 
wykrycie nagłego wzrostu promieniowania i obniżenie wysokości lotu. 


