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Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben az embereket is szállító űrmissziók néhány száz kilométer magasságú 

felszállásokat végeztek. Ezeknek főként a Nemzetközi Űrállomáshoz való csatlakozása volt a 

céljuk. Ezek alacsony magasságnak számítanak, már a Hold-utazáshoz képest is. A hetvenes 

években azonban a Holdon túli, embereket is szállító missziókat is terveztek, így pl. a Mars 

emberes elérése is megvizsgálandó kérdés volt. Ilyen hosszú űrutazásokra a kémiai 

üzemanyagok nem alkalmasak. A Holdra történő utazás ennek az üzemanyagfajta 

teljesítőképességének a határait súrolta az adott technológiai körülmények között. Ezért volt 

jelentősége a nukleáris energia rakétahajtóművekben történő felhasználásának kidolgozására.   

Dolgozatomban bemutatom, hogy milyen tervek és projektek születtek a nukleáris energia 

űrkutatásban történő felhasználására. A nukleáris energiát a hajtóműben vagy elektromos 

energiaellátásra lehet felhasználni. Mindkét esetben vannak megvalósult projektek. Az 

áramellátást biztosító termikus generátorok, amik a radioaktivitás hőhatását használják ki 

bevált gyakorlat már az elmúlt évtizedekben. A nukleáris hajtómű kifejlesztése során a 

maghasadás energiáját próbálják meg kihasználni. Olyan tervek eredményeit fogom 

bemutatni, melyek földi kísérleti megalapozása megtörtént, a teszt-berendezések működtek.  

Az űrkutatásban az USA és a Szovjetunió erős versenyben voltak egymással a hidegháború 

idején. Ennek megfelelően mindkét ország jelentős fejlesztéseket végzett. Én csak az angol 

nyelvű szakirodalom elérhető része alapján próbáltam meg a nukleáris energia űrbéli 

felhasználási lehetőségeit bemutatni. Az orosz/szovjet berendezések bemutatása emiatt csak 

említés szinten jelenik meg dolgozatomban.  

A dolgozatban először röviden ismertetem a hajtóművek működési elveit, energetikai 

viszonyokat és röviden összehasonlítom a kémiai hajtómű energiaviszonyait a nukleáris 

hajtómű hasonló paramétereivel. Utána ismertetem a hasadásos energia rakétameghajtásra 

kifejlesztett két fontos alkalmazását. Az egyik a Nukleáris Termális Rakéta, amikor egy 

atomreaktor által termelt hőt használják fel a kiáramló hajtóanyag felmelegítésére annak 

elégetése helyett. Ezen berendezés kifejlesztésére az USA-ban lezajlott a NERVA-projekt, 

ami 14 éven keresztül zajlott, és számos Nevadában elvégzett tesztet foglal magában. A másik 

lehetőség  első verzióját Carlo Rubbia Nobel-díjas fizikus ötlete alapján fejlesztették ki, 

aminek csak egy kis méretű laboratóriumi teszt-berendezése épült meg,. Ez a hasadáskor 

kirepülő hasadvány izotópok mozgási energiáját használja fel. A Rubbia-féle elgondolás 

alapján ez közvetlenül melegíti a kiáramló hidrogéngázt, egy másik továbbfejlesztett 
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változatban pedig a hasadványok repülnek ki az űrbe, ezzel biztosítva a tolóerőt az űrhajónak. 

Ez utóbbi megoldást a Föld mágneses terét elhagyva lehet alkalmazni környezetvédelmi 

okokból, de a tervezésnél a környezeti hatásokat is számszerűen megvizsgálták.  

1.  A rakéta meghajtás áttekintése 

1.1 A rakéta elv 

A rakéta működésének fizikai alapja az impulzusmegmaradás. A rakétából nagy sebességgel 

kiáramló hajtóanyag viszi előre az eszközt, ezáltal csökkentve a rakéta tömegét. A rakéta 

össztömege és sebessége pillanatról pillanatra változik, ahogy áramlik ki belőle a hajtóanyag. 

A rakétaegyenlet 

Először tekintsünk egy olyan esetet, ahol a rakétára ható külső erő 0, tehát a nehézségi erőt és 

a légellenállást elhanyagoljuk.  Legyen a rakéta pillanatnyi tömege m(t) és sebessége pedig 

v(t). Áramoljon ki a rakétából dt idő alatt dm tömegű hajtóanyag az űrhajóhoz képest c 

kiáramlási sebességgel. Az indítás 0. másodpercében a rakéta és a hajtóanyag sebessége is 0. 

Tehát a kezdeti impulzus 0. Az impulzusmegmaradás értelmében dt idő múlva is 0 az összes 

impulzus. A jobb oldalon az űrhajó testének és a kiáramlott hajtóanyagnak az impulzus-

megváltozását írjuk fel: 

          

,ahol az 1. tag a rakéta impulzusának megváltozása a 2. tag pedig a hajtóanyag kiáramlás 

miatti impulzusváltozása.  

Tegyük fel hogy az indításnál (t=0, v=0) a rakéta tömege a hajtóanyaggal együtt mr+mH= m0 

és a hajtóanyag kiáramlási sebessége c a teljes kiáramlási idő alatt állandó. Ekkor a rakéta 

sebességét a t időpontban integrálással kapjuk a rakétaegyenletet. [1] 

        
  

 
    

  

    

    

  

     

A fenti összefüggés az ún. Ciolkovszkij-egyenlet, ami egy idealizáció, minden külső erőtől 

eltekintve adja meg egy rakéta pillanatnyi sebességét. Az m0/m(t) hányadost a rakéta 

tömegarányának nevezik, ennek értéke a rakétahajtómű típusától és üzemanyagától függ. A 

rakéta tömegaránya az egyik tényező, ami meghatározza a rakéta által elért végsebességet. A 
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másik pedig a hajtóanyag kiáramlási sebessége. Ha minden hajtóanyagot elégetünk, akkor a 

végsebességnél számolandó tömegarány (mr+mH)/mr. Minél több hajtóanyagot égetünk el, 

annál nagyobb lesz a végsebesség. De a nagy hajtóanyag-tömegnek van egy hátulütője is. A 

hajtóműnek le kell győzni a nagy tömegre ható nehézségi erőt az indításkor. Ez nagyobb 

tolóerőt követel meg a hajtóműtől. 

Most pedig nézzük meg azt az esetet, amikor a rakétára ható külső erő nem 0. Ha alkalmazzuk 

az F=dI/dt impulzustételt, a dI/dt ebben az esetben nem 0: 
  

  
  

  

  
  

  

  
   a rakéta 

mozgásegyenlete: 

 
  

  
    

  

  
                                                                  

,ebből a rakéta gyorsulása kiszámolható. F a rakétára ható külső erők eredője (a nehézségi erő 

és a légellenállás). A rakéta gyorsulásának kiszámolásakor egy extra tagot kaptunk, aminek az 

integrálja: 

 
 

 
    

  

 
           

Ha g-t állandónak tekintjük, a rakéta pillanatnyi sebessége: 

         
  

    
                                                             

A nehézségi gyorsulás állandónak feltételezése jó közelítés, mert a rakéta gyorsítása az első 

néhányszor 10 km-en történik. Ez a magasság a Föld sugarához képest elhanyagolható.  

A tolóerő 

A (2) egyenlet alapján a felfelé történő gyorsuláshoz az F külső erőt, a nehézségi erőt le kell 

győzni. Az F iránya lefelé mutat, ezért egy felfelé pozitív koordinátarendszerben számértéke 

negatív. A (2) egyenletben szereplő c(dm/dt) tag számértéke szintén negatív, mert c iránya 

szintén lefelé mutat. A felfelé történő gyorsuláshoz a második tag nagyobb abszolút értékű 

negatív szám kell legyen. Ezt a tagot úgy hívják hogy tolóerő. Ez egy nagyon fontos 

mennyiség, hiszen azt adja meg hogy mekkora erővel indítjuk el a rakétánkat. Tehát:  

                                                                               

,ahol μ=-dm/dt, számértéke megadja az egységnyi idő alatt kiáramló hajtóanyag tömegét 
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A hajtóanyag kiáramlási sebességénél gyakrabban használják az ún. fajlagos tolóerő fogalmát. 

A fajlagos tolóerő azt adja meg, hogy 1kg hajtóanyag 1másodperc alatt történő elégetésekor 

hány Newton tolóerő keletkezik. A fajlagos tolóerő mértékegysége az irodalmi gyakorlatot 

követve nem N (tehát itt igazából nem egy erőre kell gondolni, hanem az erőt meghatározó 

„fajlagos” mennyiségre), hanem Ns/kg (azaz m/s) és kémiai hajtóművek esetében 2000-4500 

körüli a számértéke. A fajlagos tolóerő sebesség dimenziójú mennyiség és megegyezik a c 

kiáramlási sebességgel.  

Az (1) és a (3) egyenletekből  látható, hogy a rakéta végsebessége a hajtóanyag kiáramlási 

sebességétől és a rakéta tömegarányától függ. A jelenlegi kémiai meghajtású rakétáknál az 

elérhető kiáramlási sebesség (3-5)km/s-ra korlátozódik, ez az érték a folyékony hajtóanyagra 

vonatkozik, szilárd hajtóanyag esetén az elérhető kiáramlási sebesség (2-3)km/s. Tehát a 

kiáramlási sebesség ilyen módon korlátozott a kémiai meghajtásnál, ezért a rakéta 

végsebességét a tömegarány határozza meg, amit másnéven Ciolkovszkij-számnak is 

neveznek. [2] 

A rakéta végső tömegének értékét (mr), tehát az összes hajtóanyag elégetése utáni 

rakétatömeget részben az határozza meg, hogy mekkora hasznos terhet szeretnénk az űrbe 

juttatni, ez a végső tömegnek a valóban hasznos hányada. Ehhez viszont még hozzájön a 

rakétaszerkezet holt tömege, hiszen nem építhetünk kizárólag hajtóanyagból és hasznos 

teherből álló rakétát, mert a hajtóanyagot tárolni kell tartályokban, és felhasználni a 

hajtóművel. Tehát bárhogy is igyekszünk a rakéta tömegviszonyát egy bizonyos határon túl 

nem növelhetjük, mivelhogy a rakéta holt tömegét a szerkezetének súlyát nem csökkenthetjük 

egy bizonyos szint alá. Kémiai meghajtásnál a tömegarány a 10-et sem haladja meg, és így a 

Ciolkovszkij egyenletből a rakéta végsebességeként a hajtóanyag kiáramlási sebességének 

körülbelül kétszerese érhető el, ez még ahhoz is kevés hogy az 1. kozmikus sebességet elérjük 

(kb 8km/s), tehát hogy Földkörüli pályára tudjuk állítani az űrhajót. Ebből az derül ki, hogy 

egyetlen kémiai fokozattal nem lehet asztronautikai hordozórakétákat alkotni. Ezen 

meggondolások miatt valósították meg Ciolkovszkij és Oberth kitűnő ötletét a lépcsős rakétát. 

Nagyobb sebességek elérése ezekkel a többlépcsős rakétákkal lehetséges. A rakéta mindegyik 

fokozata legalább (2-4)km/s-os sebességet biztosít. Ha több ilyen rakétafokozatot helyezünk 

egymásra akkor a második fokozat az első kiégése után már örökli az első végsebességét és 

így (2-4)km/s-os kezdősebességgel indul a második fokozat a 0km/s kezdősebesség helyett és 

ráadásul már kisebb tömeget is kell gyorsítania. Ez lehetővé teszi legalább az 1. kozmikus 

sebesség elérését, azaz a rakéta hasznos terhének Földkörüli pályára állítását. Tekintsünk 
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példaként egy kétlépcsős rakétát F=0 esetben. Ekkor az 1. fokozat kiégése után a rakéta által 

elért sebesség: 

         
        

         
, 

ahol t1 az az idő amikor kiég az 1. fokozat és m10 tömegű tartály leválik a rakétatestről, m1 az 

1. rakétafokozat tömege (hajtóanyag és tartály tömege együtt), m2 a 2. fokozat tömege 

hajtóanyaggal együtt és m20 anélkül,  mt pedig a teher tömege amit Földkörüli pályára 

szeretnénk állítani. Tehát t1 idő után leválik az 1. fokozat, ekkor a rakétának v(t1) a sebessége 

és elkezdi égetni a hajtóanyagát a második fokozat, majd t2 időpillanatban a második fokozat 

is kiég és leválik. A második fokozat leválása után a rakéta által elért sebesség: 

               
     

      
. 

Tehát ez a két fokozat kiégése után a rakéta által elért sebesség. Ezen jól látszik, hogy amikor 

elkezd égni a 2. fokozat a rakétának már van egy kezdősebessége (v(t1)) és ehhez jön hozzá a 

2. fokozat égése okozta sebességnövekmény. [3] 

1.2 Kémiai rakétahajtóművek  

Ahhoz hogy a rakétánk hajtóművéből hasznos teljesítményt kapjunk valamiféle 

energiaforrással kell ellátnunk. A jelenlegi rakéták a hajtóanyagban rejlő kémiai energiát 

hasznosítják, égési reakció végbemenetele során. Égési reakcióról akkor beszélünk, ha a 

hajtóanyagot oxigén jelenlétében lezajló kémiai reakció, az oxigénnel való egyesülés útján 

hasznosítjuk. Nyilvánvaló, hogy egy nagy tömegű rakéta felbocsátása, amely embereket is 

szállít, óriási energiamennyiséget követel meg. Tehát minél nagyobb energiamennyiség 

nyerhető ki a hajtóanyagból, annál kisebb tömegű üzemanyagot kell a rakétának magával 

vinnie. Az égéshez nem csupán hajtóanyagra van szükség, hanem oxigénre is. Ezért a kémiai 

hajtóanyag-keverékek kétféle összetevőből állnak: tüzelőanyagból és oxidálószerből. A 

cseppfolyós oxigén a rakétahajtóművek legfontosabb oxidálószere. A rakétahajtómű 

hajtóanyagát a fűtőértéke szerint lehet jellemezni. Fűtőértéknek nevezzük a hajtóanyag egy 

kg-jának elégetésekor keletkező energiát. Ennek mértékegysége J/kg. 

A rakétahajtóművének nevezzük azt az eszközt, ami a hasznos terhet feljuttatja az űrbe, 

valamint az űrbéli manőverek is ezek segítségével hajthatók végre, és a Földre való 

visszatérés is. A rakétahajtómű hozza létre a már leírt tolóerőt a hajtóanyag minél nagyobb 

sebességű kilökésével. A hajtóanyag kiáramlása a fúvókán keresztül történik, és bonyolult 
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áramlástani kérdés a leírása. Aszerint hogy a rakéta hajtóanyagának, milyen üzemanyag adja 

át az energiát, megkülönböztetünk kémiai, nukleáris, és elektromos hajtóműveket. Kémiai 

hajtóműnél a hajtóanyagnak a kémiai reakció során felszabaduló energia szolgáltatja az 

energiát. A nukleáris hajtóműnél a magreakció során felszabaduló energia adódik át a 

hajtóanyagnak, elektromos hajtóműnél pedig az elektromos energia gyorsítja a hajtóanyagot. 

Napjainkban kémiai hajtóműveket használnak az űreszközök meghajtására, elektromos 

hajtóművek csak orientációs rendszerek kicsi egységeiben fordulnak elő. Hasadáson alapuló 

nukleáris hajtóművek közül egyedül a szovjet RD-0410 jelzésű hajtómű járt az űrben. Az 

USA fejlesztésekben csak tervben léteznek. A radioaktivitás hőhatását kihasználó elektromos 

energiát előállító berendezések viszont már szerves részei az égitestek felfedését megcélzó 

nem emberes misszióknak. 

A kémiai rakétahajtóműveknek két típusát különböztetjük meg. Az egyik a szilárd 

hajtóanyaggal működő rakétahajtómű a másik pedig a folyékony hajtóanyaggal működő. E 

két fajtában az a közös, hogy mindkettő belsejében kémiai égés történik, aminek 

eredményeképpen magas hőmérsékletű gáz keletkezik, ami egy fúvókán keresztül áramlik ki. 

A szilárd hajtóanyagú rakétahajtóműnek gyors az égési ideje, és legfőbb előnye hogy könnyen 

kezelhető. Nagy hátránya viszont, hogy csak rövid idejű, előre meghatározott nagyságú 

tolóerő leadására képes, tehát nincs lehetőség a tolóerő szabályozására a begyújtás után . A 

folyékony üzemanyagú rakétahajtómű sokkal hosszabb égési idejű a szilárd üzemanyagúnál, 

és lehetőség van a teljesítmény szabályozására az égés során. Szilárd hajtóanyagú rakétát 

általában a folyékony hajtóanyagú rakéták felgyorsítására használják a felbocsátás során. A 

folyékony hajtókeverékes rakétahajtómű jóval nagyobb teljesítmény leadására képes, mint a 

szilárd hajtóanyagú rakéta, és természetesen bonyolultabb is, mivel a hajtóanyag 

komponenseket külön tartályban kell tárolni, gondoskodni kell azok hűtéséről, és megfelelő 

adagolásáról. 
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1.3 A Space Shuttle felszállásához szükséges energia becslései 

 

1.kép Az űrsikló az indítóállványon 

http://www.dailyworldinfo.com/wp-content/uploads/2012/04/atlantis.jpg (letöltve 2012. május 
8.) 

Napjainkban használt tipikus kémiai hajtómű a Space Shuttle-t felbocsátó hajtóműrendszer 

ami a fenti képen jól látható. A felszálláshoz szükséges üzemanyagot a külső 

üzemanyagtartály, (ami a képen a rozsdabarna színű hatalmas tartály), és 2 szilárd 

hajtóanyagú ún. gyorsítórakéta (a képen a külső üzemanyagtartály két oldalán látható) 

tartalmazza.  

Először az üzemanyagok tömegéből és fűtőértékeiből számoljuk ki a feljuttatáshoz szükséges 

energiát.  A külső üzemanyagtartályban folyékony hidrogén és oxigén található, ezek 

össztömege összesen 740 tonna, ebből a hidrogén tömege 246 tonna az oxigéné pedig 494 

tonna. A két gyorsítórakéta össztömege összesen 1000 tonna, ebben a tüzelőanyag egy 

polimer keverék melynek tömege körülbelül 300 tonna, az oxidálóanyag pedig ammónium-

perklorát tömege 700 tonna. A 246 tonnányi hidrogén a 120MJ/kg-os fűtőértékével összesen 

2,95∙10
13

J-nyi energiát biztosít, míg a 300 tonnányi polimer keverék a 40MJ/kg-os 

fűtőértékével 1,2∙10
13

J energiát. Így a felszálláshoz felhasznált energia összesen körülbelül 

4∙10
13

J.[2] 

http://www.dailyworldinfo.com/wp-content/uploads/2012/04/atlantis.jpg
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A felszálláshoz szükséges energiát a pályák mechanikai energiáiból is ki lehet számolni. 

Ahhoz hogy a Föld felszínéről feljuttassunk egy hasznos terhet a mostani példákban a Space 

Shuttle Orbiterjét egy Föld körüli r sugarú körpályára, ahhoz be kell fektetnünk a hasznos 

teher Föld felszínen lévő mechanikai energiájának és r sugarú körpályán lévő mechanikai 

energiájának a különbségét. A hasznos teher mechanikai energiája a Földfelszínen:  

   
 

 
   

     
   

 
 

,ahol R a Föld sugara, ω a Föld szögsebessége, mt a hasznos teher tömege, M a Föld tömege, γ 

pedig a gravitációs állandó. A hasznos teher mechanikai energiája Föld körüli r sugarú 

körpályán: 

   
 

 
   

   
   

 
 

,ahol r a körpálya sugara, v a hasznos teher sebessége a körpályán. Az r sugarú körpályán 

mozgó hasznos teher mozgásegyenlete: 

   
 

 
  

   

  
 

Ebből a z r sugarú körpályán mozgás sebessége: 

   
  

 
 

Az r=R esetén ezt a sebességet nevezzük az 1. kozmikus sebességnek. A rakétának ezt a 

végsebességének el kell ahhoz érnie, hogy a Föld körül r sugarú körpályára álljon. Az r 

sugarú körpályára állításhoz szükséges energia pedig: 

              
 

 
 

 

  
  

 

 
   

    

A Space Shuttle-t tekintve példaként a teher tömege mt=108 tonna, a körpálya sugara pedig 

r=(6380+360)km. Azért ekkora r-t választottam, mert a Shuttle az a Nemzetközi 

Űrállomáshoz megy, és annak ennyi a pályamagassága. Ezen adatok felhasználásával a teher 

ekkora sugarú körpályára való állításához szükséges energia EB=3,2∙10
12

J. Ha 

összehasonlítjuk ezt az értéket az előző becsléssel, akkor az 10-szer nagyobb érték. 

Természetesen ennél az értéknél biztos, hogy több energiát kell befektetni, hogy pályára 
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állítsuk a Space Shuttle Orbiterjét, mivel a számolásban nem vettük figyelembe hogy le kell 

győzni a légkör okozta ellenállást, és ez plusz energiabefektetést igényel. De az igazi 

különbség az, hogy a 108 tonnás űrhajó mellett a hajtóanyagok kb. 10-szer akkora tömegét is 

számottevő magasságba kell emelni, így nagy energiát kell ezen tartályoknak is átadni. Ez a 

számolás is mutatja, hogy a nagy hajtóanyag tömeg mekkora fontosságú energetikai 

szempontból is.   

Most pedig képzeljünk el egy olyan hajtóművet, amely az energiát az U-235-ös izotópjának 

maghasadásából nyeri. Számoljuk ki azt, hogy mekkora tömegű U-235-ös izotóp szükséges 

ahhoz, hogy pályára állítsuk a Space Shuttle Orbiterjét, azaz közöljünk vele 510
13

J energiát.  

Az U-235 maghasadása során a hasadványok mozgási energiája 169MeV, (forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Maghasad%C3%A1s, 2012. május 12.), ez 2,7∙10
-11

J energiának 

felel meg. Ilyenkor a hasadványok a fénysebesség kb. 3%-val szaladnak szét. 1 db urán-235 

pedig 3,9∙10
-25

kg, tehát az U-235 fűtőértéke 6,9∙10
7
MJ/kg. Vegyünk 10% dúsítású uránt, 

ennek fűtőértéke 6,9∙10
6
MJ/kg. Tehát ha a felszálláshoz szükséges energiabefektetés 

körülbelül 5∙10
13

J akkor 100%-os energiaátalakítással számolva, ideális esetben 7,25kg 

tömegű 10%-os dúsítású uránt kell felhasználnunk, mindössze ennyit az 1740 tonnányi kémiai 

üzemanyag helyett. Mire az energia átalakul a kiáramló hajtóanyag mozgási energiájába több 

lépés is lehetséges, ezek hatásfokait most nem számoltuk. Ez a számolás azonban megmutatja, 

hogy miért volt komoly alternatíva a 60-as években az atommeghajtású hajtómű.  

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Maghasad%C3%A1s
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2 Hasadásos Rakétameghajtás Lehetőségei 

A Naprendszer emberes felfedezéséhez szükség van egy új típusú hajtóműre, aminél a 

fajlagos tolóerő nagyon nagy. A jelenlegi kémiai meghajtású rakétákkal eljutni a Földről a 

Holdra, majd vissza a Földre éppen csak lehetséges. Ahhoz hogy áthidaljuk ezt a korlátot 

szükség van egy nagyobb tolóerejű,  jóval kisebb tömegű üzemanyaggal működő hajtómű 

kifejlesztésére. Ehhez egy lehetséges opció az atommagban rejlő energia felhasználása a 

rakéták meghajtására. 

 

 

 2. kép U-235 maghasadása neutron besugárzással (forrás: 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/F/fissionnuc.html, 2012. május 8.) 

A fenti ábrán látható a termikus neutronbesugárzás hatására az U-235 maghasadása. 

Reaktorokban megoldott technológia a 
235

U hasadásának kontrollált fenntartása, ahol 

láncreakció során 2-3 neutron közül 1 neutron okoz újabb maghasadást. (Az erőművi 

reaktorokban a 
235

U a legelterjedtebb hasadóanyag, de más hasadásra képes atommagokból is 

lehet reaktorokat építeni.) A rakéták tervezett hajtóművében lévő reaktorokban keletkező hőt 

elektromossággá alakítják, vagy közvetlenül hajtóanyagot melegítenek vele. Egy ilyen 

rendszer megtervezhető úgy, hogy nagyon magas teljesítménysűrűségen működjön, és 

kikapcsolható is legyen. A hasadásból származó energia egyenletes kivételéhez, a reaktort 

kritikus állapotban kell tartani, ezért szabályozni kell. További követelmények azonosak a 

hagyományos reaktorokéival: meg kell oldani a neutronok lassítását, a moderálást, árnyékolni 

kell a reaktort és a keletkező hőt valahogy el kell vezetni.  

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/F/fissionnuc.html
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A hasadásos meghajtás kifejlesztése mellett több érv is szól. A hasadásos meghajtás 

fejlesztésének egyik alapvető célja az volt, hogy el lehessen jutni a Naprendszer távolabbi 

pontjaihoz is. Hasadásos üzemanyag használatával végrehajthatók olyan missziók melyek 

segítenek jobban megismerni a Naprendszert és az Univerzumot. Az űrhajósok biztonsága 

növelhető azáltal, hogy lecsökken az utazás ideje, így kevesebb időt kell eltölteni 

súlytalanságban, és csökken a kozmikus sugárzásnak való kitettség. A hosszú idejű 

földfelszíni  erőműhasználat bizonyította a reaktorok biztonságát és előnyeit.   

2.1 Nukleáris hajtóművek fejlesztési projektjei 

Hasadáson alapuló hajtóművek fejlesztési tervei már az 1940-es években elkezdődtek. 

Ezeknek a terveknek azonban hatalmas gátat szabott az atomcsend egyezmény. Végül 

leállították az USA ilyen irányú fejlesztéseit, azzal együtt, hogy a Szovjetunióban folytatódtak 

a fejlesztések, aminek eredményeképpen 1985-ben elindult az űrbe az első reaktoros 

meghajtású űrhajó.   

2.1.1 A Nerva-Projekt 

Az Egyesült Államokban működött program, ami 1959-től 1973-ig tartott. Azt tűzte ki célul, 

hogy nukleáris energiával helyettesítse a kémiai energiát hasznosító rakétákat. A NERVA 

(Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application, egyébként pedig az Antonius-dinasztia első 

római császárának vezetékneve is) hajtóművében használt reaktor a hasadás során keletkező 

energiát hidrogén fűtésére használta, majd a forró hidrogén egy fúvókán keresztül távozott. 

Nevadában 20 kísérleti berendezést teszteltek a 14 év során, és a tesztek során elérték az 

Űrsikló felszállásához szükséges tolóerő több mint felét. Egy ilyen eszköz és néhány adata 

látható az alábbi képen és az alatta lévő táblázatban. A NERVA projekt nukleáris termális 

rakéták kifejlesztésén dolgozott. Az ilyen hajtóműveket a következő alfejezetben tárgyaljuk 

részletesebben.  
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4.kép A NERVA kísérleti hajtómű [4] 

Teljesítmény 1570MW 

Tolóerő 334N 

Hajtóanyag H2 

kiáramló hajtóanyag hőmérséklete 2361K 

Teljes tömeg 10138kg 

Árnyékolás tömege 1590kg 

1. Táblázat A Nerva reaktor műszaki adatai 
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2.1.2 Az Orion-terv 

Ez szintén egy NASA terv, amit még 1947 elején álmodtak meg. Egy Orion eszköz úgy 

működött volna, hogy az űrben egy kicsi hasadásos robbanóanyagot kidob az eszköz a 

hátuljából, és felrobbantja azt a hátsó pajzstól körülbelül 60 méterre. A keletkező hatalmas 

tolóerőt egy kemény vastag acéltál fogná fel, és így jutna előre az eszköz. Egy ilyen Orion 

eszköz sem volt végül tesztelve a légköri nukleáris tesztek tilalmi szerződése miatt.  

2.2. A Nukleáris Termális Rakéta (NTR) 

A  Nukleáris Termális Rakéta típusú hajtóművek az egyik legmegfelelőbb eszközök arra, 

hogy emberes missziókat jutassanak a Marsra és azon túlra. Az NTR–nek rendkívül nagy a 

fajlagos tolóereje, és a hajtóanyag/tömeg aránya nagyobb 3-nál.  Az NTR hajtómű egy 

nukleáris reaktorból áll, ami hidrogént hevít nagyon magas hőmérsékletre, közelítőleg 2800K-

re. A forró hidrogén az 1. ábrán látható módon egy fúvókán keresztül kiáramlik, ezáltal hozza 

létre a kívánt tolóerőt. Az NTR meghajtású rendszer sematikus rajza látható az alábbi ábrán.  

 

 

1. ábra Az NTR meghajtás vázlata [7] 
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Ahogyan az ábrán látható, a hajtóanyag egy tartályból a befecskendező pumpán keresztül 

jut a nukleáris reaktorba, ahol felmelegszik. Egy pumpa szabályozza, hogy mennyi 

hajtóanyagot juttatunk a reaktorba.  

Az NTR technológiát a NERVA terv során fejlesztették ki.  Ezek a reaktorok folyékony 

hidrogént használtak mind hajtóanyagként, mind a reaktor hűtőfolyadékaként.  

Az NTR-ben a tartályból kibocsátott hidrogént átvezetik hűtőelemek között a 

reaktormagba, ezáltal hűti a moderátort, miközben átveszi a hasadó urán által 

felszabadított energiát és ennek eredményeképpen (2700-3100)K hőmérsékletűre 

melegszik fel. Tehát a folyékony hidrogén így szolgál egyszerre a reaktor 

hűtőfolyadékaként, és a rakéta hajtóanyagaként is. Az NTR vezérlését a pumpa által 

biztosított hidrogénkiáramlás szabályozásával oldják meg. A reaktor környezete neutron- 

és gamma-sugárzás elleni védelemmel is el van látva, ezáltal biztosítva a környezetben 

lévő anyagok sugárvédelmét. 

Az NTR technológiával több hajtóművet is terveztek a NERVA kísérleti eredményeire 

alapozva. Egy ilyen terv néhány műszaki adata az alábbi táblázatban látható.  

Reaktor tömege 2224kg 

Hajtóanyag tömeg/Rakéta tömeg 

tömegaránya 

3,06 

Rakéta teljes hossza 4,3m 

Üzemanyaggal teli rész hossza 55cm 

Üzemanyag térfogata 11,5l 

Biztonsági rudak száma 13 

Reaktor teljesítménye 335MW 

Hajtóanyag kiáramlási hőmérséklete (2900-3075)K 

Fajlagos Tolóerő (9400-9550)Ns/kg 

2.Táblázat Az NTR műszaki adatai [4] 

A táblázatból látszik, hogy a hasadásos termális meghajtás jóval nagyobb fajlagos tolóerőt 

biztosít, mint a kémiai meghajtású rakéták. Ráadásul rendkívül kedvező a hajtóanyag 

tömeg/rakéta tömeg tömegaránya. 

A nukleáris termális meghajtás fenti elvének továbbfejlesztett változata az úgynevezett 

LANTR. Ennek vázlata az alábbi ábrán látható. 
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2.ábra Az LANTR szerkezeti rajza[4] 

Az LANTR az NTR-hez hozzáad egy oxigén utánégetőt. Ahogyan a fenti ábrán látható a 

reaktor által felforrósított hidrogén egy lecsökkentett keresztmetszetű fúvókán áramlik 

keresztül majd ahol a fúvóka keresztmetszete újra elkezd növekedni  oldalról 

befecskendeznek folyékony oxigént, és ez elégeti a hidrogént. Ez azt eredményezi, hogy 

nagyobb hőmérsékletű 3500K-es gáz áramlik ki, és ezáltal megnövekedik  a rakéta tolóereje. 

2.3. A hasadvány meglökésű hajtóművek 

A hasadványok meglökődésének energiáját használja fel a reaktorokban megszokottnál 

közvetlenebb módon ez a reaktortípus, melynek rövidítése FF az angol Fission Fragment 

szavak kezdőbetűi alapján. Az első ilyen reaktoros megoldás ötletét Carlo Rubbia Nobel-díjas 

fizikus vetette fel. Az alapötlet szerint nagyon vékony réteg amerícium-242-t, mint nukleáris 

üzemanyagot használunk, és a hasadványok közvetlen a hidrogénben fékeződnek le, ezzel 

átadják energiájukat, és így felmelegítik a hajtóanyagot.  Egy ilyen fajta hajtómű reaktorának 

hőmérséklete alacsonyabb lehetne, mint a hajtógáz hőmérséklete, és a hasadási energia 

nagyobb hatásfokkal hasznosulhat. A hasadványok nagy sebessége miatt a magas 

hőmérsékletre felmelegszik a hajtógáz és rendkívül gyorsan távozik a fúvókából. A forró 

hajtógáz nem tudja a rendszert felfűteni, hiszen ilyen gyors kiáramlás esetén a forró 

hajtógáznak nincs ideje átadni a megfelelő hőt.  Egy ilyen FF hajtómű sematikus rajza az 

alábbi ábrán látható. 
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3.ábra  Rubbia-féle FF hajtómű szerkezeti rajza[6] 

Egy ilyen FF hajtóműben a kiáramló hajtógáz rendkívül forró 9000K hőmérsékletű, azaz 

háromszor forróbb, mint a kémiai meghajtású rakétáknál a kiáramló gáz hőmérséklete.  

A [6] publikáció bemutat egy ilyen típusú berendezés laboratóriumi, kicsinyített verzióját. 

Ennek műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók. 

reaktor átmérő 0,4m 

reaktor hossz 2,5m 

vékonyréteg vastagsága 3μm 

nukleáris teljesítmény 6MW 

hidrogén nyomása 6 bar 

kiáramló gáz hőmérséklete 9000 K 

hasadványok fűtési hatásfoka 20% 

tolóerő 87N 

3. Táblázat Rubbia-féle FF hajtómű kicsinyített teszt berendezésének műszaki adatai 

 

Ez egy elég kicsi hajtómű, ugyan rendkívül forró a belőle kiáramló hajtógáz, de a tolóereje 

mindössze 87N, amely nem teszi alkalmassá arra, hogy Föld körüli pályára állítson egy 

űrhajót. Természetesen a reaktor paramétereinek növelésével egyenesen arányosan növekszik 

a tolóereje is. 
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A hasadvány meglökődésen alapuló hajtóművek egy másik típusa a visszalökődő 

hasadványok mozgási energiáját nem egy átáramló hajtóanyag felmelegítésére használja, 

hanem a hasadványok direktben kirepülnek a reaktortérfogatból, és így a kezdeti nagy 

sebességük jelentősen növeli a kirepülési sebességet (c). Egy ilyen hajtómű terveit R. Clark és 

R. Sheldon a 2005-ös „Joint Propulsion Conference” konferencián mutatták be. Ezek 

számítógépes szimulációkon és ismert nukleáris adatok használatán alapultak [8].  

Ennél a megoldásnál fontos, hogy a hasadványok ne adják le az energiájukat valamilyen 

szilárd szerkezeti elemben, vagy az előző esetben a hasadvány rétegben magában, így ki 

tudjanak jutni.  

A közvetlen visszalökődéses FF típusú hajtómű egy megoldása látható a 4. ábrán.  

 

4.ábra A forgó korongos FF hajtómű elképzelése (forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Fission-

fragment_rocket, letöltve 2012. május 11.)  

A hasadó üzemanyag vékonyrétegei korongokon helyezkednek el, amelyek forognak. A 

forgás során bejutnak a reaktormagba, ahol elhasadnak. A hasadványok egy része a 

reaktortérfogat mesterséges ablakán keresztül kis energiaveszteséggel kijut, így hozzák létre a 

meghajtást. 

A hasadvány meglökődés típusú FF hajtómű egy más fajta geometriájú megoldása [8] amikor 

a hasadó atommagokat nanoméretű porrészecskékre juttatják. A port egy radiofrekvenciás 

elektromágneses tér ionizálja és mágneses csapda segítségével tartják egyben a reaktor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fission-fragment_rocket
http://en.wikipedia.org/wiki/Fission-fragment_rocket


20 
 

térfogatában. A mágneses tér a kilökődő hasadványokat nem akadályozza meg a kijutásban. 

Ez a por-FF típusú hajtómű alap elképzelése.  

 

5. ábra A por-FF típusú hajtómű sematikus vázlata  (forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Fission-

fragment_rocket, letöltve 2012. május 11.) 

Általános tulajdonságok: 

Egy ilyen reaktorban a keletkező hasadványok egyszerre szolgálnak meghajtásra és 

elektromosság generálására, attól függően, hogy melyik irányban repültek ki. Ebben a 

rendszerben nem használnak hidrogént, a hasadványok maguk képezik a hajtóanyagot, azzal 

hogy kilökődésük után eltávoznak a reaktortérből.  Ez azért nagyon jó, mert ezek a 

hasadványok a fénysebesség kb. 3%-ával repülnek ki a hasadás során! Ez a több, mint a 3000 

szerese a kémiai hajtóműveknél a gáz kiáramlási sebességének. Ebben áll a módszer 

újdonsága. A termális reaktoros hajtóműnél láttuk, hogy néhány kg hasadóanyag már 

számottevő üzemanyagnak számít, ezért a ritka plazma sűrűség elérése a reaktortérben nem 

lehetetlen.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fission-fragment_rocket
http://en.wikipedia.org/wiki/Fission-fragment_rocket
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6. ábra A por-FF hajtómű, a kirepülő hasadványok eloszlásának  

szimulációban kapott eredményeit is bemutatva 

A reaktor működése. A porrészecskéken lévő hasadóanyag hasadásakor keletkező neutronok a 

BeO reflektor-zónán visszaverődnek és lelassulnak egyben. (Ennek részleteit a szimuláció 

neutronokat leíró része tartalmazza.) Az így kialakuló neutronfluxusban állandó sebességgel 

történnek a hasadások, egy kritikus reaktornak képzelhető el a rendszer. A hasadványok a 

ritka porból kijutnak a reaktortéren kívüle. A por azért tartalmaz nanométer átmérőjű 

részecskéket, hogy a hasadványok kijutását a nagyobb méret ne akadályozza meg.   

A reaktor üzemanyaga  
242

Am
m
. Ez egy 48,6 keV energiájú gerjesztett állapota a 

242
Am 

atommagnak, melynek felezési ideje 141 év.  Ennek a magnak több előnyös tulajdonsága is 

van, ami már a Rubbia-féle elképzelésnél is fontos újdonság volt.  

Termikus hasadási hatáskeresztmetszete kb. 10-szer nagyobb a 
235

U hasonló paraméterénél. 

A felezési idő nagyságrendje éppen jó. Nem túl rövid, ezért hosszabb bevetésekre is alkalmas, 

így néhány év alatt nem bomlik le számottevően a hajtóműben. (Ha hosszabb lenne, az nem 

lenne baj.)   

Bomlása során elektronbefogással bomlik, amikor csak egy neutrínó keletkezik. Ez nem okoz 

zavaró energialeadásokat, és a reaktor sugárvédelme szempontjából is előnyös tulajdonság. 

Meg kell említeni, hogy 10
-4

, 10
-5

 valószínűséggel keletkeznek alfa-részecskék, de még így is 
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relatíve előnyös. Az elektronbefogás után keletkező röntgen-fotonok energiája 100 keV-nél 

kisebb, ami könnyen elnyelődik.   

 Az elrendezés geometriája lehetővé teszi, hogy a hasadványok egyik fele nagy 

valószínűséggel kijusson a reaktormagból, ezáltal biztosítsák a szerkezet meghajtását. A 

hasadványok másik fele pedig egy olyan egységbe kerül, amely a hasadványok mozgási 

energiáját elnyeli és termoelem segítségével elektromos energiává alakítja.  

Ennek az FF hajtóműnek néhány műszaki adata az alábbi táblázatban látható. 

reaktor átmérő 1m 

reaktor hossza 5m 

por sűrűsége 110
-4

g/cm
3
 

hajtóanyag kiáramlási sebesség 1,510
7
m/s 

moderátor-reflektor vastagsága 50cm 

moderátor-reflektor tömege 20 tonna 

4. Táblázat A szimulációban használt por-FF hajtómű  adatai 

A 
242

Am
m
 alkalmasságát ezen hajtóműben a hasadóanyag szerepére az alábbi táblázat is 

alátámasztja. Ebben a reaktortér neutronfizikai szimulációjának eredményeit mutatjuk be. Az 

első oszlopban a hasadóanyag neve szerepel. A második oszlop a kritikus tömeget mutatja be. 

A 
242

Am
m
 esetében kb. 0,5 kg hasadóanyag elegendő a fenntartható láncreakcióhoz.  

hasadó üzemanyag kritikus tömeg  (kg) 

Am242
 

0,5 

Cf251 0,9 

Cm245 1,1 

Pu239 5,6 

U235
 

11 

5. Táblázat Hasadó anyagok összehasonlítása a neutron-szimulációk alapján 1m  5m 

geometriájú hengeres elrendezésre 

A Rubbia-féle teszt berendezés 87N-os tolóerejéhez képest érdekes kérdés, hogy ezzel a 

megoldással mekkora tolóerő nyerhető. Ezért a következő bekezdésben a publikáció alapján 

és néhány nem ismert paramétert megbecsülve kiszámoljuk a szimulációban is vizsgált 

reaktor tolóerejét.  
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A tolóerő képlete ebben az esetben az alábbiak szerint alakul: 

        
     

,ahol   
 a másodpercenkénti hasadások száma, m1 egy hasadvány tömege. A c kiáramlási 

sebesség az ebben az esetben a fény terjedési sebességének 5%-a, vagyis 1,5∙10
7
m/s. Azt 

tételezzük fel, hogy a hasadványok a kirepüléskor egyáltalán nem lassulnak. 

   
 -ot a hatáskeresztmetszet képletéből lehet kiszámítani.  

A hatáskeresztmetszet annak a valószínűségét adja meg, hogy egy neutron milyen 

valószínűséggel fogja okozni egy mag elhasadását. A hatáskeresztmetszet definíciója:  

  
          , 

ahol a bal oldal a másodpercenkénti hasadások száma, σ a hatáskeresztmetszet, NAm az 

amerícium atomok száma, Φ(v) pedig a neutronfluxus, amely így írható:  

       , 

ahol v a neutronok sebessége, ρ pedig a neutronok sűrűsége. 

Tehát esetünkben a tolóerő képlete: 

                                                                                

Egy hasadvány tömegszáma átlagosan 121, ha azt feltételezzük, hogy két ugyanakkora 

tömegű magra hasad szét az amerícium (megjegyzendő, hogy a valóságban ez sosem történik 

így, de ez egy közelítő számolás esetén használható), tehát egy hasadvány tömege  

m1=210
-25 

kg. 0,5 kg amerícium az körülbelül fél mól, tehát NAm=310
23

db. A σv paramétert 

táblázatból ismerjük. Az amerícium neutronbefogási hatáskeresztmetszete termikus neutronok 

esetén követi az 1/v törvényt, ezért a σv érték energiafüggetlen. Táblázatból véve a 10
-2

 eV 

(=1,610
-21

J) energiájú neutronokra a hatáskeresztmetszet 10 000 barn=10
4
10

-28
m

2
. Ezen 

neutronok sebessége v=1400 m/s, a konstans értéke 1,410
-21

 m
3
/s. A ρ neutronsűrűséget csak 

becsülni tudjuk. Átlagos reaktorfluxusból (10
14

 neutron/(cm
2
 s))  kiszámolt neutronsűrűséget, 

10
15

 neutron/m
3
-t veszünk. A σρv értéke így kb. 10

-6
 1/s-nak adódik. A tolóerő a fenti (5) 

egyenletbe behelyettesítve: 90 N. A reaktortér méreteit növelve a tolóerő is nő. De egyelőre 

túl nagy méret kellene egy 100 tonnás rakéta elindításához.  
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3. Radioaktivitás felhasználása űreszközök energiaellátására 

A Pu-238 izotópot használják a Radioizotópos Termoelektromos Generátorokban (a 

továbbiakban RTG). A hőt a Pu-238 természetes α-bomlása hozza létre. Viszonylag kis 

mennyiségű hőenergia (6-20%) alakítható elektromossággá passzív, vagy dinamikus 

folyamatok során. 

3.1 A Radioaktív Termoelektromos Generátorok története 

A nukleáris energia űrprogramokban mindeddig legtöbbet felhasznált fajtája a radioaktív 

források hőhatásán alapuló termoelemek használata az űrszondák energiaellátásában. Ezeket 

az egységeket nevezzük radioaktív termoelektromos generátornak, rövidítve RTG-nek. 

Az USA korai űrprogramjában könnyű elemek, üzemanyagcellák, és napmodulok 

biztosították az űrszondáknak az elektromos energiát. Ahogy a missziók egyre 

ambiciózusabbak és komplexebbek lettek szükség volt a teljesítmény növelésére. A tudósok 

különböző lehetőségeket vizsgáltak, hogy teljesíthető legyen ez a kihívás. Ezen opciók egyike 

a radioaktív izotópok energiatermelésének felhasználása. Az erre irányuló kutatás 

eredményezte a radioaktív termoelektromos generátorokat (RTG). Az RTG a hőt, ami 

radioaktív izotópok bomlása során keletkezik, elektromos árammá alakítja. Az alacsony 

teljesítményű eszközök úgy voltak tervezve, hogy kiegészítsék az űrhajó elsődleges nem-

nukleáris erőforrását, de ahogyan a technológia fejlődött, hamarosan nagyon sok misszió 

teljes erőforrásává váltak. Napjainkban az RTG-vel működő eszközök a Naprendszer külső 

bolygóit fedezik fel és keringenek a Nap és a Föld körül. A Holdon és a Marson is landoltak. 

Biztosítják azt az energiát, ami szükséges ahhoz, hogy láthassuk és tanulmányozhassuk a 

legtávolabbi objektumokat a Naprendszerünkben. 

1961-ben, az első RTG-t egy US Navy navigációs műholdon alkalmazták. Az RTG által 

leadott elektromos teljesítménye 2,7Watt volt. E kezdeti misszió óta az RTG nélkülözhetetlen 

lett Amerika űrprogramjában. Az alábbi képen látható a Cassini űrszondán elhelyezett RTG. 
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5. kép A Cassnini űrszonda RTG modullal, a fekete hosszúkás eszköz az RTG. (forrás: 

http://www.universetoday.com/15905/project-lucifer-will-cassini-saturn-into-a-second-sun-part-

1/) 

 

Űrhajósok több Apollo misszió során RTG egységet helyeztek el a Hold felszínén, hogy azok 

energiáját használják a Holdon elvégzett kísérletekhez. RTG erőforrások látták el elektromos 

energiával a Pioneer, Voyager, Galileo, Ulysses missziókat is. 

Az alábbi képen látható Gordon Bean az Apollo 12 Holdkomp pilótája, amint egy RTG-

egységet üzemel be a Hold felszínén. 
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6.kép Gordon Bean az Apollo 12 Holdkomp pilótája  

RTG egységet üzemeltet be a Hold felszínén [5] 

3.2 Az RTG működése 

Az RTG-nek nincsen mozgó része. A termoelektromos generátor két tányérból áll. A két 

tányér különböző fémből készült. A két tányér olyan módon van csatlakoztatva, hogy egy zárt 

elektromos kört alkossanak. A két összekapcsolási pont különböző hőmérsékleten van, ezáltal 

elektromos áramot létrehozva. Ezt az összekapcsoló párt hívják termoelemnek. Egy RTG-ben 

a radioizotóp üzemanyag fűti az egyik összekapcsolást, míg a másik összekapcsolás fűtetlenül 

marad és az űr hűt. 

Az RTG megbízható, mert elektromosságot hoz létre, mozgó rész nélkül, ami elromolhat. Ez 

a magas fokú megbízhatóság különösen fontos űrbéli eszközöknél ahol a beruházás nagy és az 

eszközök javítása vagy pótlása nem lehetséges, vagy nagyon körülményes.  
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3.3Az RTG üzemanyaga 

Bár más radioaktív üzemanyagok is felmerültek, a Pu-238-ot használják az RTG 

berendezésekben. Hosszabb űrbéli missziók hosszabb felezési idejű radioaktív izotópot 

igényelnek. A Pu-238 a maga 87,7 éves felezési idejével ideális erre a célra. 5 év elteltével 

hozzávetőlegesen a Pu-238 kezdeti mennyiségének 96%-a még mindig jelen van. Ez tehát azt 

jelenti, hogy rendkívül hosszú missziók esetén is lehet ezt az izotópot használni hőtermelésre. 

Biztonsági intézkedések 

Mivel az RTG nukleáris üzemanyaga radioaktív, a biztonság kritikus kérdés. A Pu -238 

bomlása főként α-részek kibocsátásával történik, ezeknek nagyon alacsony az áthatolási 

képességük. Ezért mindössze könnyebb árnyékolásra van szükség, mivel az α-részek nem 

képesek áthatolni egy egyszerű papírlapon sem. A radioaktív izotópok általában többféle 

sugárzást is kibocsátanak, mint például  β- és γ-sugárzást. Ezek ellen nehezebb védekezni, 

mert az áthatoló képességük jóval nagyobb, ezért bonyolultabb árnyékolást igényelne, ami 

hátrány űrbéli misszióknál. A Pu-238 alacsony energiájú konverziós elektronokat bocsát ki, és 

gamma-sugárzásai vannak ugyan, de 10
-6

%-nál kisebb valószínűséggel. (forrás: Nudat2) Ez 

tehát még egy előnye a Pu-238 radioizotópnak.  

Az RTG paraméterei 

A nap paneleknek tömege és térfogata problémákat okozhat az űrmisszióknál. RTG-vel a 

tömeg és térfogat sokkal kisebb gond. A Pu-238-nak relatíve nagy a teljesítménysűrűsége, és 

az adott tömeg viszonylag nagy teljesítményt termelhet hosszú perióduson keresztül. Ezek a 

tulajdonságok vezettek a kisebb és könnyebb hőforrás használatához. A Pu-238 alapú RTG 

másik előnyös tulajdonsága az, hogy kicsi a tömege és kis térfogatot foglal el. 

Az RTG-k biztonsági faktorai 

Bármely áthatoló sugárzás amely a radioaktív izotópokból kijut potenciális gond.  Az RTG-

nél biztonsági törekvés, hogy meg kell oldani a radioaktív üzemanyag megfelelő tárolását az 

esetleges baleset lehetősége miatt a kritikus időre a misszió során, mint a felszállás vagy 

visszatérés. Ezen probléma megoldása, hogy speciális anyagok multirétegei veszik körül a Pu-

238 üzemanyagot, így tárolva ezt mind normális, mind baleseti körülmények esetén. 

Napjainkban olyanok ezek az eszközök hogy az üzemanyag kapszula épen marad még a 

Földre való visszatérés és becsapódás során is.  
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3.4 A GPHS-RTG 

A GPHS egy üzemanyag modul amit az RTG-ben használnak jelenleg, és tervezett jövőbeli 

űrmissziókban is. A GPHS-RTG ugyanúgy Pu-238 üzemanyagot használ mint a korábbi RTG 

modellek, de egyedülálló üzemanyag raktározó rendszere maximalizálja a biztonságot baleset 

esetén. Az alap hőforrás egység a GPHS modul.  Minden egyes GPHS-RTG 18 modult 

tartalmaz. Ezekben a modulokban üzemanyag golyók helyezkednek el, amik kemény 

kerámiából vannak, hogy ne oldódjanak vízben. A golyók nagyon ellenállóak a 

porlasztódással és roncsolódással szemben. Egy ilyen üzemanyag golyó látható az alábbi 

képen. 

 

7. kép Pu-238 üzemanyag golyó egy GPHS-RTG-hez 

Minden GPHS modul 4 golyót tartalmaz, tehát összesen 72 golyó van egy GPHS-RTG-ben. 

Minden üzemanyag golyót iridium zár tokba, ami egy nagyon stabil és rugalmas fém. Ezek a 

kapszulák hajlamosak kitágulni, vagy kilapulni, ha a GPHS modul nagy sebességgel fog 

talajt. Ezért az iridium tok segítene épen tartani a kapszulákat és tárolni az üzemanyagot. 

Valamint nagy erősségű grafit henger tartja az üzemanyag golyókat. Ez úgy lett tervezve, 

hogy limitálja a roncsolódást az iridium üzemanyag kapszulákban a szabadon eső, vagy 

robbanó részektől. A grafit hengert aerohéj veszi körbe. Ez egyfajta árnyékolásként szolgál, 

szigeteli az egységet a Földi atmoszférába történő visszatérésnél, vagy baleset esetén. Az 

alábbi ábrán látható, hogyan burkolja körbe az üzemanyaggolyókat a különböző védőburkok a 

GPHS-ben. 
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7.ábra GPHS modul[5]  

A nukleáris üzemanyag a GPHS-ben balesetet okozhat az űrmisszió során. A felszállás és a 

visszatérés különböző rizikókat jelent az űrhajóra és komponenseire. Szigorú tesztelés 

eredménye biztosítani, hogy az RTG nukleáris üzemanyaga túléljen egy balesetet, épen 

maradjon, és megtartsa üzemanyagát. A biztonsági tesztek bizonyították, hogy az RTG-k 

extrém robosztusak, és alkalmasak megelőzni és minimalizálni az üzemanyagveszteséget.  

3.5 A jövőbeli tervek 

Néhány nukleáris generátor technológiai űrbéli alkalmazási lehetőségeit vizsgálják jelenleg is. 

Ezek a technológiák nagyobb hatásfokkal alakítják át a hőt elektromossággá. Egyik ilyen 

opció a Dinamikus Izotóp Energia Rendszer azaz DIPS. Ez mozgó részeket tartalmaz, hogy 

hőt alakítson át mechanikus energiává, amit elektromosság generálására használ. Egy ilyen 

gép a Stirling-motor, ami héliumot tartalmaz, a hélium kitágul és hőt sugároz a motor forró 

falára. A gyorsan változó nyomás ciklusok okozzák egy dugattyú előre és hátra mozgását. 

Ezzel működtetnek egy generátort mellyel elektromos feszültséget hoznak létre. A vizsgált 

technológiák igen széleskörűek. Az Alkáli Metál Termál Elektromos Konverzió (AMTEC) 

infravörös sugárzást alakít elektromossággá folyékony fémionokat használva. A magasabb 

hatékonysága miatt ezeknek az új technológiáknak a jövő űreszközei kevesebb Pu -238-at 

fognak igényelni mint amit az RTG jelenleg használ. 
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Összefoglalás  

A dolgozatban több szakirodalomból merített összefoglaló tanulmány alapján áttekintettük a 

nukleáris energia felhasználásának lehetőségeit a dolgozat keretein belül. Nukleáris energia 

felhasználásával működő berendezések több űrmisszióban vettek már részt. Leggyakoribb a 

radioaktív termoelektromos generátor használata az űrszondák elektromos energia ellátására.  

A nukleáris energia a Holdnál távolabbi célú, embereket is szállító űrhajók hajtóművében 

ideális megoldás. A dolgozatban az amerikai fejlesztéseket tekintettük át, amelyek a földi 

tesztelésig jutottak. Az űrbe nem indítottak ilyen hajtóművet. A szovjet fejlesztések során 

kidolgozott RD-0410 nukleáris termális rakéta 1985-ben résztvett űrrepülésen, és kielégítően 

működött.  A dolgozatban bemutattuk a terv állapotban lévő megoldások közül a hasadványok 

mozgási energiáját felhasználó hajtóműveket is, ami a jövő rakétameghajtásának egyik 

lehetséges megoldása. 

A nukleáris üzemanyag bizonyítottan ideális energiaforrás az űrben a nagy teljesítménye, 

megengedhető tömege és az RTG-kben bizonyított kiváló megbízhatósága és biztonsága 

miatt. A sok előnye miatt úgy tűnik a nukleáris energiát továbbra is használni fogják 

űrutazások során az RTG-ben, és tovább fognak fejleszteni nukleáris reaktorokat, amelyeket 

rakéta meghajtásra fognak felhasználni, hogy az emberiség meghódíthassa a Naprendszer 

égitesteit és annál is többet. 
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