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Újra magyar siker az űrben

Két jelentős európai űrkísérletben is részt vehet a miskolci székhelyű Admatis Kft. - jelentették be a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Magyar Űrkutatási Iroda közös 
sajtótájékoztatóján. Habgenerátorukkal a fémhabok súlytalanság állapotában történő viselkedését 
vizsgálják, valamint beszállítói lettek egy uniós műholdprojektnek.
A súlytalanság állapotában fogják vizsgálni a habok viselkedését az Admatis Kft. FOCUS projektje 
keretében. A kísérletek célja az Admatis által jelenleg is fejlesztett fémhabok gyártási 
technológiájának tökéletesítése. „A fémhab a jövő anyaga - meséli Bárczy Pál, mérnök, a kft. 
igazgatója, és a projekt vezetője - olyan, mint egy csont, kívülről sima, belülről pedig üreges a 
szerkezete, ezáltal könnyebb, mint a tömör fém. Alkalmazása széleskörű lehet, ráadásul kiváló 
hangszigetelő és hőálló tulajdonságokkal is bír."

Jelenleg két eljárás ismert az előállításukra. Az úgynevezett gázbefúvásos módszerrel - mely során a 
folyékony alapanyagba csövön át gázt juttatnak - egyelőre csak lap formájú habokat lehet 
gyártani. A bonyolultabb alakú fémhabokat fém- és gázfejlesztő anyagok porából sajtolják össze, 
ami felmelegítve „megkel", ez a megoldás azonban nagyon költséges. Az Admatis egy új eljárás 
kikísérletezésén munkálkodik, ugyanis még senkinek sem sikerült megfelelő gyártási technológiát 
kidolgoznia.

„Egy hab élettartama addig tart, amíg a habfalat alkotó folyadék a gravitáció irányába el nem 
mozdul, és ki nem pukkad. Ha nincs ilyen hatás, akkor tovább „él", ezért fontos, hogy a világűrben is 
elvégezzük a kísérletet. Jelenleg nem tudhatjuk, hogy a habképződési folyamatban a földi 
gravitáció mekkora szerepet játszik, milyen hab keletkezik a különböző körülmények között. A másik 
fontos kérdés, hogy megtudjuk, mik a legfontosabb paraméterek, melyek meghatározzák, hogy 
lesz-e hab, vagy nem. Végül megpróbáljuk megtalálni azt az anyagot, amellyel legjobban lehet 
ellensúlyozni a gravitáció negatív hatását - magyarázza a mérnök."

A berendezés már több kötelezően előírt teszten átesett, s utolsó, augusztus negyedikén 
megkezdett vizsgálatain is sikerrel átesett a Dunaújvárosi Főiskolán, az Európai Űrügynökség (ESA) 
szakembereinek felügyelete mellett. Jelenlétük volt a szakmai garancia arra, hogy a tesztet az ESA 
a saját laboratóriumaiban végzett vizsgálatokkal egyenértékűnek fogadja el. „Európa szerte sok 
olyan laboratórium van, ahol ezeket a vizsgálatokat el lehet végezni, de elég drágák. 
Dunaújvárosban egy kitűnően felszerelt rázógép van, és sikerült az ESA-val is elfogadtatnunk, hogy 
itt végezzük a vizsgálatot, ezáltal a főiskola laborja is az akkreditált helyek közé lépett be. Nem volt 
utolsó szempont, hogy ha már pénzt költünk, akkor azt itthon tegyük."

Ha minden a tervek szerint alakul, december 26-án a Progressz-36 teherűrhajóval vihetik fel a 
szerkezetet az űrállomásra. A háromórás kísérletre a megérkezést követően néhány napon belül 
kerülhet sor, melyről felvételeket készítenek, s a Földön fogják kiértékelni.

A projekt finanszírozása két részre osztható. A berendezés megépítését az ESA PECS - Európai 
Együttműködő Államok - programja állja, míg a világűrbe juttatás költségén 50-50 százalékban 
osztozik az EU és az NKTH - ez utóbbi ugyancsak a PECS-ből. A programhoz 2003-ban Magyarország 
az elsők közt csatlakozott, s 2008 óta évi kétmillió euróval támogatja azt, melynek 93 százalékát 
hazai kutatóhelyek pályázhatják meg kutatás-fejlesztési projektek finanszírozására. A programban 
eddig 33 projekt valósult meg, s a FOCUS a jelenleg futó 26 egyike.

Az Admatis másik fontos sikere, hogy Magyarországról elsőként lehetőséget kapott, hogy az EU-ESA 
közös, GMES műhold-programjába beszállítóként részt vegyen a Sentinel-2 nevű műhold 
építésében. Az uniós finanszírozás miatt lehetőség van nem ESA, de uniós tagállamok részvételére 
is. A várhatóan 2012-ben pályára álló műhold az egész Föld-felszínt tartalmazó dinamikus 
számítógépes modell felépítését teszi majd lehetővé.




