
Ha meghalljuk az űrállomás szót, akkor elsőre a fantasztikus 
filmek hófehér, ultramodern, patikatisztaságú űrkomplexumai 
jutnak eszünkbe. Ilyenek egyelőre csak a filmekben léteznek, 
űrállomások azonban már 1971 óta működnek. Ezek az űreszközök 
sokban különböznek az űrhajóktól: az űrállomások az űrhajóknál 
nagyobb szerkezetek, melyek a Föld körül keringenek, életfenntartó 
rendszereikkel pedig biztosítják a bennük lakó űrhajósok számára az 
ott-tartózkodást. Az űrhajókkal ellentétben nem rendelkeznek nagy 
erejű hajtóművekkel, továbbá nem képesek a Földre való leszállásra 
sem. 

Az első olyan űreszköz, melynek fedélzetén huzamosabb ideig 
űrhajósok éltek, a szovjet Szaljut-1 volt, mely 1971. április 19-én állt 
Föld körüli pályára, és 1971. október 11-én, 175 nap múlva semmisült 
meg bolygónk légkörében. 

Amíg az amerikaiak megnyerték a Holdra szállásért folytatott versenyt, 
addig a szovjetek az űrállomásokra és a hosszú távú világűrben 
tartózkodásra koncentráltak. Bár az amerikaiak is létrehoztak egy 
saját űrállomást 1973-ban, a Skylab-et, ám az oroszok jelentősebb tapasztalatokra tettek szert az űrállomások 
építése és az ottani életmód terén. A Szaljut-7 1982-es felbocsátásáig az űrállomások egyetlen darabból álló, ún. 

monolitikus űrállomások voltak, az 1986-ban felbocsátott szovjet-
orosz MIR azonban már modulokból épült fel, ami azt jelentette, 
hogy kisebb, elkülönült darabokat juttattak fel az űrbe és kapcsoltak 
össze, így egy sokkal nagyobb komplexumot hozva létre. 

A MIR 2001-es “nyugdíjazása” és légkörben való megsemmisülése 
után sem maradtunk űrállomás nélkül: helyét és szerepét az 1998-
ban felbocsátott, szintén kisebb modulokból felépülő Nemzetközi 
Űrállomás, másik nevén ISS (International Space Station) vette át, 
melynek fedélzetén már több, mint két évtizede élnek és dolgoznak 
űrhajósok hetekig, hónapokig. Fedélzetén ezalatt 10 ország több, 
mint 240 űrhajósa járt.

Milyen az élet ezen a futballpálya méretű űrkomplexumon, illetve 
általánosságban egy űrállomáson? Az 
űrhajósok gravitáció híján nem tudják, 

hol van a “fent” és a “lent”, nem érzik úgy végtagjaikat, mint itt a Földön, de az olyan 
egyszerű tevékenységek is nehézségeket okoznak, mint az evés, ivás vagy alvás. 
Ételeik vákuumcsomagoltak, továbbá fontos szempont elkészítésüknél, hogy ne 
morzsálódjanak, esetleges kárt téve az űrállomás berendezéseiben. Newton harmadik 
törvénye sem könnyíti meg az életüket: minden, amire erőt fejtenek ki, ellentétes irányú 
hatást gyakorol őrájuk. Így megeshet, hogy egy laptop gombjainak lenyomásakor 
kifejtett erő is képes ellökni őket munkaeszközüktől. 
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Az emberi szervezet nem a súlytalanságra lett “kitalálva”, odafönt az űrhajósok csontozata és izomzata drasztikus 
gyengülni kezd, amit mindennapos sporttal ellensúlyoznak, szobakerékpár, illetve egy hevederekkel ellátott 
futópad segítségével. Az alvás is körülményes, súlytalanságban ugyanis az ember karjai “ellebegnek”, így célszerű 
a hálózsákon belül tartani őket. Az oxigén és a víz nagy kincs odafent, az oxigént vízbontással nyerik: egy felnőtt 
napi oxigénszükségletét egy liter vízben lévő oxigén képes fedezni. A vízzel szintén takarékoskodniuk kell, így a 
levegőből kivonják a vízpárát, továbbá az űrhajósok vizeletét is megtisztítják és visszaforgatják a rendszerbe. 

Milyen munka zajlik az űrállomásokon? Legfőképpen olyan munkákat végeznek el, melyekhez a súlytalanság 
elengedhetetlen. Ilyen például speciális fémötvözetek, két, eltérő sűrűségű fémből (például alumínium és arany) 
készült ötvözetek, úgynevezett fémhabok készítése; a kozmikus sugárzás vizsgálata; hatékony ivóvíz- és légtisztító 
berendezések fejlesztése; gyógyászati kutatások; de ide tartoznak olyan kísérletek is, melyek arra keresik a választ, 
hogyan képesek súlytalanságban hálót szőni a pókok. A munka menete az ISS fedélzetén igen szoros menetrend 
szerint zajlik: naponta több megbeszélés is folyik a földi irányítókkal, az űrhajósoknak dokumentálni kell a munka 
minden apró fázisát, továbbá minden héten egy egész napot szentelnek az űrállomás takarításának. Hogy 
érzékelhessük egy, a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó űrhajós munkabeosztásának jelentőségét, érdemes tudni, 
hogy egy “odafent” dolgozó űrhajós munkáját körülbelül 1000 ember dolgozza ki és tervezi meg “idelent”.

Források:
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/dayinthelife
https://ng.24.hu/fold/2013/11/28/elet_az_urallomason/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Mir
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_station
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_space_stations
http://agoramu.hu/wp-content/uploads/2017/10/1102-ISS.pdf
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