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There are no translations availableA tengeralattjÃ¡rÃ³k szÃ¡mÃ¡ra alkalmas atomreaktor Ã©s a turbinarendszer lÃ©trehozÃ¡sa
Ã©s a reaktortechnika erdmÃ©nyei 1954-ben lehetÅ‘vÃ© tettÃ©k az elsÅ‘ nukleÃ¡ris Ã¼zemÅ± tengeralattjÃ¡rÃ³, a Nautilus VÃbocsÃ¡tÃ¡sÃ¡t.

Â Az elsÅ‘ atommeghajtÃ¡sÃº tengeralattjÃ¡rÃ³, az amerikai Nautilus (SSN 571) hajÃ³teste mÃ©g hagyomÃ¡nyosnak tekinthetÅ‘,
de mÃ¡r a hosszabb vÃ-zalatti hajÃ³zÃ¡sra kÃ©szÃ-tett orr- Ã©s toronyszerkezettel. A betonkÃ¶pennyel kÃ¶rÃ¼lvett atomreakto
dÃºsÃ-tott U-235-tel Ã¼zemelt, Ã©s nyomottvÃ-zes volt. HÅ±tÅ‘kÃ¶zegkÃ©nt zÃ¡rt rendszerben keringÅ‘ vÃ-zet alkalmaztak, am
a hÅ‘cserÃ©lÅ‘ben adta Ã¡t hÅ‘energiÃ¡jÃ¡t Ã©s itt vÃ¡lasztottÃ¡k le a turbinÃ¡k, illetve a belsÅ‘ segÃ©dgÃ©pek hajtÃ¡sÃ¡ra szolg
1957-59 kÃ¶zÃ¶tt 5 amerikai tengeralattjÃ¡rÃ³n ( Seawolf, Skate, Sargo, triton, Halibut ) prÃ³bÃ¡ltÃ¡k ki az Ãºjabb
megoldÃ¡sokat: a nÃ¡trium- Ã©s a gÃ¡zhÅ±tÃ©sÅ± reaktorokat, az Ãºj tÃ-pusÃº hÅ‘cserÃ©lÅ‘ket, a kÃ¶zvetlen turbinameghajtÃ¡
villanymotoros hajtÃ³rendszert. ElÅ‘szÃ¶r a TritonnÃ¡l Ã©pÃ-tettek be 2 db atomreaktort a tengeralattjÃ¡rÃ³ba. kÃ¶zben a
szovjetuniÃ³ is megÃ©pÃ-tette elsÅ‘ nukleÃ¡ris meghajtÃ¡sÃº tengeralattjÃ¡rÃ³it. A fejlesztÃ©s fÃ¡zisai feltehetÅ‘leg azonosak vo
a tÃ¶bbi Ã¡llam Ã¡ltal bejÃ¡rt Ãºttal, ha rÃ©szletei nem is egyeztek. A tÃ¶bbi nagyhatalom haditengerÃ©szete csak nagy kÃ©sÃ©
tudta kÃ¶vetni ezeket a fejlesztÃ©si lÃ©pÃ©seket, mivel technolÃ³giai fejlettssÃ©gÃ¼k ezt eleinte nem tette lehetÅ‘vÃ©, kÃ©sÅ
pedig az anyagi lehetÅ‘sÃ©gek korlÃ¡toztÃ¡k Å‘ket.

Nagy-BritanniÃ¡ban 1963-ban, Francia orszÃ¡gban 1969-ben, a KÃ-nai NÃ©pkÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡gban 1971-ben bocsÃ¡tottÃ¡k vÃ-zre
az elsÅ‘ atommeghajtÃ¡sÃº tengeralattjÃ¡rÃ³kat. A tengeralattjÃ¡rÃ³k fejlÅ‘dÃ©sÃ©ben bekÃ¶vetkezett vÃ¡ltozÃ¡s a jellemzÅ‘iket
megvÃ¡ltoztatta. A vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡s a hagyomÃ¡nyos kivitelÅ±eknÃ©l is 3300/5000 tonnÃ¡ra nÅ‘tt, a hajtÃ³mÅ±vek teljesÃ-tmÃ©
pedig ugrÃ¡sszerÅ±en 10-15000 LE-re emelkedett. Ezt aÂ teljesÃ-tmÃ©nyt az elsÅ‘ idÅ‘szakban 2, esetleg 3 hajÃ³csavarra vittÃ
Ã¡t, de a sebessÃ©g nem nÅ‘tt a vÃ¡rakozÃ¡snak megfelelÅ‘en.Â Ennek okÃ¡t a kedvezÅ‘tlen hajÃ³testben lÃ¡ttÃ¡k. A megoldÃ¡s
esÅ‘csepp alakÃº, teljesen kÃ¶r kersztmetszetÅ± hajÃ³test kialakÃ-tÃ¡sa jelentette, amelyet mÃ¡r Ãºgy terveztek, hogy a
legkedvezÅ‘bb Ã¡ramlÃ¡si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek jÃ¶jjenek lÃ©tre, ezÃ©rt ezeknek a tÃ-pusoknak a sebessÃ©ga azonos teljesÃ-tmÃ
vÃ-z alatt nagyobb mint a felszÃ-nen. A mÃ©lysÃ©gikormÃ¡nyok Ã©s stabilizÃ¡torok Ãºgy mÅ±kÃ¶dnek mint a repÃ¼lÅ‘ kormÃ¡
Az elsÅ‘ ilyen hajÃ³ az Albacore volt mÃ©g hagyomÃ¡nyos hajtÃ³mÅ±vel. A jÃ³ kÃ-sÃ©rleti tapasztalatok alapjÃ¡n 1959-ben
Ã©pÃ¼lt Skipjack osztÃ¡ly 6 egysÃ©ge mÃ¡r nukleÃ¡ris meghajtÃ¡sÃº volt Ã©s egy Ãºj kategÃ³riÃ¡nak, a vadÃ¡sz
tengeralattjÃ¡rÃ³knak elsÅ‘ hajÃ³i voltak. Ennek a tÃ-pusnak a kavitÃ¡ciÃ³s jelensÃ©g figyelembevÃ©telÃ©vel tervezett
hajÃ³csavarja Ã©s legalÃ¡bb 15000 LE teljesÃ-tmÃ©nyÅ± atomreaktorral kapcsolt gÅ‘zturbinÃ¡s hajtÃ³mÅ±egysÃ©ge van. Mive
vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sa csak a fele a rakÃ©tahordozÃ³ egysÃ©geknek, jÃ³val nagyobb sebessÃ©gre Ã©s mÃ©lysÃ©g elÃ©rÃ©sÃ©rr
tengeralattjÃ¡rÃ³ orr-rÃ©szÃ©ben merven beÃ©pÃ-tett 6db torpedÃ³indÃ-tÃ³ csÅ‘ van, amelybÅ‘l rakÃ©ta torpedÃ³, illetve elektr
vagy turbinÃ¡s torpedÃ³ indÃ-thatÃ³. A sebessÃ©g a felszÃ-nen 15, vÃ-zalatt 30 csomÃ³, ami megkÃ¶zelÃ-ti a rÃ©gebbi
torÅ‘edÃ³rombolÃ³k sebessÃ©gÃ©t. A felszÃ-ni flotta szinte minden egysÃ©ge jelentÅ‘s sebessÃ©gi fÃ¶lÃ©nyben volt a vÃ-z al
hajÃ³zÃ³ tengeralattjÃ¡rÃ³kkal szemben. Ez ettÅ‘l tÃ-pustÃ³l kezdve a mÃºltÃ©, sÅ‘t az atom-tengeralattjÃ¡rÃ³k sebssÃ©ge
kÃ¶nnyebben fokozhatÃ³, mint a felszÃ-ni egysÃ©gekÃ©.Â
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