Atomy ve vzduchu:
Projekty nukleárních leteckých motorů

Zprávy o ruské řízené střele s plochou dráhou letu s nukleárním pohonem vyvolaly vzpomínky na obdobné programy ze studené války. Tehdy se USA i SSSR zcela vážně zabývaly atomovým pohonem létajících prostředků, nedostaly se ovšem přes počáteční experimenty, které ukázaly, že se jedná o koncepci přinejmenším vysoce kontroverzní.

Dne 1. března 2018 oznámil prezident Putin, že proběhl test demonstrátoru řízené střely, která má díky nukleárnímu zdroji prakticky neomezený dosah (více v ATM 4/2018). Zprávy o nové zbrani, jež nese jméno Burevěstnik, leckomu připomenuly obdobný americký program SLAM a experimenty obou supervelmocí s jaderným pohonem letadel. Tyto mnohdy bizarní projekty se řadily mezi produkty vrcholící studené války, která přála nekonvenčním nápadům, které by zajistily převahu nad ideologickým nepřítelem, ovšem USA i SSSR nezávisle na sobě dospěly k závěru, že atomový pohon letadel či řízených střel je prostě příliš komplikovaný, nákladný a rizikový na to, aby se mohl v běžném provozu uplatnit. Přinejmenším to tak platilo v 50. a 60. letech, ale ruská novinka napovídá, že se situace změnila.

Studie NEPA a start projektu ANP
Americké letectvo projevilo zájem o nukleární pohon letadel již v roce 1946, kdy zadalo firmě Fairchild vypracování teoretické studie NEPA (Nuclear Energy Powered Aircraft). Roku 1951 byl odevzdán výsledek, který obsahoval mj. návrhy základních konstrukčních principů a výčet hlavních výhod i nevýhod. Jako klíčová přednost se samozřejmě jevil dolet, který by mohl být teoreticky takřka neomezený, byť v praxi by byl samozřejmě omezen mj. mechanickou výdrží součástí a schopnostmi osádky. Závěr studie uváděl, že stavba letadla s jaderným pohonem by se dala uskutečnit do patnácti let za sumu okolo miliardy dolarů. Letectvo se rozhodlo dát této myšlence šanci a v roce 1951 zahájilo program ANP (Aircraft Nuclear Propulsion), ze kterého již měl vzejít funkční experimentální letoun. Hlavní kontrakt získala společnost Convair, která měla příslušně upravit tři exempláře svého strategického bombardéru B-36 Peacemaker. První měl sloužit pro testy provozu reaktoru za letu a vývoj stínění, ale jeho reaktor zatím neměl nic reálně pohánět. Teprve do druhého a třetího kusu se měly vestavět fungující nukleární motory, které vyvíjela firma General Electric jako součást pohonného systému P-1. Letadlo B-36 mělo standardně šest vrtulových agregátů a pod křídlem čtyři pomocné proudové motory, zatímco u pokusného X-6 měly pod trup přibýt čtyři jaderné proudové motory, jež vznikly coby deriváty osvědčeného agregátu General Electric J47. Atomová verze nesla označení X-39 a původně se plánovalo, že letadlo dostane čtyři samostatné proudové motory, z nichž každý bude mít místo spalovací komory reaktor R-1 s prstencovým jádrem, které bude ohřívat nasátý vzduch (šlo by tudíž o motory s přímým obtokem). V květnu 1953 byl ovšem celému projektu ANP drasticky zkrácen rozpočet, společnost General Electric musela přerušit práce na systému P-1 (ačkoli už měla téměř hotový reaktor) a firmě Convair zůstaly finance jen na první pokusný letoun, který měl ale používat naprosto normální pohonnou soustavu. Dostal označení NB-36H, neoficiálně se mu říkalo také „Crusader“ a poprvé odstartoval 17. září 1955. Od základní podoby stroje se lišil nejen tím, že v pumovnici nesl reaktor ASTR (Aircraft Shield Test Reactor), ale též úplně novou přední částí, ve které se nalézalo dvanáct tun olova a borité gumy coby radiační stínění, jež chránilo pilota, kopilota, inženýra a dva jaderné techniky.

Vývoj různých nukleárních motorů
Reaktor o váze téměř 16 tun produkoval výkon kolem 1 MW, který ale nic nepoháněl, protože úkolem NB-36H bylo jenom prověření funkčnosti reaktoru ve vzduchu a účinnosti stínění. To se uskutečnilo během 47 zkušebních letů o době trvání celkem 215 hodin, byť pouze 89 hodin z nich byl reaktor v činnosti. Testy probíhaly nad pouštěmi Nového Mexika a Texasu, aby byl v případě havárie omezen veškerý negativní dopad. Testy skončily v březnu 1957 a závěr zněl v podstatě pozitivně, současně bylo ovšem zjevné, že jde o záležitost vysoce komplikovanou a (navzdory všem bezpečnostním opatřením) dost nebezpečnou. Firma General Dynamics zatím pracovala na sérii pokusných reaktorů HTRE (Heat Transfer Reactor Experiment), neboť stále chtěla dovést nukleární pohon letadel do funkčního stavu, ačkoliv už neměla peníze na systém P-1. Ten se ostatně také jevil jako příliš složitý, neboť by musel mít čtyři samostatné reaktory. Projekt HTRE tedy počítal už jen s jediným reaktorem, který by byl umístěn v trupu letounu a ke kterému by byly připojeny komory dvou proudových motorů. Reaktor HTRE-1 měl v jádru slitinu niobu, chromu a oxidu uranu, kdežto coby radiační štít sloužilo beryllium. Testy začaly v lednu 1956 a reaktor produkoval výkon cca 20 MW. Poté byl přestavěn do podoby HTRE-2, jejíž jádro sloužilo pro testy různých materiálů, a v roce 1958 vznikl reaktor HTRE-3, jenž byl už uzpůsoben k horizontální montáži do letadla a k připojení dvou motorů. Kromě toho běžely práce na další generaci motorů, ale tentokráte již pro nadzvukový let. Motor XNJ140 měl opět mít jádro reaktoru přímo místo spalovací komory, zatímco soustava XMA-1 měla užívat jeden reaktor (shodný s HTRE-3) společný pro dva motory. Předpokládalo se, že tyto agregáty by se daly provozovat i s klasickým chemickým palivem, a právě v tomto režimu (tzn. bez reaktoru) absolvoval prototyp XMA-1A pozemní testy. Pro letové zkoušky měl být komplex zabudován do tankeru KC-135 nebo nákladního letounu C-133, ale v zájmu bezpečnosti měl v atomovém režimu pracovat vždy jen jediný motor z dvojice. Stále by ovšem šlo o velmi hazardní pokusy, neboť i XMA-1 patřil mezi systémy s otevřeným obtokem, a proto by letoun do okolí neustále uvolňoval proud radiačně kontaminovaného vzduchu.

Návrhy nadzvukových bombardérů
Soustavy XNJ140 a XMA-1 byly určené pro druhou fázi programu ANP, ve kterém se US Air Force rozhodlo (navzdory omezení financí) pokračovat. V roce 1951 totiž přidělilo kontrakty i značkám Lockheed a Pratt & Whitney, které měly připravit design nadzvukového bombardéru a jeho jaderného pohonu. Úkol v teoretické rovině splnily, a proto se letectvo v listopadu 1954 pustilo do další fáze ve formě zadání zbraňového systému WS-125A, což měl být nadzvukový strategický letoun, který by v roce 1963 mohl dopravit atomové bomby kamkoli na světě, aniž by musel po startu z území USA tankovat. Firma Lockheed navrhla zcela nový letoun, jenž by měl motory Pratt & Whitney s nepřímým obtokem, ovšem společnost Convair doporučila, aby se šlo cestou modifikace existujících bombardérů B-58 Hustler či XB-70 Valkyrie, které by se vybavily atomovými motory s přímým obtokem značky General Electric. Program běžel až do prosince 1956, ovšem v červnu 1958 vydalo velení SAC (Strategic Air Command) požadavky na další letoun se jménem CAMAL (Continuously Airborne Missile-Launcher and Low-Level Weapon System). Měl sloužit pro průzkum a nesení jaderných pum a raket a měl zvládat mise trvající až 120 hodin. Do úvodní fáze se zapojily značky Convair, Lockheed, North American, Boeing a Northrop. Do užšího výběru postoupily opět první dvě a vítězem se stal Convair, ale program CAMAL byl roku 1959 zastaven a Convair obdržel prostředky pouze na vypracování několika designů s názvem NX2, jež vesměs kombinovaly různé klasické či nukleární motory. Pokud jde o motory s nepřímým obtokem, firma Pratt & Whitney vyrobila dva reaktory, první využívající k přenosu tepla tekutý kov a druhý užívající vodu pod vysokým tlakem. K dalšímu vývoji byl vybrán druhý, avšak do zastavení práce v říjnu 1958 nevznikl žádný funkční motor. Prezident Kennedy nařídil dne 28. března 1962 ukončit celý program ANP, protože vykazoval mnoho problémů, mj. špatnou koordinaci, neustálé změny požadavků a samozřejmě i enormní náklady. Přišel na více než miliardu dolarů (což by nyní bylo přes osm miliard dolarů), aniž se získalo něco použitelného. Pro úplnost lze ještě dodat, že o atomový pohon letadel se zajímalo též US Navy, kde vznikla např. studie hlídkového letounu na bázi britského hydroplánu SR.45 Princess s reaktorem vyvinutým v rámci programu ANP.

Bizarní projekt řízené střely SLAM
Jaderný pohon letadel se zkrátka jevil jako příliš nebezpečný pro osádky na palubě i pro okolí, ale v USAF se našli činitelé, kteří se pokusili obrátit tuto nevýhodu v opravdu bizarní výhodu, jež dokonale odpovídala strašidelné atmosféře studené války. Roku 1955 byl zahájen program mezikontinentální řízené střely SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile), jež měla nabídnout dolet přes 180 000 km (to je asi 4,5násobek obvodu Země!) a rychlost až Mach 4,2, tzn. okolo 5000 km/h. Pro pohon střely měl sloužit náporový motor, jenž by měl místo spalovací komory reaktor s otevřeným jádrem, a tak by nízko letící střela za sebou nechávala enormně zamořené území. Právě to ale bylo označováno za „výhodu“, protože by tak způsobila protivníkovi (tedy Sovětskému svazu) další škody. Střela SLAM byla ovšem z dnešního pohledu spíše bezpilotní bombardér, protože měla přepravit větší počet (snad až 16) termonukleárních hlavic. Skutečně bizarní charakter celého projektu podtrhoval fakt, že příď střely SLAM měla být v zájmu lepší tepelné vodivosti pokryta ryzím zlatem! Střela měla startovat ze země s pomocí urychlovačů a až mimo obydlené území by se aktivoval reaktor, ale zkoumala se i možnost vzletu z ponorky, popř. z upraveného hydroplánu P6M SeaMaster. Nukleární náporový motor se vyvíjel v rámci projektu Pluto (tento název se občas nepřesně užívá též pro celou zbraň). 14. května 1961 byla na nevadské poušti otestována zmenšená verze Tory-IIA a za tři roky následoval demonstrátor ve skutečné velikosti Tory-IIC. Ten po dobu kolem 5 minut pracoval na plný výkon, jenž by u sériové podoby Tory-III činil ohromujících 200 MW. Vedly se ale velké diskuse o tom, jak by měly probíhat letové testy, aby nedošlo k zamoření amerického území. Jeden návrh tak počítal s letem nad Pacifikem, po čemž by střela spadla do Marianského příkopu, kdežto podle jiného by měla spadnout do předem vykopané hluboké jámy někde v Novém Mexiku. Projekt SLAM byl (naštěstí, dalo by se dodat) dne 1. července 1964 ukončen. Čistě technicky byl zcela určitě uskutečnitelný, ale podobně jako program ANP byl hodně složitý, hazardní a drahý (jeden kus by tehdy stál zhruba 50 milionů dolarů, což by dnes bylo osmkrát víc) a jako daleko vhodnější řešení se ukazovaly mezikontinentální balistické rakety.

Atomový pohon v Sovětském svazu
Jistě nepřekvapuje, že se nukleárním pohonem letadel zabýval i Sovětský svaz, ačkoliv s touto iniciativou přišel později než USA (a patrně až v reakci na projekt ANP). Rada ministrů SSSR přijala 12. srpna 1955 rozhodnutí č. 1561-868, které pověřilo konstrukční kanceláře OKB-156 Tupolev a OKB-23 Mjasiščev prácemi na letounech s jaderným pohonem, kdežto od kanceláří OKB-276 Kuzněcov a OKB-165 Ljulka se žádal vývoj oněch motorů. Byla prostudována řada řešení, ale volba nakonec padla na turbovrtulové agregáty s nepřímým obtokem, tj. s tepelným výměníkem, pomocí kterého by se získávalo teplo z reaktoru. 28. března 1956 byl tudíž vydán pokyn ke stavbě experimentálního letadla na bázi bombardéru Tu-95, které by neslo na palubě reaktor a sloužilo by k testům stínění. Tento faktický ekvivalent stroje NB-36H obdržel jméno Tu-95LAL a od května do srpna 1961 absolvoval 34 pokusných letů. Reaktor v trupu pracoval podle plánů, jenže u osádky se navzdory olověnému štítu projevily příznaky ozáření; výsledky testů však přesto byly hodnoceny kladně. V roce 1965 tudíž měla začít stavba letounu Tu-119, jenž měl mít dva původní agregáty Kuzněcov NK-12M a dva nové Kuzněcov NK-14A, jež by byly napojené na reaktor v trupu (později se měly použít čtyři NK-14A). Letadla Tu-119 měla zajišťovat hlavně námořní hlídkování a doba misí měla být omezena na 48 hodin, aby nedošlo k příliš velkému ozáření osádek. Pro úlohu nadzvukového bombardéru byl vyvíjen zcela nový letoun Tu-120 se dvěma tryskovými motory, jež by mohly fungovat v jaderném i konvenčním režimu, kdežto kancelář Mjasiščev navrhovala nadzvukový bombardér M-60 poháněný čtyřmi jadernými motory Ljulka. Bylo zkoumáno několik návrhů, mj. derivát bombardéru M-50 nebo hydroplán, ovšem nakonec žádné z uvedených letadel neopustilo kreslicí prkna, jelikož Sověti došli k podobným závěrům jako Američané, takže v polovině 60. let vývoj letadel s jadernými motory zastavili jako nepraktický a extrémně nákladný. Samotná tato myšlenka se sice v USA i SSSR poté občas vynořila, ale vesměs jen v hypotetické rovině; např. v 80. letech problesklo tvrzení, že SSSR by mohl v odpovědi na rozvoj protiraketové obrany vyvinout křižující střelu, která by využívala nukleární pohon. Zprávy o střele Burevěstnik naznačují, že tato kombinace motivu a technologie našla ve 21. století nové uplatnění.
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Principy fungování
V podstatě se dá říci, že tvůrci nukleárních leteckých motorů postupovali podobně jako ti, kdo navrhli koncept nukleární elektrárny. V té pracuje turbína roztáčená párou, kterou ohřívá teplo pocházející ze štěpné atomové reakce v jádru reaktoru. To je vlastně princip převzatý z uhelné elektrárny, v níž páru ohřívá spalování uhlí. Nabízí se tedy analogie s leteckým motorem, jenž využívá ohřev stlačeného vzduchu teplem, jež vzniká hořením paliva. Atomový letecký motor by tedy „vnějškově“ fungoval stejně jako tradiční proudový, turbovrtulový či náporový motor, nasátý a stlačený vzduch by však ohřívalo teplo produkované reaktorem na palubě. Z hlediska způsobu přenosu tepla lze odlišit dvě možnosti, a to přímý a nepřímý obtok. V prvním případě by vzduch procházel přímo jádrem reaktoru, což by pochopitelně bylo jednodušší, ale zároveň nesmírně rizikové, neboť vzduch vycházející z trysky by byl silně kontaminovaný a ohrožoval by okolí. Nepřímý obtok vlastně napodobuje řešení nukleární elektrárny, kde funguje primární okruh (napojený na reaktor) a sekundární okruh (napojený na turbínu), mezi kterými se nalézá výměník pro přenos tepla. Toto řešení je složitější, jenže podstatně bezpečnější. Pro úplnost se dá dodat, že se pracovalo i na jaderných raketových motorech, v nichž by teplo jaderné reakce zahřívalo vodík, jenž by pak v trysce vyvozoval tah. V poslední době se o tomto principu opět hovoří zejména v souvislosti s možnou výpravou na Mars.

Parametry pokusných letounů s jadernými reaktory

NB-36H
Tu-95LAL
Standardní osádka
5 mužů
8 mužů
Rozpětí křídla
70,10 m
50,04 m
Celková délka
49,40 m
46,17 m
Celková výška
14,22 m
12,50 m
Prázdná hmotnost
77 890 kg
90 000 kg
Max. hmotnost
187 960 kg
172 000 kg
Výkon hlavních motorů
6x 2830 kW
4x 11 200 kW
Tah pomocných motorů
4x 23 kN
(–)
Max. rychlost
676 km/h
820 km/h
Operační dolet
11 000 km
11 800 km
Operační dostup
12 200 m
12 000 m
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