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Forskningsraketen MAXUS 9 

MAXUS är ett sondraketprogram för forskning i nära tyngdlöshet (mikrogravitation) som drivs i samarbete 
mellan SSC (Swedish Space Corporation) och Airbus, Tyskland. Airbus är ansvarig för övergripande projektled-
ning samt för utveckling av experimentmoduler, SSC ansvarar för raketuppskjutningen från Esrange, raketsys-
temen och utveckling av en experimentmodul samt bärgning av nyttolasten. 

Uppsändningen av MAXUS 9 är planerad till den 6 april 2017. Topphöjden är beräknad till ca 700 km och tiden 
experimenten ska tillbringa i nära tyngdlöshet uppskattas till drygt 12 minuter. Uppdragsgivare är den euro-
peiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency). Ombord finns 10 experiment  i fyra olika experi-
mentmoduler och en friflygande kapsel. Forskarna bakom dessa kommer från Tyskland, Kanada och Neder-
länderna.

Skjutfönster
Första möjliga uppsändningsdag är den 6 april. Det s.k. skjutfönstret 
(när man kan sända upp raketen) är mellan kl 04.00 och 16.00. Skulle  
väderförhållandena vara ogynnsamma flyttas uppsändningen fram en 
dag. Nedräkningen börjar 4 timmar och 30 minuter innan skott.

Raketmotor
MAXUS använder en amerikansk raketmotor med namnet Castor IVB. 
Raketen har en max. acceleration på 13 g och brinner i 65 sekunder med 
hjälp av 10 ton krut. Topphastigheten är 3,3 km/s.

Nyttolasten
Nyttolasten är det gemensamma namnet för de fem experimentmodu-
lerna som innehåller totalt tio olika experiment och de olika servicesys-
tem som finns ombord på raketen såsom kommunikationssystem och 
bärgningssystem.

Nyttolasten landar med hjälp av fallskärmar, en bromsskärm som har 
till uppgift att bromsa nyttolastens hastighet och en huvudskärm som 
ser till att den landar mjukt på marken. En helikopter söker med hjälp av 
GPS- sändare upp nyttolasten och transporterar tillbaka den till Esrange 
hängandes under helikoptern.

Bild på nyttolasten och experimentmodu-
lernas placering.



Bilden, som är en röntgenbild som är tagen rakt ige-
nom de två ugnarna. De fyra mörka strecken i den 
högra ugnen är proverna. 

Bilden visar en låga där järnpartiklarna syns tydligt 
som små prickar.

Experimenten ombord

Experimentmodulerna är autonoma och innehåller mängder av innovativa lösningar och är byggda med mycket 
hög precision. Hela konstruktionen är kompakt och driftsäker. Experimenten är väl skyddade och utprovade för alla 
förutsebara påfrestningar under den korta men intensiva rymdfärden.
Förutom själva experimentet innehåller varje modul allt som behövs för att övervaka och dokumentera processen: 
mätinstrument, optiska instrument, motorer, pumpar, kylsystem, kraftförsörjning, elektronik och en dator med lag-
ringskapacitet för högupplösta bilder. En gemensam servicemodul används för överföring av mätdata och kommu-
nikation med markstationen. Forskarna kan sätta in sina preparat bara någon timme före start. Några timmar senare, 
när raketens nyttolast har hämtats upp och flugits tillbaka till Esrange med helikopter, kan experimenten studeras 
på nära håll.

XRMON-Diff2
Experimentmodulen, som utvecklats av SSC, innehåller två mate-
rialvetenskapliga experiment. Med hjälp av röntgenfotografering 
ska tre par prover av vardera av metallegeringarna Al/Ti (alumi-
num/titan) respektive Si/Ge (kisel/germanium) studeras i tyngd-
löst tillstånd. De två typerna av prover kommer att smältas i var 
sin ugn och när raketen uppnår mikrogravitation sätts olika ma-
terialkoncentrationer i kontakt med varandra. Man kan då se hur 
de spontant blandas när inte tyngdkraften påverkar blandnings-
processen. Andra typer av fenomen blir då synliga och möjliga att 
mäta, något som sedan kan användas för att bättre förstå hur sam-
ma process fungerar på jordytan. Aluminium/titanprovet kommer 
att värmas upp till 1550°C och kisel/germaniumprovet till 1200°C.  

Grundforskning inom materialteknik är viktigt för framtida jordisk 
tillverkning av metallegeringar. Särskilt de två legeringarna som 
experimentmodulen innehåller är viktiga för industrin och genom 
att tillverka dessa i tyngdlöst tillstånd och i en ren miljö så kommer 
man få viktiga riktvärden för experiment som ska genomföras på 
jorden för att kunna ta fram produkter av en bestämd kvalitet. 

XRMON-experimentet ingår i en serie försök som görs gemensamt 
av olika europeiska forskarteam inom ett ESA-program.

Forskaren bakom experimenten är Florian Kargl, DLR, Köln

Perwaves (TEM 06-35M)
Modulen som utvecklats av Airbus, innehåller ett förbrännings 
experiment som ska undersöka värmeöverföring mellan bränsle-
partiklar. Genom att tända en blandning av syrgas, xenongas och 
järnpartiklar i ett genomskinligt rör, skall man titta på och mäta 
värmeöverföringen mellan bränslepartiklarna i den låga som upp-
står. Anledningen till att man gör detta i tyngdlöshet är att man vill 
eliminera gravitationen som annars skulle orsaka att partiklarna 
sjunker och att de varma gaser från lågan kommer att stiga vilket 
försämrar möjligheterna att studera värmeöverföringen.  Resul-
taten av experimentet förväntas vara av intresse för forskare och 
ingenjörer som arbetar med förbränning, särskilt då järnpartiklar 
till skillnad från 
kolvätebränslen, inte genererar några utsläpp av växt-
husgaser.

Forskarna bakom experimenten är Andrew Higgins, McGill Univer-
sity of Montreal, Kanada



GRADECET (TEM 03-5M)
Experimentmodulen som utvecklats av Airbus, innehåller fyra materialvetenskapliga  experiment 
som ska undersöka metallegeringars stelningsprocess, dess form, uppbyggnad och struktur. I detta 
fall, titan och aluminium som används vid gjutning av turbinblad till turbofläktsmotorer för flygplan. 
Centrifugalgjutning av dessa turbinblad kräver kunskap om stelningsprocessen, formen, uppbygg-
naden och strukturen som uppstår i de gjutna delarna som en följd av nedkylningsförhållanden och 
accelerationskrafter och det är det experimenten ska ge forskarna svar på. 

Huvudforskare är Ulrike Hecht, ACCESS e.V., Aachen, Tyskland

Bilden visar cellerna i ett mikroskop.

EUGRAPHO (TEM 06-5RO2M)
Modulen som utvecklats av Airbus, innehåller två bio-
logiska experiment som ska undersöka celler från algen 
Euglena gracilis. Denna alg har visat sig ha ett uttalat 
rörelsemönster i förhållande till ljus och gravitation. 

Det ena experimentet skall observera rörelsemönstret 
hos cellerna med hjälp av en kamera och ett mikroskop.  
Man skall studera rörelsehastighet, rörelseriktning, om 
de tumlar runt och ändrar riktning när de utsätts för ökad 
hastighet och belysning.  

I det andra experimentet kommer cellerna att utsättas för 
samma behandling vad beträffar hastighet och ljus men 
här ska cellerna fixeras med hjälp av en kemikalie vid en 
viss tidpunkt vilket får dem att bibehålla sina budbärar-
RNA (Ribonukleinsyra), proteiner och andra signalsub-
stanser som man sedan kan undersöka och jämföra med 
celler som utsätts för gravitation på jorden. 

SUPERMAX
SUPERMAX är ett teknikexperiment som går ut 
på att testa utfällning och flygning av en liten 
fallskärm i överljudshastighet. Experimentkap-
seln som innehåller fallskärmen sitter monterad 
på undersidan av raketmotorn och när motorn 
frigörs från nyttolasten kommer SUPERMAX 
också att separeras och fortsätta sin flygning för 
att sedan återvända ner mot jorden. När den 
uppnått Mach 1.8 kommer fallskärmen att fällas 
ut och modulen landar sedan på marken. 

Resultaten av experimentet kommer att kunna 
användas för att ta fram fallskärmssystem för 
exempelvis rymdfarkoster som ska landa på 
andra planeter. 

Huvudforskare är Jose Longo och  
Luca Ferracina, ESA ESTEC, Nederländerna

Resultaten kommer att bidra till förståelsen hur celler påverkas av tyngdlöshet. 

Huvudforskare är Michael. Lebert, University of Erlangen, Tyskland



Händelse Tid (sek) Höjd (km)
Lift-off 0
Motor utbrunnen 62 60
Nyttolasten  
separerar från  
motorn

85 150

Tyngdlöshet börjar 100 180
Topphöjd nås 455 ≈700
Tyngdlöshet  
upphör

823 110

Nyttolasten  
återinträder i  
atmosfären

865-870 30-20

Fallskärmar löses ut 970 Ca 6
Nyttolasten landar 1270
Nyttolasten 
tillbaka på Esrange

1-2 
timmar

Fakta om MAXUS 9

Uppdragsgivare:   ESA

Uppsändningsdag:   6 april är första möjliga dag

Total flygtid:    21 minuter

Tid i tyngdlöshet:   12 minuter

Topphöjd:    ≈700 km

Motorns brinntid:   62 sekunder 

Mängd bränsle:   10 ton krut

Motorns längd:   9 meter

Antal experiment:   10 i 5 moduler

Nyttolastens längd:   6.5 meter

Nyttolastens vikt:   849 kg varav experiment- 
    modulerna 579 kg

Raketens totala längd:  15.5 meter

Raketens totala vikt:  10 849 kg

Flygningen



Vad är tyngdlöshet?
 
Tyngdlöshet är ett tillstånd då föremål inte påverkas av yttre krafter såsom jordens gravitation. 
I en raket uppstår tyngdlöshet i nyttolasten då den befinner sig utanför atmosfären i fritt fall utan 
bromsande krafter. Det är svårt att uppnå verklig tyngdlöshet. ”Mikrogravitation” som betyder mycket låg gravita-
tion, kan åstadkommas genom att placera experiment ombord på sondraketer, i speciella flygplan, falltorn och i 
rymdfarkoster eller rymdstationer. 

Hur skapar man tyngdlöshet?
 
På SSC i Solna bygger man tyngdlöshetsexperiment åt forskare som sedan skjuts upp ombord på raketer från 
SSC:s egen raketbas, Esrange, som ligger utanför Kiruna. Det är två typer av raketer som används för experiment i 
tyngd¬löshet, dels MASER som ger 6 minuters tyngdlöshet, dels MAXUS som ger ca 12 minuters tyngdlöshet. Ra-
keterna når inte en tillräckligt hög hastighet för att de ska nå en permanent omloppsbana runt jorden utan flyger i 
en parabolisk bana upp till sin maxhöjd för att sedan landa på marken igen. För att nå en permanent omloppsbana 
krävs en hastighet på 25000 km/tim (7000 m/s). MAXUS, som når en topphöjd på ca 700 km har ungefär halva den 
hastigheten när raketmotorn brunnit ut. MASER når en maxhastighet på 9300 km/h (2600 m/s) och flyger i en pa-
rabolisk bana upp till ca 250 km höjd innan den återvänder mot jorden. Experimenten i den s.k. nyttolasten landar 
på marken igen med hjälp av en fallskärm. Forskarna har möjlighet att övervaka sina experiment under flygningen 
med hjälp av radio och video.

Varför experiment i  tyngdlöshet?
 
Eftersom gravitationen påverkar allt på jorden är det en viktig fråga inom många forskningsområden hur olika pro-
cesser beter sig i frånvaro av gravitation. Sondraketer är speciellt effektiva vid studier av snabba och känsliga dyna-
miska processer och ger en hög kvalitet av tyngdlöshet med lite störningar.

Tyngdlöshet är idag ett viktigt verktyg inom grundforskningen där forskare gjort stora forskningsframsteg. Vissa 
forskningsresultat har använts inom t. ex. bil-, olje- och läkemedelsindustrin samt inom jordbruk och miljö.
Det finns många skäl att åka ut i rymden. Ett av skälen är att undersöka vad som händer med gaser, vätskor, fasta 
material och biologiska material under tyngdlöshet.

•  Forskare vill t.ex. veta hur vätskor och gaser uppför sig utan gravitationskrafter

•  Forskare vill mäta eller studera processer som de inte kan se på marken då gravitationen påverkar proces- 
 serna 

•  Man vill ”bygga” något som är så skört att det skulle gå sönder av gravitationen t ex jättestora snökristaller  
 eller proteinkristaller som är större och av högre kvalitet än på jorden. Dessa kristaller används sedan för  
 att skapa en modell som sedan kan användas för att tillverka proteinet på konstgjord väg eller för att få  
 bättre kunskap om dess egenskaper. Ett exempel är insulin där industrin tillsammans med NASA har ut - 
 vecklat bättre behandling mot diabetes med hjälp av kristaller som har skapats i tyngdlöshet.

•  Man vill blanda olika typer av ämnen som p.g.a. olika täthet t ex olika vätskor och metaller, inte går att  
 blanda på marken. Exempelvis metallskum eller olika typer av legeringar. På jorden orsakar gravitationen  
 att man får större porer högre upp i provet och mindre längre ner. I tyngdlöshet får man däremot en homo 
 gen struktur i hela provet. Resultaten av denna grundforskning inom materialteknik är viktiga för framtida  
 jordisk tillverkning av lätta, starka och stötupptagande komponenter. Här finns mängder av tillämpningar,  
 bland annat inom bilindustrin, där man eftersträvar minskad materialåtgång, högre energieffektivitet och  
 ökad trafiksäkerhet. En  mindre jordnära användning kan bli att förse rymdfarkoster med ett skalskydd mot  
 smärre meteoriter.

•  Man vill veta om det är gravitationen som gör att saker uppför sig som de gör på marken. Vet t ex rötter att  
 de ska växa nedåt om det inte finns någon gravitation som talar om för dem vilket hålls om är nedåt och  
 samma sak med blomman som ska växa uppåt innan den når markytan?


