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Hervatting shuttlevluchten in 
2005 en 2006

Op 26 juli 2005 werd voor de eerste 
maal sinds de ramp met de Columbia 
een spaceshuttle gelanceerd. De Dis-
covery vertrok met zeven ruimtevaar-
ders aan boord voor missie STS-114. 
Helaas achtervolgde het probleem dat 
het Columbia ongeluk veroorzaakte 
ook de Discovery. Tijdens de lancering 
raakten enkele stukken isolatiemate-
riaal van de externe tank los en mis-
ten de shuttle ternauwernood. Hoewel 
tijdens een inspectie op de tweede 
vluchtdag bleek dat het hitteschild 
van de Discovery niet beschadigd was, 
bleek het losraken van het isolatiema-
teriaal voor NASA voldoende reden om 
haar shuttles aan de grond te houden 
totdat het ontwerp van de externe tank 
verbeterd was. Dit leidde er toe dat de 
lancering van missie STS-121 van sep-
tember 2005 uiteindelijk tot juli 2006 
uitgesteld zou worden.

Tijdens STS-114 bracht de Discovery 
nieuwe voorraden naar het station. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de 
in Italië gebouwde logistieke module 
MPLM Rafaello, welke tijdelijk aan de 
koppelmodule Unity werd afgemeerd. 
Tevens verving men een van de vier 
gyroscopen, die sinds juni 2002 defect 
was, met een nieuw exemplaar dat door 
de Discovery was aangevoerd. 

Een spectaculaire ruimtewandeling 
werd ondernomen op 3 augustus toen 
de Amerikaanse astronaut Robin-

son, die zich aan het uiteinde van de 
robotarm van het station bevond, in 
een zodanige positie gemanoeuvreerd 
werd dat hij een tweetal locaties aan 
de onderzijde van de Discovery kon 
bereiken. Met succes kon hij twee 
zogenaamde gap fillers verwijderen, die 
normaal tussen de tegels van het hit-
teschild gelijmd worden, maar in dit 
geval tijdens de lancering waren los 
getrild en naar buiten staken. Hier-
door zou tijdens de terugkeer de lucht-
stroom langs het hitteschild dusdanig 
verstoord kunnen raken, dat net achter 
de uitstekende gap filler een extreem 
hete plek zou kunnen ontstaan.

Slecht weer maakte het noodzakelijk 
dat de landing een dag werd uitge-
steld en op 9 augustus 2005 landde de 
Discovery behouden op de Edwards Air 
Force Base in Californië.

Terwijl de Russische Soyuz capsu-
les elke zes maanden trouw werden 
gelanceerd om de vaste tweekoppige 
expeditiebemanningen die in het ISS 
verbleven af te lossen, duurde het 
tot 4 juli 2006 eer de volgende shut-
tlevlucht van start ging. Deze STS-121 
missie, wederom uitgevoerd met de 
Discovery, was in meerdere opzich-
ten een mijlpaal. Niet alleen vertrok 

Assemblage ISS opent perspectieven voor Europa
Marco van der List

De assemblage van het International Space Station (ISS) is na een lange pauze weer opgepakt. Na een periode van enkele 
jaren waarin vooral de Verenigde Staten probeerden te herstellen van het dramatische ongeluk met de spaceshuttle Colum-
bia, kunnen de internationale partners in het project nu eindelijk de lancering van langverwachte elementen, zoals de reste-
rende Amerikaanse en Japanse modules maar zeker ook ‘ons’ eigen Europese Columbus laboratorium en de vrachtvaarder 
ATV tegemoet zien. Vooral 2007 zal een belangrijk jaar worden voor de Europese bemande ruimtevaart waarin ESA en haar 
industriële en onderzoekspartners hun inspanningen bekroond zullen zien worden.

Zo zag het ISS eruit aan het einde van 2006. Aan de rechterzijde bevinden zich de nieuwe P4 zonnepa-
nelen, terwijl bovenaan te zien dat een van de twee P6 panelen is ingerold. De foto werd genomen op 
19 december 2006 vanuit de vertrekkende shuttle Discovery. [NASA]
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de spaceshuttle op de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsdag, maar vanaf 
dit moment zou de vaste expeditiebe-
manning aan boord van het ISS weer 
uit drie personen bestaan. Door het 
niet beschikbaar zijn van de shuttle, 
was men sinds april 2003 genoodzaakt 
om de vaste bemanning te reduceren 
van drie naar twee personen. Nu kon 
de originele situatie hersteld worden 
en een van de bemanningsleden van de 
Discovery zou zich dan ook bij de Expe-
ditie-13 bemanning voegen, welke zich 
al sinds begin april 2006 aan boord van 
het station bevond. Dat nieuwe derde 
bemanningslid was de Duitser Tho-
mas Reiter, die in de jaren negentig 
al eens zes maanden in het Russische 
ruimtestation Mir had doorgebracht. 
Met de intrek van Reiter in het ISS 
kreeg Europa zijn eerste lange vlucht 

aan boord van het ISS. In een volgend 
nummer zal een artikel worden gepu-
bliceerd, dat dieper op de bijzondere 
vlucht van Reiter zal ingaan.

Na het vertrek van de Discovery op 15 
juli 2006, bleef Reiter samen met de 
Rus Pavel Vinogradov en de Amerikaan 
Jeff Williams achter aan boord van het 
ISS. De Discovery landde, nu met maar 
zes ruimtevaarders aan boord, op 17 
juli op het Kennedy Space Center in 
Florida.

Nieuwe zonnepanelen voor 
ISS

Reiter en zijn collega’s zouden niet 
lang van hun relatieve rust kunnen 
genieten. September 2006 zou een 

van de drukste maanden worden in de 
geschiedenis van het bijna acht jaar 
oude ruimtestation. Zowel een Ameri-
kaanse shuttle als een Russische Soyuz 
zou het station aandoen en eindelijk, 
na een pauze van bijna vier jaren, werd 
de assemblage weer opgepakt.

Op 9 september spoedde de space-
shuttle Atlantis zich richting ruimte 
voor missie STS-115. In het vrachtruim 
bevond zich de 15,8 ton zware P3/P4 
Truss, welke een onderdeel zou gaan 
vormen van de grote dwarsbalk, de 
Integrated Truss Structure (ITS), waaraan 
de grote Amerikaanse zonnepanelen 
zijn bevestigd. Twee dagen na de start 
koppelde Atlantis aan het ISS, waarna 
de robotarm van de Atlantis de P3/P4 
Truss uit het vrachtruim haalde en deze 
overhandigde aan de robotarm van het 

Na het annuleren van de Centrifuge Module, diverse Russische onderzoekslaboratoria en de Amerikaanse woonmodule, zal het ISS nadat de assemblage in 
2010 is afgerond er zo uitzien. [NASA]
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ISS. Gedurende de nacht bleef de P3/
P4 Truss aan het uiteinde van de arm 
geparkeerd zodat deze in thermisch 
evenwicht met haar omgeving kon 
komen. De dag erop werd de P3/P4 
aan het P1 segment gekoppeld waarna 
alle koppelbouten gemotoriseerd aan-
getrokken werden, zodat een stevige 
verbinding ontstond.

Het P3 deel is vast verbonden met de 
rest van het station, terwijl op P4 twee 
grote zonnepanelen bevestigd zijn. De 
twee delen P3 en P4 zijn roterend met 
elkaar verbonden (de zogenaamde Solar 
Alpha Gimbal) zodat het P4 gedeelte met 
de zonnepanelen naar de zon gericht 
kunnen worden, onafhankelijk van 
de oriëntatie van het ruimtestation. 
De zonnepanelen op P4 konden op 14 
september zonder noemenswaardige 
problemen ontplooid worden. Dit tot 
grote opluchting van vluchtleiders, 
omdat in 2000 bij het ontplooien van 

de eerste set zonnepanelen (P6) enkele 
problemen optraden. Vanwege de aan-
wezigheid van deze P6 zonnepanelen, 
die in een tijdelijke positie bovenop 
het station zijn geplaatst, kon de Solar 
Alpha Gimbal nog niet in gebruik geno-
men worden. Door het roteren van P4 
zouden de nieuwe panelen in botsing 
komen met het nog niet opgevouwen 
P6-paneel. Dat opvouwen was gepland 
voor de volgende shuttlevlucht.

Op 17 september ontkoppelde Atlan-
tis van het station om vier dagen later 
te landen in Florida. Terwijl de Atlan-
tis zich nog in de ruimte bevond, ver-
trok op 18 september de Soyuz TMA-9, 
met aan boord de Rus Mikhail Tyurin, 
de Amerikaan Lopez-Alegria, en ‘s 
werelds eerste ruimtetoeriste de Ame-
rikaans-Iraanse Anousheh Ansari. Tyu-
rin en Lopez-Alegria vervingen de oude 
Expeditie-13 bemanning bestaande uit 
Vinogradov en Williams. Deze laatsten 

keerden op 28 september samen met 
Ansari in de Soyuz TMA-8 naar de aarde 
terug. Reiter vormde nu met Tyurin en 
Lopez-Alegria de Expeditie-14 beman-
ning.

De derde en laatste shuttlevlucht van 
2006 ging op 9 december van start 
toen de Discovery vertrok voor missie 
STS-116. De zeven astronauten aan 
boord van de Discovery, waaronder de 
eerste Zweedse ruimtevaarder Christer 
Fuglesang, leverden onder andere de 
P5 Truss aan, welke op haar beurt weer 
tegen het uiteinde van het P4/P3 seg-
ment bevestigd werd. De P5 dient om 
voldoende afstand te waarborgen tus-
sen de zonnepanelen die op P4 en P6 
gemonteerd zijn, wanneer die laatste 
in de zomer van 2007 in hun definitieve 
positie gemonteerd worden.
Daarna werd begonnen met het intrek-
ken van het grote zonnepaneel aan de 
bakboordzijde van de P6. Doordat P6 

De Zweedse ruimtevaarder Fuglesang (links) en de Amerikaan Curbean (rechts) assisteren tijdens een extra ingeplande ruimtewandeling om het P6 zonnepa-
neel in te vouwen. [NASA/ESA]
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eind 2000 in een tijdelijke positie boven 
op de Unity module was geplaatst, stak 
het 28-meter lange zonnepaneel over 
de in september 2006 geïnstalleerde 
P4 zonnepanelen. De motor werd 
gestart waarmee de mast, waaraan het 
P6 zonnepaneel is bevestigd, gelei-
delijk werd ingetrokken. Hoewel het 
paneel als een harmonica had moeten 
invouwen, lukte dit niet goed. Uitein-
delijk kon het paneel ingetrokken wor-
den tot ongeveer 55% van zijn lengte, 
en dit was genoeg om in ieder geval de 
P4 zonnepanelen niet meer te hinde- 
ren. 

Later besloot de vluchtleiding om de 
vlucht van de Discovery met een dag te 
verlengen zodat een extra ruimtewan-
deling kon worden ingelast, met als 
doel het weerbarstige P6 zonnepaneel 
op te vouwen. Gedurende een 7,5 uur 
durende ruimtewandeling, positio-
neerden Curbeam en Fuglesang zich 

Januari  Progress M-59 – Onbemande Russische logistieke missie.

April Soyuz TMA-10 – Russische bemande ruimtevlucht, drie ruimtevaarders, begin van Expeditie-15.

Mei Progress M-60 – Onbemande Russische logistieke missie.
 Atlantis STS-117 – Amerikaanse bemande ruimtevlucht, zes ruimtevaarders. Installatie van de S3/S4 

Truss met zonnepanelen. Het P6 zonnepaneel aan stuurboordzijde zal worden opgevouwen.

Juli Endeavour STS-118 – Amerikaanse bemande ruimtevlucht, zeven ruimtevaarders. Installatie van de S5 
Truss en een extern opslagplatform.

September Progress M-61 – Onbemande Russische logistieke missie.

Oktober Soyuz TMA-10 – Russische bemande ruimtevlucht, drie ruimtevaarders, begin van Expeditie-16.
 Atlantis STS-120 – Amerikaanse bemande ruimtevlucht, zeven ruimtevaarders waaronder ESA astronaut 

Paolo Nespoli (Italië). Installatie van de koppelmodule Node-2 Harmony op tijdelijke locatie aan Unity 
(na het vertrek van Atlantis wordt Harmony op haar definitieve plaats aan de voorzijde van de Destiny 
gekoppeld). Amerikaans segment US Core Complete. De P6 Truss wordt verplaatst naar het uiteinde van 
P5, waarna de P6 zonnepanelen weer ontplooid worden.

November ATV-1 Jules Verne – Onbemande Europese logistieke missie.

December Progress M-62 – Onbemande Russische logistieke missie.
 Discovery STS-122 – Amerikaanse bemande ruimtevlucht, zeven ruimtevaarders waaronder ESA astro-

naut Hans Schlegel (Duitsland). Installatie van de Europese laboratorium module Columbus.

aan weerszijden van de mast om het 
zonnepaneel te geleiden terwijl het 
werd ingetrokken. Uiteindelijk kon 
het paneel geheel met succes worden 
opgeborgen.

Tijdens deze vlucht werd ook de defini-
tieve elektrische en thermische confi-
guratie van het Amerikaanse segment 
van het station, in bedrijf gesteld. Tot 
dusver waren de Amerikaanse modu-
les afhankelijk geweest van de zonne-
panelen en radiatoren van de P6 Truss 
in haar tijdelijke positie. Nu was de 
tijd aangebroken dat overgeschakeld 
zou worden naar de P4 zonnepane-
len en naar de grote radiatoren op de 
Integrated Truss Structure voor de afvoer 
van warmte. De complexiteit van de 
operatie lag in het feit dat de verschil-
lende elementen van de thermische 
en elektrische systemen sinds 2001 in 
gedeeltes gedurende meerdere shut-
tlemissies waren aangevoerd en geïn-

stalleerd. Eerst werd begonnen met het 
vullen van alle leidingen, radiatoren en 
warmtewisselaars van het thermische 
systeem met de koelvloeistof. Deze 
koelvloeistof, ammoniak, was opge-
slagen in speciale vaten in segmen-
ten van de ITS die al in 2002 geïnstal-
leerd waren. Het vullen lukte zonder 
noemenswaardige problemen en de 
circulatiepompen konden met succes 
gestart worden. 
Tijdens twee opeenvolgende ruimte-
wandelingen werd telkens de helft van 
de definitieve ‘meterkast’ van het Ame-
rikaanse segment van ISS aangesloten 
door grote relaissystemen opnieuw te 
configureren. Deze meterkast was al in 
2002 geïnstalleerd, maar het in bedrijf 
nemen kon pas gebeuren nadat de P4 
zonnepanelen operationeel waren. 
Nadat deze klus was voltooid kon-
den de tijdelijke energiedistributie-
systemen die tot nu toe waren gebruikt 
voorgoed worden afgeschakeld. Met 
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Alle geplande elementen van het ISS, met in het donkergrijs de modules die al in de ruimte zijn terwijl de nog door de shuttle of Russische raketten te lance-
ren modules in respectievelijk wit of lichtgrijs zijn weergegeven. [NASA]

de hoofddoelen van de missie vol-
tooid, ontkoppelde de Discovery op 
19 december. Terwijl Discovery-astro-
naute Sunita Williams achterbleef 
aan boord van het ISS, keerden Reiter 
en Fuglesang in de Discovery naar de 
aarde terug.

ATV en Columbus in 2007
De lancering van de Europese labora-
torium module Columbus is gepland 
voor de periode 5 tot 27 december 
2007. De shuttle Discovery zal dan tij-
dens missie STS-122 de module afleve-
ren bij het station. De Columbus zal op 
weg naar de ruimte vergezeld worden 
door een zevenkoppige bemanning, 
waaronder de ESA-ruimtevaarder Hans 
Schlegel uit Duitsland. Gedurende de 
twaalfdaagse vlucht zal Columbus aan 
de koppelmodule Node-2 vastgemaakt 
worden en tijdens enkele ruimtewan-
delingen zullen de externe experimen-

ten aan de buitenzijde van de module 
gemonteerd worden. Schlegel zal ver-
gezeld worden door de Fransman Léo-
pold Eyharts die enkele maanden aan 
boord van het station zal verblijven 
om te assisteren bij het activeren van 
Columbus. 

Eerder in het jaar zal het prototype van 
de Automated Transfer Vehicle (ATV) haar 
eerste vlucht maken. In november is 
de lancering voorzien van de ATV-1, 
genaamd ‘Jules Verne’ naar de 19-
eeuwse Franse sciencefiction schrijver. 
De Jules Verne zal gelanceerd worden 
met behulp van een Ariane-5 vanaf de 
Europese ruimtebasis Kourou in Frans-
Guyana.

De VS heeft vier shuttlevluchten 
gepland voor 2007, waaronder de addi-
tie van de Node-2 waaraan de Europese 
en Japanse onderzoek modules gekop-

peld kunnen worden. Met dit Ameri-
kaanse segment zal de zogenaamde US 
Core Complete status bereikt worden. In 
het kader (pagina 10) zijn de vluchten 
naar het ISS in 2007 (status 25 maart 
2007) opgenomen. [Internationale 
partners in ISS] 


