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Розробка конструкторсько-технологічних рішень по виготовленню 

виробів ракетно-космічної техніки 

з композиційних матеріалів методом намотування 

 

Представлені науково-технічні матеріали за напрямками: 

 Застосування композиційних матеріалів у ракетних двигунах твердого палива. 

 Застосування методу намотування при освоєнні виробництва з композиційних 

матеріалів вузлів типу головний обтічник, міжступеневий відсік, перехідний відсік, корпус 

бойового блоку. 

Наводяться приклади розрахунків і технологічні схеми виготовлення силових оболонок 

корпусів ракетних двигунів твердого палива (РДТП): 

 Приклади розрахунку силової оболонки корпусу РДТП типу «кокон», «напівкокон», 

що виготовляється методом намотування. 

 Технологічні схеми виготовлення корпусу двигуна методом намотування з 

використанням метало-розбірної та піщано-полімерної оправок. 

 Приклад розробки конструктивно-технологічної схеми виготовлення силової 

оболонки розтруба соплового блоку методом намотування. 

 Технологічний процес виготовлення силової оболонки розтруба. 

 Відпрацювання технології клепання конструкцій з вуглепластику з деталями з 

алюмінієвого сплаву 

Узагальнено результати робіт зі створення конструктивно-технологічних рішень 

виготовлення корпусів двигунів різної конструкції («кокон», «напівкокон», сферичний корпус), 

проведено аналіз принципових конструктивно-технологічних схем вузлів та елементів, вузлів 

з’єднання двигунів з сусідніми відсіками, методи формування заділок. 

Розглянуто питання визначення проектних конструктивно-технологічних параметрів 

корпусів типу «кокон» і сферичних корпусів. 

Сформульовані вимоги, що пред’являються до оправок для намотування виробів, проведено 

аналіз застосовуваних типів оправок. 

Наведена детальна конструкція і технологія виготовлення метало-гіпсових, піщано-

полімерних та метало-розбірних оправок. 

 

Сферичний склопластиковий корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладні  

елементи 

Вантажний шпангоут 



2 
 

Представлена інформація про розрахунки та вибір схем намотування силових оболонок 

розтрубів з вуглепластику та органопластику. 

Представлена детальна схема оправки для намотування силової оболонки розтрубів. 

Схема намотування силової оболонки розтруба 

Обґрунтовано підхід до вибору схеми намотування вуглепластикової заготовки розтруба 

соплового блоку з вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу. 

Наведені результати робіт із застосування методу намотування при освоєнні виробництва з 

полімерних композиційних матеріалів вузлів типу головний обтічник, міжступеневий відсік, 

перехідний відсік, корпус бойового блоку. Виготовлення конструкцій відсіків методом 

намотування є відносно складним завданням, що вимагає розробки ряду принципових 

конструктивно-технологічних рішень та їхньої експериментальної обробки на модельних і 

дослідних вузлах.  

Проаналізовано досвід конструкторсько-технологічного відпрацювання хвостового, 

міжступеневого відсіків та головного обтічника з вуглепластику методом намотування. 

Представлені конструктивно-технологічні схеми хвостового відсіку (штатний варіант), 

дослідної конструкції корпусу головного обтічника та міжступеневого відсіку з вуглепластику. 

Наведено конструктивно-технологічну схему виготовлення модельних вузлів з 

вуглепластику типу МСО у вигляді циліндричної оболонки, підкріпленої поздовжньо-поперечним 

силовим набором. 

Конструктивно-технологічна схема корпусу  

з поздовжньо-поперечним силовим набором 

 

 

 

 

Стрингери з односпрямованого вуглепластику виготовлені методом викладки та 

автоклавного формування.  
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Стрингерний набір з вуглепластику 

 

Значний інтерес представляє застосування полімерних композиційних матеріалів для 

виготовлення силових корпусів головних частин, оскільки зниження маси конструкції на верхніх 

ступенях ракети дає найбільший ефект у частині поліпшення їхніх тактико-технічних 

характеристик.  

У роботі наведені результати досліджень можливості застосування полімерних 

композиційних матеріалів у конструкціях головних частин стосовно штатного варіанту. 

Представлена конструктивно-технологічна схема дослідної конструкції корпусу з 

полімерних композиційних матеріалів. 

За основу виготовлення силової оболонки корпусу прийнято метод спірального намотування 

на оправку односпрямованої стрічкою з вуглецевих наповнювачів «мокрим» способом. 

Для намотування використовувалася чавунна розбірна оправка. 

Оправка для намотування корпусу бойового блоку 

 

 

 

 

 

Представлені результати досліджень з вибору плівок для герметизації корпусу головної 

частини. 

Оболонка Стрингер Ребро Шар склотканини Оправка 


