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ВИБІР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗМІРОСТАБІЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ В РАКЕТНО-КОСМІЧНІЙ ТЕХНІЦІ 
 

Сучасну ракетно-космічну техніку важко уявити без використання композиційних матеріалів (КМ). При розробці 

засобів дослідження космічного простору потрібні нові матеріали, що витримують навантаження космічних 

польотів (високі температури і тиск, вібраційні навантаження, глибокий вакуум, радіаційний вплив і т.п.), маючи 

при цьому низьку масу. Застосування КМ дозволяє знизити вагу виробу на 10 ... 50% і скоротити витрату палива, 

підвищивши при цьому надійність. На сьогоднішній час при проектуванні і створенні космічних телескопів, що 

працюють при різних температурах, виникає термооптична аберація збільшення і розфокусировки оптичної 

системи за рахунок зміни розмірів силового корпусу, який зв'язує оптичну систему. Особливо актуальна ця задача при 

розробці корпусів космічних телескопів дистанційного зондування Землі. До числа найбільш важливих вимог, що 

вимагають від конструкцій сучасних літальних апаратів (ЛА) відносяться: мінімальна маса; максимальна 

жорсткість і міцність вузлів; максимальний ресурс роботи конструкцій в умови експлуатації;  висока надійність.  

Значною мірою перераховані вимоги до конструкції забезпечуються вибором матеріалу і вдосконаленням технології 

виготовлення конструкції з даного матеріалу. 

Ключові слова: розмірна стабільність, коефіцієнт лінійного термічного розширення, вуглепластик, оптико-

електронний комплекс, конструкційні матеріали.  

 

У зв'язку з виникненням великих циклічних 

теплових навантажень  на конструкції, наприклад 

оптико-електронного комплексу, найважливі-

шою вимогою, що забезпечує стабільність 

положення оптичної осі, є зниження коефіцієнта 

температурного розширення матеріалів (КТР), 

які складають конструкцію приладу до значень, 

близьких до нуля. [1] 

При створенні розміростабільних конструк-

цій слід враховувати фактори космічного прос-

тору, таких як: глибокий вакуум, ультра-

фіолетове, інфрачервоне, радіаційне випромі-

нювання, а також перепади температур, які 

призводять до деградації властивостей і 

руйнування конструкційних матеріалів. 

Необхідно враховувати, що швидкість 

протікання згубних процесів збільшується при 

одночасному впливі цих факторів. З 

урахуванням неможливості обслуговування 

космічних комплексів, потрібно забезпечити 

необхідний ресурс в повному обсязі. 

Розглянемо конструкційні матеріали 

наведені в таблиці 1. 

Характеристики Карбід 

кремнію 

Титан  

(ОТ4-1) 

Алюміній 

(АМг6) 

Сталь 

(30ХГСА) 

Углепласти

к (КМУ-4л) 

Густина, ρ, г/см3 3,14 4,55 2,73 7.85 1,5 

Межа міцності, σв,МПа 1260 1240 470 1100 700 

Модуль пружності,Ε, Гпа 380 110 71 215 162 

КТР, α, 10-6 К-1 3.5 8 24 11.7 1.5 

Теплопровідність λ,Вт/м ∙ К 180 9.63 117 39.4 9.2 

Теплоємність, C, Дж/кг ∙ К 680 527 900 496 1400 

Жорсткість, Е/ρ 133 24 26 27.4 90 

Розмірна 

стабільність 

+ + - 

старіння 

- 

старіння 

+ 

Конструктивні можливості 

з'єднання деталей 

+/- 

Закладні 

деталі 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+/- 

Закладні 

деталі 

Таблиця 1 – Фізико-механічні характеристики матеріалів[2] 

 

В даній таблиці представлені конструкційні 

матеріали з їх фізико-механічними властивостями. 

Якщо розглядати метали, то вони хороші з 

точки зору оброблюваності деталей 
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(технологічності) і показниками міцності, але 

висока маса, старіння в умовах космічного про-

стору і високий КТР робить їх неконкуренто-

спроможними в порівнянні з карбідом кремнію і 

композитними матеріалами. Також при викорис-

танні металів як конструкційних матеріалів для 

розміростабільних конструкцій стає необхідним 

використання спеціальних систем регулювання 

температури або систем компенсації 

температурних деформацій, що призводить до 

ускладнення конструкції, зниження її надійності 

і, як правило, до збільшення маси комплексу. 

Найбільш перспективним матеріалом є карбід 

кремнію, як за механічними властивостями, так і 

тому, що з нього можна зробити як несучу 

конструкцію, так і дзеркала. [2] 

З табл.1 видно, що органопластики мають 

високі показники питомої міцності и є найбільш 

раціональними за масою в конструкціях, що 

працюють на міцність (наприклад, у випадка 

розтягнення чи у випадку стисненення, коли 

стійкість не є визначальною). 

Склопластики не в повній мірі 

задовольняють вимогам, що пред'являються до 

конструкційних матеріалів, що 

використовуються в космосі, через невелику 

модуля пружності, слабкою зносостійкості і 

гетерогенності (наявність неоднакових частин) 

структури, що сприяє прискореному 

проникненню зовнішнього середовища в 

матеріал. Через більшу густину склопластики 

трохи поступаються органопластикам за 

показником питомої міцності, але вони мають 

істотну перевагу - відносно низьку вартість. 

Найбільш придатними при цьому 

представляються матеріали на основі вуглецевих 

волокон і полімерних матриць (вуглепластики) 

через високу питому міцності. До теперішнього 

часу накопичений значний обсяг інформації про 

фізико-механічні властивості епоксидних 

вуглепластиків, їх поведінці при різних видах 

навантаження (статиці, повторної статиці, 

динаміці) і деформування (розтягу, стиску, зсуві), 

а також відомостей про ресурс і календарний 

термін експлуатації. 

Внаслідок анізотропних властивостей 

вуглецевих волокон коефіцієнт лінійного 

розширення композиту може бути близьким до 

нуля в широкому діапазоні температур. Висока 

питома міцність вуглецевих волокон дозволяє 

створювати з них за допомогою прогресивних 

технологічних методів формоутворення досить 

жорсткі конструктивні елементи - трубчасті, 

панельні і їх комбінації. 

Однак через анізотропії фізико-механічних 

властивостей виникають додаткові труднощі 

при проектуванні, як самого матеріалу, так і 

конструкції. 

У той же час завдяки анізотропії з'являються 

досить широкі можливості керування власти-

востями вироби, тобто можлива оптимізація 

конструкцій з масових, жорсткістні і геоме-

тричним параметрам. Змінюючи тип волокна, 

матриці, їх співвідношення і схеми армування, 

використовуючи інші технологічні можливос-

ті, можна створювати формостабільні конс-

труктивні елементи з заданими параметрами. 

Висновок 

• Для збереження високих тактико-

технічних характеристик протягом усього 

терміну експлуатації оптико-електронних 

комплексів дистанційного зондування землі 

використовують размеростабільние конструкції. 

• При створенні розміростабільних 

конструкцій слід враховувати фактори 

космічного простору. 

• Змінюючи тип волокна, матриці, їх 

співвідношення і схеми армування, використо-

вуючи інші технологічні можливості, можна 

створювати формостабільні конструктивні 

елементи з заданими параметрами. 
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Современное ракетно-космическую технику трудно представить без использования композиционных материалов 

(КМ). При разработке средств исследования космического пространства нужны новые материалы, 

выдерживающие нагрузки космических полетов (высокие температуры и давление, вибрационные нагрузки, глубокий 

вакуум, радиационное воздействие и т.п.), имея при этом низкую массу. Применение КМ позволяет снизить вес 

изделия на 10 ... 50% и сократить расход топлива, повысив при этом надежность. [3] 

На сегодняшнее время при проектировании и создании космических телескопов, работающих при различных 

температурах, возникает термооптический аберрация увеличения и расфокусировки луча оптической системы за 

счет изменения размеров силового корпуса, который связывает оптическую систему. 

Особенно актуальна эта задача при разработке корпусов космических телескопов дистанционного зондирования 

Земли. К числу наиболее важных требований, требуют от конструкций современных летательных аппаратов (ЛА) 

относятся: минимальная масса; максимальная жесткость и прочность узлов; максимальный ресурс работы 

конструкций в условиях эксплуатации; высокая надежность. В значительной степени перечисленные требования к 

конструкции обеспечиваются выбором материала и совершенствованием технологии изготовления конструкции из 

данного материала. 

 

Modern rocket and space technology is difficult to imagine without the use of composite materials (KM). The development of 

space exploration tools requires new materials that withstand the load of space flights (high temperatures and pressures, 

vibration loads, deep vacuum, radiation exposure, etc.), while having low mass. Application of KM allows you to reduce the 

weight of the product by 10 ... 50% and reduce fuel consumption, while increasing reliability. 

At present, when designing and creating space telescopes that operate at different temperatures, there is a thermo-optical aberration 

of increasing and defocusing the optical system by changing the size of the power casing that connects the optical system. 

This task is particularly relevant when developing space telescopes for space remote sensing Earth. Among the most important 

requirements that require from the designs of modern aircraft (LA) include: minimum weight; maximum stiffness and strength 

of knots; maximum working life of structures in terms of operation; high reliability. To a large extent, the listed requirements 

for the design are provided by the choice of material and the improvement of the technology of manufacturing the construction 

of this material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


