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Abstract  

The study of the influence of different materials and their combinations on the mass characteristics and 

strength for the fuel tanks of a booster rocket with a liquid rocket engine was performed in the work. Materials 

AMg6 and D16 as well as composite materials with reinforcing carbon fabric and their combination were selected 

for the study. The wall is made of carbon fiber, and the power set of D16 in this scheme. Advantages and disad-

vantages compared to other materials and the scope of effective application are indicated. This design has ample 

opportunities for modernization. 

Анотація  

В роботі виконано дослідження впливу різних матеріалів та їх комбінацій на масові характеристики 

та міцність для паливних баків ракети-носія(РН) з рідинним ракетним двигуном(РРД). Для дослідження 

обрано матеріали АМг6 та Д16 також композиційні матеріали(КМ) з армуючою вуглетканиною та їх ком-

бінація.  

Встановлено, що для баку РН з вказаними параметрами найбільш оптимальною є схема, в якій стінка 

виконана з вуглепластику, а силовий набір з Д16. Вказано переваги та недоліки порівняно з іншими мате-

ріалами та сфера ефективного застосування. Слід зазначити, що вказана конструкція має широкі можли-

вості до модернізації. 
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Вибір раціональної конструкції та мінімізація 

маси паливних баків РН є важливим етапом проек-

тування. Паливні баки призначені для розміщення 

компонентів палива і подачі їх у двигунну устано-

вку(ДУ), а також для сприйняття і передачі наван-

тажень, що діють на корпус. Паливні баки склада-

ють основну частину конструкції рідкопаливної ра-

кети і багато в чому визначають її габаритні і масові 

характеристики. [1] Принциповим у процесі конст-

руювання корпусів паливних баків є вибір матері-

алу конструкції. Виходячи з вимог, що висуваються 

до баків у частині достатньої несучої здатності за 

мінімальної маси, герметичності і корозійної трив-

кості, технологічності і вартості загалом як конс-

трукційні. В першу чергу можуть бути розглянуті 

алюмінієві і титанові сплави та високоміцні коро-

зійнотривкі сталі. 
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Досліджень на тему мінімізації маси паливних 

баків РН достатньо, проте дуже мало з них зосере-

джені саме на виборі більш раціонального матері-

алу для певної конструкції. Наприклад, методика 

зниження маси паливних баків РН на прикладі хво-

стового відсіку. Алгоритм оптимізації в даному ме-

тоді побудований за принципом забезпечення дис-

кретної рівноміцності окремих підконструкцій. [2]  
Приклад структури, що складається з багатьох 

композитних сендвіч-панелей, які виконані з двох 
шарів вуглецевих епоксидних композитних воло-
кон та алюмінієвого ядра. Така конструкція призна-
чена для зменшення структурної маси та покра-
щення статичної та динамічної структурної жорст-
кості конструкції. [3]  

Переваги матеріалів, які найчастіше застосову-
ють залежно від типу палива: алюмінієві сплави 
АМг6 та Д16(та їх модифікації) та КМ з армуючою 
вуглетканиною наведено в [4]; В [5] показано перс-
пективні та альтернативні матеріали. В роботі [6] 
пропонується до застосування в конструкції РН 
альтернативних сучасним АМг6 та Д16т алюмініє-
вих сплавів 1151 и 1545К.  

Метою даної роботи є дослідження впливу рі-
зних матеріалів та їх комбінацій на вагові характе-
ристики та міцність для паливних баків ракети-но-
сія з рідинним ракетним двигуном. 

В дослідженні розглянуто для кожного матері-
алу та їх комбінацій конструкцію паливного баку, 
яка складається зі стінки та силового каркасу. Для 
дослідження обрано матеріали АМг6 та Д16 також 
КМ з армуючою вуглетканиною та їх комбінації.  

Процес дослідження можна розділити на на-
ступні етапи: визначення геометричних параметрів 
бака для кожного матеріалу, розрахунок маси кон-
струкції, розрахунок на міцність, аналіз отриманих 
результатів.  

До паливних баків висуваються наступні ви-
моги: мінімальна маса при заданій несучій здатно-
сті; герметичність, у т. ч. корозійна тривкість; на-
дійність функціонування в процесі наземної екс-
плуатації (при заправленні і зливанні компонентів, 
при контролі тиску тощо), а також при старті й у 
польоті ракети (при заборі компонентів з мінімаль-
ними залишками, при наддуві, дренажі, демпферу-
ванні коливань палива тощо); простота і технологі-
чність конструкції. [1] 

Для проектування вказаних елементів схеми 
бака використовувалось джерело [1]. Характерис-
тики конструкційних матеріалів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристики матеріалів 

Матеріал Густина ρ, кг/м3 Модуль пружності Е, МПа Границя міцності σв, МПа 

АМг6М 2,64×103 6,8×104 320 

Д-16 2,77×103 7,2×104 420 

Spread Tow A-60 1.78×103 14,3×104 2263 

 
Розрахунок геометричних параметрів прове-

дено за розрахунковою схемою бака пального пер-
шого ступеню РН вказаною на рисунку 1 для алю-
мінієвих сплавів та вуглепластику. Вхідні дані од-
накові для всіх конструкцій: маса корисного 
навантаження Gк =200кг; маса другого ступеню G2 
=1600кг; маса першого ступеню без проектованого 
бака з пальним G1 =5300кг; маса пального в баку 
Gп =2000кг. 

Наближена оцінка маси вафельного сферич-
ного днища, виготовленого методом механічного 

фрезерування, може бути здійснена за умовною ро-
зрахунковою товщиною, отриманою шляхом рівно-
мірного «розмазування» ребер по поверхні оболо-

нки. Таке днище має стінку товщиною , закінці-
вку для зварювання з закінцівкою стінки баків, 

довжина якої , а товщина ; силовий набір 

прийнято в формі сітки a×b , товщиною ребер жор-

сткості  та висотою Н. Стінка бака має аналогічні 
параметри(рис.1 А), проте армуюча сітка формує 
квадрат зі стороною с. [1] 

  
Рис.1. Розрахункова схема паливного бака 
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Конструкція баку з вуглепластику дещо відрі-

зняється, що зображено на схемі рисунку 2. По-

довжні закінцівки відсутні, оскільки деталь з та-

кими габаритами можливо виконати шляхом намо-

тки.  

Для комбінації матеріалів розроблена інша ро-

зрахункова схема, що показано на рисунку 2. 

  
Рис.2. Розрахункова схема для баку виконаного з комбінації вуглепластику та АМг6 

 

Розрахункова схема вафельного сферичного 

днища, виготовленого з такої комбінації матеріалів, 

відрізняється від схеми, виготовленої з одного ма-

теріалу. Таке днище, окрім закінцівки для зварю-

вання з закінцівкою стінки баків, довжина довжина 

якої , а товщина ; силовий набір прийма-

ємо в формі сітки a×b , товщиною ребер жорсткості 

 та висотою Н, має ще зовнішній шар виконаний 

з вуглепластику, товщина якого  та внутрішню 

. Стінка бака має аналогічні до обичайки параме-

три(рис.2 А). 

За розрахунками в програмі Matlab 2019 було 

виконано обчислення всіх названих параметрів для 

кожного типу матеріалу.  

Далі в програмному середовищі SolidWorks 

2016 побудовано модель баку для кожного матері-

алу (рис. 3). 

 
а б  в  г 

Рис.3. Просторові моделі баків: 

а – Амг6М; б – Д16; в – Spread Tow A-60; г – Spread Tow A-60+ АМг6М 

  

Визначення масових характеристик проведено за допомогою інструментів SolidWorks 2016 (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Масові параметри баків 

 АМг6М Д-16 Spread Tow Spread Tow +АМг6М 

Маса, кг 53,892 56,814 39,018 48,131 

Об’єм, м3 0,020034 0,020005 0.020583 0.019325 

  

В додатку SOLIDWORKS Simulation проведено розрахунки на міцність(рис.4). 

Слід зазначити, що максимальна деформація стінок баків вздовж осі симетрії склала 15мм АМг6М, 

13 Д16, 4 мм Spread Tow та 6,2 мм Spread Tow +АМг6М. 

 
a б 

  
в г 

Рис.4. Графічне зображення результатів розрахунків: 

а – Амг6М; б – Д16; в – Spread Tow A-60; г – Spread Tow A-60+ АМг6М 

 

Аналіз результатів дозволяє зробити наступні 

висновки. Класичні матеріали показали схожі ре-

зультати з перевагою АМг-6. Конструкція з цього 

сплаву має високі масові показники, та середній по-

казник використаного матеріалу, що не дозволить 

зекономити кошти. Також для досліджуваної конс-

трукції даний матеріал показав найбільшу дефор-

мацію, що негативно вплине на стабільність РН в 

польоті. Найбільшу ефективність АМг-6 покаже в 

конструкціях середніх та великогабаритних РН. 

Д16 має більшу масу конструкції та менші по-

казники деформації. Даний матеріал найбільш ефе-

ктивний для силових елементів великогабаритних 

ракет носіїв. Слід зазначити, що конструкції з кла-

сичних матеріалів найбільш досліджені і їх розра-

хунок та виготовлення є більш простими проце-

сами. 

Spread Tow A-60 – КМ з армуючим вуглеволо-

кном. Оскільки матеріал є анізотропним, то конс-

трукції баків з силовими елементами складно спро-

ектувати так, що б вона працювала ефективно. 
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Проте даний матеріал є новим і проектування опти-

мальної конструкції баку з нього є актуальним ін-

женерним завданням. На практиці вуглепластик за-

стосовують для надлегких РН, де відсутня необхід-

ність в силовому каркасі баків. Виготовлення таких 

конструкцій є складним процесом. 

Комбінація КМ та алюмінієвого сплаву для ви-

готовлення баків РН показала найбільшу ефектив-

ність. Така конструкція має низькі масу та показ-

ники деформації конструкції. Недоліками є склад-

ність проектування та виробництва. Проте 

виготовлення шляхом намотки вуглецевої тка-

нини/волокон на готову алюмінієву конструкцію 

має широкі можливості до оптимізації при масо-

вому виготовленні. 

Шляхи оптимізації: За основу для оптимізації 

прийнято комбінацію вуглепластику та алюмініє-

вого сплаву. Для спрощення виготовлення та прое-

ктування такої конструкції стінки баків та силовий 

набір можна виготовляти з різних матеріалів. Тоді 

стінку баків слід виконати з вуглепластику з додат-

ковим герметизуючим шаром на внутрішній сто-

роні. Також для силового набору слід змінити мате-

ріал АМг6 на Д16 або В95, оскільки останні мають 

вищу міцність, що зменшить розміри елементів ка-

ркасу. 

Результати оптимізації конструкції(рис.5). 

Проєктування здійснювалось за аналогічною до 

класичних матеріалів розрахунковою схемою. 

 
Рис.5. Просторова модель оптимізованого баку 

 

За результатами розрахунків(рис.6) отримано 

масу конструкції 41,203 кг та загальний об’єм вико-

ристаного матеріалу 0,017392 м3. Деформація по 

осі симетрії склала 13 мм. 

 
Рис.6. Графічне зображення результатів розрахунків оптимізованої моделі 

 

На основі аналізу існуючих матеріалів для ре-

алізації баків для РН з РРД досліджено характерис-

тику подібних моделей виконаних з АМг-6М, Д16, 

КМ з вуглецевими армуючими волокнами та їх 

комбінацій. 

Встановлено, що для баку РН з вказаними па-

раметрами найбільш оптимальною є схема, в якій 

стінка виконана з вуглепластику, а силовий набір з 

Д16. Перевагами такого рішення є суттєва економія 

12,7 кг маси, що складає 23.6% відносно маси кон-

струкції з АМг6; та більша жорсткість конструкції. 

Недоліки у вигляді складності проектування мож-

ливо компенсувати масовим виготовленням таких 

баків. Вказана конструкція має широкі можливості 

до модернізації. 
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