
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Інститут аерокосмічних технологій 

Кафедра авіа- та ракетобудування 

 

До захисту допущено: 

Завідувач кафедри 

______  Володимир КАБАНЯЧИЙ 

«___»_____________20__ р. 

 

 

Дипломний проєкт 

на здобуття ступеня бакалавра 

за освітньо-професійною програмою «Літаки та вертольоти» 

спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 

на тему: «Стикування кілів з фюзеляжами середньомагістральних 

літаків» 

 

Виконав:  

студент IV курсу, групи ВЛ-62 

Корляков Ярослав Вікторович  __________ 

Керівник:  

Асистент кафедри АРБ 

Толстой Сергій Анатолійович __________ 

Рецензент: 

Старший викладач кафедри СКЛА 

Гавриленко Володимир Васильович __________ 

 

Засвідчую, що у цьому дипломному 

проєкті достатньо запозичень з праць 

інших авторів без відповідних 

посилань. 

Студент _____________ 

 

 

 

Київ – 2020 року 



ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 

 

№ 
з/п 

Ф
о

р
м

а
т

 

 
 

Позначення 
Найменування 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

а
р

к
у
ш

ів
 

Примітка 

1 А4  
Завдання на дипломну 

роботу 
3  

2 А4 ВЛ6207.10.03.00.00ПЗ 
Пояснювальна 

записка 
74 

 

 

3 А1 ВЛ6207.10.03.00.01ЗК Складальне креслення 3  

4 А1 ВЛ6207.10.03.00.02ІМ 

Схема складання і 

забезпечення 

взаємозамінності 

1  

5 А1 ВЛ6207.10.03.00.03ІМ 
Цикловий графік 

складання  
1  

6 А1 ВЛ6207.10.03.00.04ІМ 
Планування дільниці 

 
1  

7 А2х5 ВЛ6207.10.03.00.05ІМ 

Складальне креслення 

майстер-плити по 

стику кіля з 

фюзеляжем 

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    
ВЛ6207.10.03.00.00 

 ПІБ Підп. Дата 

Розроб. Корляков Я.В.   

Відомість  

дипломної 

роботи 

Аркуш Аркушів 

Керівн. Толстой С.А.   1 1 

Консульт.    КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

Каф. АРБ    Гр. ВЛ-62 
Н/контр. Поваров С.А.   

Зав.каф. Кабанячий В.В.   

 



Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Інститут аерокосмічних технологій 

Кафедра авіа- та ракетобудування 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Спеціальність – 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 

Освітньо-професійна програма «Літаки та вертольоти» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

______ Володимир КАБАНЯЧИЙ 

«___»_____________20__ р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на дипломний проєкт студенту 

Корлякову Ярославу Вікторовичу 

 

1. Тема проєкту: «Стикування кілів з фюзеляжами середньомагістральних 

літаків», керівник проєкту Толстой Сергій Анатолійович, асистент кафедри 

АРБ, затверджені наказом по університету від «04»травня 2020 р. №1068-с 

2. Термін подання студентом проєкту: «1_»    червня  2020 року 

3. Вихідні дані до проєкту:  
3.1  Компонувальні схеми літаків Ан-148 і Ан-178. 

3.2. Технічні характеристики та прейскуранти на сучасні засоби 

технологічного оснащення для виконання складальних робіт. 

3.3. Діюча галузева нормативно-технічна документація. 

3.4. Технічний опис конструкції стику кіля з фюзеляжем на прикладі 

літака Ан-148. 

4. Зміст пояснювальної записки: 

4.1. Конструкторська частина. 

4.2. Технологічна частина. 

4.3. Організаційно-розрахункова частина. 

4.5  Охорона раці. 

 

  



 

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, 

плакатів, презентацій тощо): 
5.1   Складальне креслення стику кіля з фюзеляжем. 

5.2  Схема стикування і ув’язки. 

5.3  Цикловий графік. 

5.4 Планування дільниці. 

5.5 Складальне креслення майстер-плити по стику кіля з фюзеляжем. 

6. Дата видачі завдання ___25 березня 2020 р___ 

Календарний план 

№ 

з/п 

Назва етапів виконання дипломного 

проекту 

Термін виконання 

етапів проекту 
Примітка 

1 Оформлення технічного завдання.  01.03.2020 р.  

2 Підбір та аналіз літературних джерел.  до 15.03.2020 р.  

3 Аналіз основних конструктивно-технологічних 

параметрів стиків літаків Ан-148 і Ан-178.  

до 06.04.2020 р.  

4 Розробка директивної та робочої технологій 

складання.  

до 12.05.2020 р.  

5 Виконання технологічної частини роботи.  до 18.05.2020 р.  

6 Виконання організаційно-технічної і 

розрахункової частин роботи.  

до 22.05.2020 р.  

7 Оформлення пояснювальної записки і додатків.  до 05.06.2020 р.  

8 Оформлення графічної частини, затвердження 

комплекту документації дипломної роботи.  

до 10.06.2020 р.  

9 Перевірка на плагіт  до 12.06.2020 р.  

10 Захист дипломного проекту  15.06.2020 р.  

 

Студент  Ярослав КОРЛЯКОВ 

 

Керівник Сергій ТОЛСТОЙ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломного проєкту 

на тему: «Стикування кілів з фюзеляжами 

середньомагістральних літаків» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020 року 



Анотація 

 

Пояснювальна записка до дипломного проекту містить 74 сторінки, 15 

зображень, 8 таблиць, 6 використаних джерел. 

Об’єкт дослідження – конструкція стику кіля з фюзеляжем на прикладі 

відповідного вузла літаків сімейства Ан-148, Ан-158 та Ан-178 . 

Предмет дослідження – конструкторська і технологічна документація на 

об'єкт. 

Мета дипломного проекту – аналіз конструкторської документації на 

стик, виявлення його характерних конструктивно-технологічних параметрів, 

формування вихідних даних для технологічної підготовки серійного 

виробництва даного вузла літака. 

Матеріали дипломного проекту пропонується використовувати у 

практичній діяльності авіабудівних і авіаремонтних підприємств тому, що 

конструктивно-технологічний аналіз авіаційної конструкції та серійна 

технологія її виготовлення дозволяють знизити собівартість продукції, 

забезпечити стабільну якість і підвищити кон'юнктурні показники діючого 

підприємства в умовах реалізації сучасних бізнес-проектів в авіаційній галузі. 

 

Ключові слова: технологічний процес, стикування, кіль, серійне 

виробництво, засоби технологічного оснащення, конструктивно-технологічний 

параметр. 

 

 

  



Abstract 

The explanatory note to the graduate work contains 74 pages, 15 images, 8 

tables, 6 sources used. 

The object of research is the construction of the vertical stabilizers to fuselage  

attachment process on the example of the corresponding node of the An-148, 

An-158 and An-178 aircraft. 

The subject of research - design and technological documentation for the 

object. 

The purpose of the graduate work is the analysis of the design documentation 

for the joint, identification of its characteristic design and technological parameters, 

formation of initial data for technological preparation of serial production of this unit 

of the aircraft. 

It is proposed to use the materials of the graduate work in the practical activities 

of aircraft and aircraft repair companies because the structural and technological 

analysis of aircraft design and serial technology of its manufacture can reduce 

production costs, ensure stable quality and improve performance of the existing 

enterprise in modern business projects in aviation industry. 

 

Key words: technological process, joining, vertical stabilizer, serial production, 

means of technological equipment, constructive-technological parameter. 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ЕСКІЗУ (РОБОЧОГО КРЕСЛЕННЯ) 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ/ПОЗНАЧЕНЬ  
 

 

ДР – дипломна робота 

НТД – науково-технічна документація 

ЛА – літальний апарат 

КЕ – кріпильний елемент 

ПЕОВ – повне електронне описання виробу  

ПК – полімерний композит 

МІ – механізований інструмент 

РІ – ріжучий інструмент 

КД – конструкторська документація 

АК – авіаційна конструкція 

ТП – технологічний процес 

ДТП – директивний технологічний процес 

ДТМ – диречтивні технологічні матеріали 

СО – складальні отвори 

БО – базові отвори 

ПРІМ – програмно-інструментальний метод 

ВЧК – віднімна частина крила 

СЧК – середня частина крила 

ЦЧК – центральна частина крила (центроплан) 

ЗТУ – засоби технологічного оснащення 

ОВР – основні виробничі робочі 

ТУ – технічні умови 
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ВСТУП 

 

Темою мого дипломного проєкту (далі – ДП) є «Стикування кілів з 

фюзеляжами середньомагістральних літаків». 

В даному ДП розглянуто стикування типове для класу літаків, тому 

проаналізувавши потреби ринку в сегментах представників сімейства, а 

також програми випуску літаків-конкуренетів було вирішено встановити 

річну програму в обсязі 125 літаків. 

З міркувань доступності вихідних даних та відповідно до тематики ДП 

за узгодженням з керівником  дипломного проекту в якості взірця взято 

сімейство літаків Ан-148, Ан-158 та Ан-178. 

Ан-148 - регіональний реактивний пасажирський літак призначений 

для пасажирських перевезень на регіональних і коротко-магістральних 

маршрутах до 3100 км завдовжки з можливістю базування на злітно-

посадкових смугах зі штучним покриттям і підготовлених ґрунтових смугах, 

розташованих на висоті до 1500 метрів над рівнем моря, за будь-яких 

кліматичних умов. Крейсерська швидкість польоту літака становить 780–850 

км/год, а крейсерська висота польоту — до 12 200 м.  

Літак Ан-148 (Рис. 1.) оснащується двома двоконтурними 

турбореактивними двигунами Д-436-148 розробки ЗМКБ «Прогрес», 

виробництва ВАТ «Мотор Січ». Годинна витрата палива — 1458 кг на 

годину при максимальному комерційному завантаженні. Додатково, 

використовується допоміжна силова установка АІ-450-МС. 

Літак виконано за схемою вільнонесучого високоплана з крилом 

помірної стріловидності і однокільовим Т-подібним оперенням. Фюзеляж 

суцільнометалевий типу напівмонокок круглого перерізу. Шасі забирається, 

триопорне з носовою стійкою. 

Перший політ виконав 17 грудня 2004 року 
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Рис. 1. Літак Ан-148 

 

Ан-158 (Рис. 2.) є модифікацією Ан-148 що характеризується 

подовженим на 1700 мм фюзеляжем (1150 мм в передній частині та 550 мм за 

центропланом) та допрацьованим крилом, яке зовні відрізняється від 

базового наявністю вінглет (кінцевик аеродинамічних поверхонь (далі 

КАП)). 

Вищезгадані доопрацювання пояснюють збільшення 

пасажиромісткості до 99 пасажирів та збільшення об 'єму багажних полиць, а 

також підвищення рівня паливної ефективності зі зниженням прямих 

експлуатаційних витрат. 

Свій тестовий політ новинка здійснила тиждень після презентації - 28 

квітня 2010 року. Судно злетіло з території київського заводського 

аеродрому, після чого успішно приземлилося в Гостомелі (Київська область). 
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Тоді пілоти підняли літак на висоту, яка склала 8600 метрів. За словами 

випробувачів, модель відрізнялася високою стійкістю і чудовою керованістю 

на всіх тестованих висотах. Члени екіпажу за результатами польоту не 

зробили жодного зауваження. 

20 березня 2013 року здійснив перший політ перший серійний Ан-158 

№ 201-01. 

 

 

 

Рис. 2. Літак Ан-158 

 

Ан-178 (Рис. 3.) — військово-транспортний турбореактивний літак, 

розроблений ДП «Антонов» на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200) 

вантажопідйомністю до 18 т включно. 

Конструкція літака передбачає створення нових: фюзеляжу, шасі, 

рампи, центроплану, встановлення потужнішого варіанту Д-436-148ФМ. 

Однак зберігається високий рівень уніфікації з іншими літаками сімейства. 

Перший політ Ан-178 здійснив  7 травня 2015 року   .                                       
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За льотно-технічними параметраи не поступаються конкурентам, до 

яких відносяться Bombardier CRJ (Рис. 4.), Boeing 737NG (Рис. 5.), MRJ 90 

(Рис. 6.), ,- для літаків типу Ан-148 – Ан-158 та Alenia C-27J (Рис. 7.) для Ан-

178 . 

 

 

 

Рис. 3. Літак Ан-178 
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Опис модифікацій літаків сімейства Ан-148 – Ан-178 

 

Тип Опис 

Модифікації 

сімейства літаків 

Ан-148 

 

Ан-148-100А 

Варіант літака малої дальності, розрахований на 

перевезення 70-80 пасажирів на дальність 2000-3000 

км. 

Ан-148-100B 
Базова модель, розрахована на перевезення 70-80 

пасажирів. Дальністю польоту до 3600 км. 

Ан-148-100Е 
Варіант літака, розрахований на перевезення до 

80 пассажирів. Дальністю польоту до 4400 км 

Ан-148-100ЕА 
Варіант літака з ВІП-салоном (трикласове 

компонування). 

Ан-148-100ЕМ 

Варіант літака оснащений салоном з п'ятьма 

різними варіантами поєднання пасажирських місць і 

медичних модулів. Літаючий госпіталь . 

Ан-148-300МП Варіант літака патрульної морської авіації. 

Ан-158 
Варіант літака з подовженим фюзеляжем на 99 

пасажирів і дальністю польоту 2500 км. 

Ан-178 Варіант транспортного літака на базі Ан-158. 
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Рис. 4. Літак Bombardier CRJ  

 

Характеристики літака Bombardier CRJ-900: 

Тип: регіональний пасажирський реактивний літак; 

СУ: 2 ТРДД General Electric GE CF34-8C5 тягою по 64,70 кН; 

Льотні характеристики: дальність польоту з макс. завантаженням 2 500 

км; макс. крейсерська швидкість 830 км/год; макс. швидкість 880 км/год; 

"стеля" 12 500 км; довжина розбігу 1 780 м; довжина пробігу 1 600 м; 

Вага: макс. злітна 36 500 кг; макс. посадкова 33 340 кг; порожнього 

21 430 кг; макс. без палива 31 750 кг; 

Комерційне завантаження: макс. 10 320 кг; 

Об’єм паливних баків: 10 990 л; 

Запас палива: макс. 8 820 кг; 

Розміри: розмах крила 23,2 м; довжина 36,2 м; висота 7,6 м; площа 

крила 68,6 м
2
; 

Корисне навантаження: 75-86 пасажирів в залежності від конфігурації 

або 6 972 кг комерційного вантажу. 
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Літак Bombardier CRJ-900 являє собою, збільшену у довжину версію 

моделі CRJ-700, разом з якою входить у сімейство регіональних літаків CRJ. 

CRJ-900 призначений для обслуговування регіональних маршрутів з 

підвищеним пасажиропотоком.  

Літак експлуатується в авіакомпаніях з 2003 року. Окрім базового 

варіанту існують також модифікації зі збільшеною дальністю польоту: 

CRJ900ER та CRJ900LR. 

На даний момент серійне виробництво продовжується. Починаючи з 

2007 року літаки виготовляються в удосконаленому варіанті CRJ900 NextGen 

(покращений інтер’єр салону та підвищені експлуатаційні характеристики). 

 

 

 

 

Рис. 5. Літак Boeing 737NG 
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Рис. 6. Літак MRJ 90 

 

Характенистики літака MRJ 90: 

Тип: регіональний реактивний літак; 

СУ: 2 ТВД Pratt&Whitney PW1217G потужністю по 77,0 кН; 

Льотні характеристики: дальність польоту з макс. Завантаженням 1 610 

км; макс. крейсерська швидкість 830 км/год; макс. швидкість 905 км/год; 

довжина розбігу 1 460 м; довжина пробігу 1 450 м; 

Вага: макс. злітна 39 600 кг; порожнього 22 600 кг; 

Розміри: розмах крила 30,9 м; довжина 35,8 м; висота 10,0 м; 

Кількість місць: 86-96 шт.   

Розроблений японською компанією Mitsubishi Aircraft Corporation. 

Двома основними варіантами повинні стати MRJ 70 (місткістю біля 70 місць) 

та MRJ 90 (більш довгий фюзеляж місткістю приблизно 90 пасажирів). 
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Останній варіант також буде мати варіанти зі збільшеною дальністю польоту 

MRJ 90ER та MRJ 90LR. 

Перший політ літака відбувся у 2015 році. Початок поставок 

запланований на 2017 рік.     

 

 

 

Рис. 7.  Літак Alenia C-27J  
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1. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 
 

1.1. ПОШУК ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ 

 

Систематизація — процес зведення розрізнених знань про предмет в 

єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. Систематизація 

ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують частини. Вона 

спирається на класифікацію, аналіз і синтез істотних властивостей певної 

об'єктивної системи.  

В якості основних джерел інформації для виконання ДР, мною було 

обрано відповідні галузеві НТД як головне уточнююче джерело; учбова 

література і конспекти лекцій - як джерело основної достовірної та 

лаконічної інформації; а також інтернет ресурси, що зазначені в списку 

використаних джерел. 

Дані джерела надають вичерпну інформацію потрібну для виконання 

ДР. 

Нижче представлена схема систематизації розділу. 

 

 

 

Конструкторська 
частина 

Зміст Вихідні дані 

НТД 
Методичні 
матеріали 

Технічна 
література 

Інтернет  
ресурси 
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1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПИС КОНСТРУКЦІЇ КІЛЯ 

 

Кіль є аеродинамічною площиною, що слугує для стабілізації судна в 

горизонтальній площині.  

Каркас кіля утворюють два лонжерони, п’ять стрингерів та дванадцять 

нервюр, аеродинамічний обвід утворюють панелі обшивки.  

У фюзеляжі використовують такі кріпильні елементи: 

  заклепки, для з'єднання обшивки зі стрингерами; 

  болти для з'єднання лонжеронів по стиковим вузлам. 

Матеріали, використовувані в конструкції фюзеляжу і кріпильних 

елементах: 

 Д16Т- дуралюмін, термічно оброблений, добре обробляється 

механічним способом, дуже пластичний, підходить для заклепок, 

обшивки, стрингерів, шпангоутів; 

 30ХГСА- це конструкційна легована сталь, яка має 0,3% вуглецю 

(С), 1% хрому, марганцю і кремнію, а також ця сталь високоякісна, 

що вказує на відповідність вимогам за складом; 

 ВТ16 титановий сплав використовуваний для виготовлення КЕ типу 

болтів. У складі має по 5% молібдену та ванадію. Зварюється без 

обмежень; 

 В95- алюмінієвий сплав, в якому 95% алюмінію 5% домішок. 

У графічної частини ДП наведено складальне креслення стикування 

кілів з фюзеляжами. 

Нижче наведені НТД на виконання з’єднань 

 ОСТ 1.34040; 

 ОСТ 1.34100; 

 ОСТ 1.34055; 
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 ОСТ 1.31124-80; 

 РТМ 1.4.1935-89; 

 РТМ 1.4.1941-89; 

 ТИ 36-21-86; 

 ТИ 36-53-94; 

 ТИ 36-29-87; 

 ТИ 16-543-85; 

 ПИ 249-2000. 

 

1.3. АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ КІЛЯ 

 

Кіль складається з двох лонжеронів, п’яти стрингерів, дванадцяти 

нервюр і слугує для забезпечення стійкості та керованості ЛА в 

горизонтальній площині (відносно вертикальної вісі).  

Виконання з’єднань не є проблематичним через наявність підходів в 

усіх площинах, що полегшує також вибір складальних баз. 

Під час складання виконуються заклепкові та болтові з’єднання 

відповідно до діючих НТД.  

Уніфікація КЕ є високою за рахунок використання типових виробів 

відповідно до номенклатури.  

З’єднання виконуються в пакеті з матеріалів, що не утворюють 

електролітичних пар, що виключає потребу до підбору спеціальних КЕ та 

ізоляцію матеріалів. 

Агрегат не герметичний, тому не потребує спеціальної обробки 

з’єднань. 
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1.4. ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТИПОВОГО 

З'ЄДНАННЯ КОНСТРУКЦІЇ СТИКУ КІЛЯ ТА ФЮЗЕЛЯЖУ НА 

МІЦНІСТЬ  

 

В даному розділі виконується розрахунок на міцність зони конструкції 

зображеної нижче (Рис. 1.4.1.).  

 

 

 

Рис. 1.4.1.   Зона конструкції стику 

 

З'єднання обираємо на кресленні. У спецификації до креслення НТД на 

обраний КЕ.  
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Даний КЕ буде розраховуватися на зріз, як складову загальних 

навантажень, цим обумовлена можлива значна різниця між розрахунковими 

та фактичними напруженнями. 

У вибраній зоні конструкції визначаємо необхідні конструктиві 

параметри: 

 за ТУ 14-1-940-74 матеріалом болта є високолегована сталь 

13Х15Н4АМЗ-Ш; 

 діаметр КЕ – 22 мм.; 

 кількість - 1 шт. 

Виходячи з умови міцності, необхідно визначити розрахункове 

навантаження, котре діє на окремий КЕ Ррозрах.
КЕ

 і на з'єднання в цілому 

Ррозрах. 

Для розрахунку на міцність, потрібно визначити площу поперечного  

перерізу F за формулою: 

2
22

380
4

22*14.3

4
mm

d
F 


 ; 

Далі, виражаємо Р з формули умови міцності можна визначити    

Ррозрах.
КЕ

: 

F

P
 ; 

456000380*1200* .  FP   Н. 

Р розрах.
КЕ

 =456000 Н. 

Тепер порівнюємо Ррозрах. з Рфакт.  

Рфакт. = 502500. 

456 кН < 502,5 кН.  

Запас міцності складає 10,2%, що свідчить про відповідність з'єднання 

вимогам міцності. 
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1.5. ОЦІНКА ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ 

КОНСТРУКЦІЇ КІЛЯ ЗА ЯКІСНИМИ КРИТЕРІЯМИ 

 

Під технологічністю виробу розуміється сукупність властивостей його 

конструкції, які характеризують можливість оптимізації затрат праці, коштів 

і часу на всіх стадіях створення, виробництва та експлуатації виробу. Таким 

чином, виробничою технологічністю називається ступінь відповідності 

конструкції виробу оптимальним виробничо-технологічним умовам його 

виготовлення при заданому обсязі випуску. Технологічною можна вважати 

конструкцію, яка задовольняє експлуатаційні вимоги, а також засвоєння та 

випуск якої при даному обсязі виробництва буде відбуватися з мінімальними 

виробничими витратами і з найкоротшим виробничим циклом. 

Експлуатаційна технологічність авіаційних конструкцій проявляється в 

скороченні витрат часу і коштів на технічне обслуговування та ремонт 

виробу, які залежать від ремонтопридатності конструкції – її здатності 

попереджувати, знаходити і усувати відмови та несправності. 

Виробнича технологічність конструкції характеризується низкою 

показників: матеріаломісткістю, трудомісткістю, собівартістю, виробничим 

циклом. Показники виробничої технологічності можуть бути абсолютними і 

відносними. До абсолютних показників відносяться маса виробу та його 

елементів, норми витрат матеріалів, точність виготовлення, шорсткість 

поверхні, загальна кількість деталей, трудомісткість. Підсумковим 

показником виробничої технологічності є її собівартість. До відносних 

показників відносяться коефіцієнти: уніфікації, стандартизації, використання 

матеріалу та інші. 

Загальні вимоги до технологічності у процесі конструкторської 

підготовки виробництва визначаються державними стандартами. Так, 

складальна одиниця повинна розділятись на раціональну кількість складових 
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частин з урахуванням принципу агрегатування, а її конструкція повинна 

забезпечувати можливість компонування із стандартних та уніфікованих 

частин. У конструкції базової складової частини необхідно передбачати 

можливість використання конструкційних складальних баз в якості, 

технологічних та вимірювальних, причому, метод складання для даного 

обсягу випуску і типу виробництва повинен підбиратись на основі 

розрахунків та аналізу розмірних ланцюгів. 

Роботи із забезпечення технологічності конструкції проводяться в 

наступній послідовності:  

 виявляють функції основних складальних одиниць і деталей;  

 визначають можливість об’єднання функцій і зменшення кількості 

деталей в конструкції виробу;  

 виявляють можливість спадковості конструкцій деталей, а також 

стандартизації та уніфікації конструкцій;  

 визначають технологічну раціональність конструкційних рішень для 

габаритних розмірів, методу отримання заготівок та інше. 

Одним з етапів відпрацювання конструкції на технологічність є її 

оцінювання відповідно до певних критеріїв. 

Нижче (Табл. 1.1.) наведені результати оцінювання мною виробничої 

технологічності конструкції  кіля. 
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Таблиця 1.1. 

Результати оцінювання виробничої технологічності конструкції  

кіля 

№

 п/п 

Найменування якісного 

критерію технологічності 

Рівень відповідності конструкції 

критерію, запропоновані шляхи 

підвищення рівня технологічності 

 

1 

 

 

1 

Уніфікація клепаних 

швів за кроками та 

застосовуваними 

типоразмірами заклепок 

Клепані шви уніфіковані за 

кроками та застосовуваними 

типоразмірами, використовується 

велика кількість заклепок, тому  вони 

уніфіковані між собою за групами 

2 

 

 

2 

Виконання мінімально 

допустимих відстаней від осі 

заклепки до краю деталі 

розміром, не менше двох 

діаметрів стержня заклепки 

Використання мінімально 

допустимих відстаней дозволить 

надійно прикріпити обшивку так як все 

навантаження від обшивки 

сприйматиме заклепка 

3 

Розташування вісей 

заклепок, в пакетах деталей з 

металевих матеріалів і (або) 

ПКМ, на відстані не менше 

трьох діаметрів голівки 

Застосування таких кроків 

клепаного шва дозволяє зменшити 

кількість заклепок, зменшивши 

кількість навантажених отворів, що 

підвищує міцність конструкції 

4 

Розташування 

замикаючих голівок заклепок 

в пакеті деталей з боку деталі 

більшої товщини - в пакетах 

деталей з однорідних 

матеріалів 

Замикають головки розташовані з 

боку стрингера, який товщий ніж 

обшивка, а також голівка заклепки 

виходить на аеродинамічний контур, 

що вказує на доцільність виконання 

замикає головки саме з боку стрингера 
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№

 п/п 

Найменування якісного 

критерію технологічності 

Рівень відповідності конструкції 

критерію, запропоновані шляхи 

підвищення рівня технологічності 

 

5

5 

Призначення способу 

розклепування заклепки з 

урахуванням складу 

матеріалів деталей пакету 

пресовий спосіб і метод тиску 

з розкатуванням - для пакета 

деталей з металевих 

матеріалів і (або) ПК 

Пресовий спосіб використовують 

для того що б не пошкодити пакет при 

пресовому способі заклепка, не 

пошкоджуючи пакет, заповнює простір 

в отворі, застосування тиску з 

розгортанням дозволяє заклепці 

рівномірно заповнити отвір 

6 

Використання 

матеріалу заклепок, в пакеті 

деталей з різнотвердих 

матеріалів - заклепки з 

пластичніших від матеріалів 

пакету сплавів 

Використання заклепок з 

алюмінієвих сплавів дозволяє не 

пошкоджувати пакет при виконанні 

з'єднання 

 

 

7

7 

Товщини пакетів 

деталей, що не перевищують 

чотири діаметри заклепки 

(при планованому пресовому 

способі клепки) 

Товщини використовуваних 

пакетів деталей менше ніж чотири 

діаметра заклепки, що дозволяє 

використовувати пресовий спосіб 

клепання 

 

 

За результатами оцінювання технологічності конструкції кіля, зроблено 

висновок про високий рівень технологічності конструкції. 
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1.6. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ КІЛЯ 

 

Для підвищення рівня точності виготовлення деталей пропонується 

запровадження повного електронного описання виробу (ПЕОВ). 

ПЕОВ - комплекс систем інформаційної підтримки виробів, що 

забезпечує: 

 створення інтерактивного середовища спільної розробки 

електронного макету виробів; 

 просторову ув'язку СЧ виробів без виготовлення Плаза і 

шаблонів; 

 виключення паперового обігу документів; 

 створення структури електронного опису виробів; 

 електронне визначення кожного етапу життєвого циклу, 

формулювання потреби матеріалу, концептуальне проектування, 

поширення і підтримку; 

 захист даних і гарантований доступ до комплексу; 

 управління внесення змін; 

 інтеграцію всіх даних про виріб і пов'язані з ним процеси; 

 нормативне забезпечення в області технологій і в системі CALS. 
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1.7. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

СУЧАСНИХ КРІПИЛЬНИХ СИСТЕМ З ТАРОВАНИМ 

ЗАТЯГУВАННЯМ ТИПУ "HI-LOK" 

 

Кріпильні системи типу "Hi-Lok" розроблялися паралельно як в 

радянському союзі, так і за кордоном, але поширення набули лише в 

останньому. Дана система є різновидом болтового з’єднання. Ці КЕ 

поєднують характеристики болтових та болт-заклепкових з’єднань. 

"Hi-Lok" характеризується рядом особливостей відносно стандартної 

системи болт-гайка, до них відносяться: 

 Порівняно менша вага за рахунок відсутності шліца чи 

шестигранника на голівці КЕ, а також через іншу форму 

замикаючого елементу; 

 Потреба в спеціалізованому МІ для згвинчування гайки; 

 Особлива форма гайки з відривною частиною, та ін. 

Виконання стандартного з’єднання  типу "Hi-Lok" показане на Рис. 

1.7.1. 

На голівці КЕ відсутній шліц чи шестигранник що дозволяє 

використовувати в зоназ аеродинамічного обводу, натомість з боку різьбової 

частини наявний внутрішній шестигранник, до якого в процесі згвинчування 

вставляється штир відповідної форми і знерухомлює КЕ за постановки з 

зазором.  
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Рис. 1.7.1.   Стандартне з’єднання  типу "Hi-Lok" 

 

Кріпильні системи типу  "Hi-Lok" відносяться до систем з 

"гарантованою якістю", що обумовлено особливістб гайки, технологічний 

хвостовик котрої відривається при досягненні певного крутного моменту тим 

самим гарантуючи якість з’єднання. 

 Конструкція замикаючого елементу має тонку частину (шийку) в 

котрій за певного запрограмованого значення крутного моменту тарованого 

згвинчування, залежного від матеріалу, виникають критичні напруження, як 

результат відричається хвостовий з зовнішнью шестигранною частиною. 

При постановці даного типу КЕ з зазором пакет стискається з 

невеликим зусиллям, залежним від значень моменту відриву хвостовика. 

Використовуються три типи замикаючих елементів: 

 Стандартний замикаючий елемент що забезпечує гарантовану якість 

(Рис. 1.7.2.); 

 Самовирівнюючийся замикаючий елемент котрий без втрати 

властивостей може встановлюватися на поверхні з нхилом до  7° 

відносно горизонталі (Рис. 1.7.3.); 
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 Самоущільнюючийся замикаючий елемент, використовуваний для 

отримання герметичних з’єднань (Рис. 1.7.4). 

 

 

 

Рис. 1.7.2. Стандартний замикаючий елемент. 

 

 

 

Рис. 1.7.3.  Самовирівнюючийся замикаючий елемент. 

 

 

 

Рис. 1.7.4.  Самоущільнюючийся замикаючий елемент. 

 

Також з’єднання типу "Hi-Lok" надають перевагу відносно 

стандартного болтового з’єднання в можливості ближчого розміщення КЕ до 

інших елементів конструкції, що показано на Рис. 1.7.5. Розмір «А» у 

болтового з’єднання більший через конструкційні особливості. 
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Рис. 1.7.5.  Візуалізація переваги розміщення КЕ типу "Hi-Lok" 

 

В конструкції стику ліля з фюзеляжем літаків типу Ан-148 та Ан-178 є 

8 спеціальних  та 14 стандартних болтових з’єднань.  

Теоретично наявна можливість заміни спеціальних болтових з’єднань 

на з’єднання типу "Hi-Lok", але це є не технологічним з причини потреби 

проектування  нових КЕ. Але через особливості даного типу кріпильних 

систем (а саме потреби в спеціальному МІ) потрібно буде розробляти та 

виготовляти ще й відповідний інструмент, що дуже дорогим. 

Можливість же заміни 14 КЕ стандартного ряду є раціональною, через 

більшу технологічність та ефективність кріпильних систем типу "Hi-Lok". 

Болтові з’єднання в цих місцях можна без проблем замінити через 

відповілнсть стандартних рядів КЕ, що не потребуватиме розробки нового 

МІ. 
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ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 

  

В даному розділі ДР мною було виконано аналіз конструкції та 

оцінювання її технологічності, на основі чого чого було розроблено пропозції 

з підвищення рівня технологічності. Їх впровадження в виробництво 

дозволяє суттєво скоротити витрати та зменшити трудомісткість. 

Також у пункті 1.7 було надано розгорнуту характеристику та 

проведено аналіз з обґрунтуванням можливості застосування кріпильних 

систем з тарованим затягуванням типу "Hi-Lok". Результати аналізу 

підтвердили таку можливість за умови неповної заміни з вказаних причин.  
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2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА  

 

2.1. ПОШУК ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ 

ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ 

 

Для виконання технологічної частини ДР потрібні: 

 дані про види складальних баз; 

 методи забезпечення взаємозамінності і складання; 

 діюча КД для аналізу; 

 засоби технологічного оснащення та інформація щодо їх 

характеристик. 

Для виконання цього розділу також використовуватимуться методичні 

матеріали навчального закладу, технічна література та конспекти лекцій 

спеціальних дисциплін. 

 

2.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИДІВ 

СКЛАДАЛЬНИХ БАЗ ТА СПОСОБІВ БАЗУВАННЯ СЧ ПРИ 

СТИКУВАННІ КІЛЯ З ФЮЗЕЛЯЖЕМ 

 

Метод складання - сукупність взаємопов'язаних рішень, що 

регламентують способи базування, види складальних баз, укрупнену 

технологічну послідовність складання СЧ і АК. 

Основними складальними базами є:  

 лінії ( розмітка); 

 поверхні: 

 базові поверхні деталей; 
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 поверхні каркасу (складальної одиниці); 

 поверхні технологічного каркасу; 

 базові поверхні оснащення; 

 зовнішня поверхня обшивки; 

 лазерні промені; 

 отвори: 

 складальні (далі – СО); 

 базові (далі – БО); 

 їх поєднання. 

 

Для виконання даної ДР мною обрано метод складання за лазерними 

променями та отворами (СО та БО), бо він забезпечує високу точність 

потрібну при стикуванні великих АК, що утворюють аеродинамічний обвід. 

 

 

2.3. ВИБІР, ТЕХНІЧНЕ ОПИСАННЯ ТА 

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВЗЄМОЗАМІННОСТІ (УВЯЗКИ)  

 

Взаємозамінність - це властивість незалежно виготовлених виробів 

забезпечувати можливість використання одного виробу замість іншого без 

додаткової обробки та підгонки зі збереженням якості виробу, до складу 

якого він входить, працездатного стану та надійності. На зображенні 2.3.1 

зображена схема видів взаємозамінності. 
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Рис. 2.3.1. Схема видів взаємозамінності 

 

Повна взаємозамінність забезпечує задані показники якості без 

додаткових підгінних операцій при складанні під час виготовлення або 

ремонту ЛА та їх вузлів. Така взаємозамінність спрощує ремонт, оскільки 

будь-яка деталь чи вузол, що зносилися, замінюються запасними. 

Економічно доцільним є застосування взаємозамінності для деталей, точність 

яких нижча за п’ятий квалітет, а також для вузлів, що складаються з 

невеликої кількості деталей. 

Неповна взаємозамінність - це груповий підбір деталей. Деталі 

сортують за розмірами на ряд груп, а потім при зкладанні використовують 

деталі визначеної групи.  

За методом неповної взаємозамінності здійснюють складання в межах 

даного виробництва. 

При зовнішній взаємозамінності має місце складання без підгону 

тільки за приєднувальними розмірами. Зовнішня взаємозамінність є основою 

виконання агрегатного методу ремонту. Замість демонтованих об’єктів 

встановлюють нові або відремонтовані. 

При внутрішній взаємозамінності усі елементи, які входять до виробу, 

характеризуються вищевказаною властивістю. Наприклад, взаємозамінність 

сфер або роликів підшипників кочення, системи вал-отвір та ін. 

Ув’язка є методом забезпечення взаємозамінності. 
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Всього існує 12 методів ув’язки, які складаються з першоджерела та 

засобу. 

До першоджерел відносять: 

 плаз; 

 креслення; 

 еталон 

 програму.  

До засобів: 

 макет; 

 інструмент; 

 шаблон. 

Метод ув’язки утворює поєднання першоджерела та засобу. 

Виділяють залежні та незалежні методи ув’язки що відрізняються 

накопиченням, або не накопиченням похибки при переході від першоджерела 

до засобу. 

В даній ДР використовуватиметься ПРІМ (програмно-

інструментальний метод), бо він відноситься до незалежних методів ув’язки і 

в сукупності з використанням ПЕОВ забезпечує недосяжну іншим методам 

точність. 

 

2.4. РОЗРОБКА СХЕМИ СКЛАДАННЯ І УВ'ЯЗКИ КІЛЯ 

 

Схема складання та ув’язки – графічне представлення послідовності 

установки СЧ за складання складальних одиниць. 

Розрізняють послідовні, паралельні та послідовно-паралельні схеми. 

При послідовній схемі зкладання операції виконуються одна за одною, 

після закінчення попередньої. Застосовується для складання відсіків і 
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агрегатів, не розчленованих на секції і панелі, а також складання вузлів, 

панелей та секцій. 

При паралельній схемі зкладання, операції виконуються одночасно. 

Застосовується для складання секцій і відсіків, що входять в конструкцію 

одного агрегату, наприклад, для складання секцій крила: ВЧК, СЧК, ЦЧК. 

При паралельно-послідовній схемі зкладання, відповідні операції 

виконуються одночасно і одна за одною. Застосовується для складання 

відсіків і секцій фюзеляжу, крила, оперення і ін. 

 

2.5. РОЗРОБКА ДИРЕКТИВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ СТИКУВАННЯ КІЛІВ З ФЮЗЕЛЯЖАМИ В 

МАРШРУТНОМУ ОПИСАННІ. ОФОРМЛЕННЯ НА БЛАНКАХ 

 

Директивні технологічні матеріали (далі – ДТМ) є основним 

документом для технологічної підготовки виробництва авіаційної техніки і 

представляють собою комплект взаємопов’язаних документів, які 

встановлюють основні технічні рішення щодо технології та організації 

виробництва ЛА, визначені розробником останнього як єдино допустимі та 

такі, що забезпечують задану якість при встановлених умовах конкретного 

виробництва. 

ДТМ включає в себе: 

1) зведені дані про виріб: 

 перелік НТД; 

 конструктивно-технологічну характеристику виробу; 

 схеми КТЧ планера виробу на агрегати і відсіки; 

  перелік основних матеріалів, напівфабрикатів (заготовок), їх 

відсоткове співвідношення (до маси планера); 
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 перелік нових технологічних процесів, які застосовуються при 

виготовленні вироби та оформлюваних згідно з додатком; 

 пропозиції щодо кооперації виробництва та перелік деталей і 

складальних одиниць, пропонованих для виготовлення по 

кооперації. 

2) ДТП: 

 конструктивно-технологічна характеристика об'єкта з аналізом 

параметрів, піддаються впливу в цьому технологічному процесі; 

 схеми конструктивно-технологічного членування агрегатів і 

відсіків планера виробу (за необхідності); 

 схеми складання, монтажу, відпрацювання, випробувань і 

контролю виробу і його складових частин; 

 схеми і керівні вказівки по ув'язці заготівельної, складальної 

еталонної і робочої оснастки; 

 класифікатори деталей за видами виробництв; 

 відомість технологічного оснащення даного процесу. 

 

Не залежно від конструктивно-технологічних особливостей виробу, 

розробка ТП складання проводиться в 3 етапи: 

1. Вибір схем базування і переліку складального оснащення: 

а) вибір схем базування елементів складальної одиниці із 

забезпеченням заданої точності; 

б) вибір конструктивної схеми складальної оснастки; 

в) вибір схеми ув'язки оснащення; 

г) розробка тех. умов і тех. вимог на поставку деталей і складальних 

одиниць (карта поставки); 

д) розробка ТУ і ТЗ на проектування складального оснащення. 
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2. Визначення послідовності встановлення елементів складальної 

одиниці, тобто розробка маршруту складання: 

а) досліджуються можливі варіанти складання; 

б) встановлюється оптимальні варіанти. 

3. Проектування безпосередньо ТП: 

а) вибір складу і послідовності операцій складання; 

б) вибір складу інструменту, обладнання і оснащення; 

в) визначення складу і кваліфікації виконавців; 

г) розрахунок режимів і нормування операцій складання; 

д) розрахунок техніко-економічних показників і вибір оптимального 

варіанту складання; 

е) оформлення карт ТП складання. 

 

2.6. АНАЛІЗ РОБОЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТИКУВАННЯ КІЛІВ 

З ФЮЗЕЛЯЖАМИ, ДІЮЧОЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В якості вихідних даних для виконання даного підпункту мною було 

вивчено діючі на підприємстві ТП.  

Данні документи відповідають стану підприємства, але протирічать 

сучасним тенденціям авіабудування. ТП розроблявся в іншу епоху і 

розрахований на інший склад ЗТО та можливості цехів, що не дає 

можливостей для забезпечення конкурентоспроможності. 

В розглянутому ТП широко застосовується застарілий МІ, що часто не 

забезпечує навіть своїх заводських параметрів через рівень зношеності. 

На основі виконаного аналізу я пропоную внести в виробничий 

документ зміни, що враховуватимуть наступне: 

 використання сучасних ЗТО (зокрема МІ); 

 нормування часу. 
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2.7. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПОСТАЧАННЯ 

СКЛАДОВИХ ЧАСТИН НА СТИКУВАННЯ КІЛІВ З 

ФЮЗЕЛЯЖАМИ  

 

Технічні умови (ТУ) поставки СЧ є основним технологічним 

документом, що встановлює вимоги до СЧ як елементів складальних 

одиниць (СО). ТУ поставки СЧ на складання встановлюються з урахуванням 

наступних основних обставин: 

• схеми конструктивно-технологічного членування; 

• обраного (розробленого) методу складання; 

• схеми складання; 

• максимальної виробничої завершеності СЧ, які надходять на 

складання; 

• наявності, розмірів і зон розташування в СЧ компенсаторів і 

оброблюваних припусків, призначених для забезпечення заданої точності 

геометричних параметрів; 

• забезпечення складання конструкції; 

• конструктивно-технологічних характеристик та особливостей СО. 

ТУ поставки кіля та фюзеляжу: 

• СЧ які прибувають на складання мають відповідати всім вимогам 

вказаним в кресленнях та інструкціях; 

• граничні відхилення маси не мають перевищувати вказаних 

відповідно до діючої інструкції; 

• витримування, в межах встановлених допусків, фактичних розмірів 

кожного елемента СО; 

• правильність положення усіх геометричних контурів входять у 

складання деталей, щодо базових вісей.  
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• захисні покриття деталей та вузлів мають відповідати кресленням та 

діючій інструкції; 

• відсутність на деталях слідів корозії та механічних дефектів. 

 

2.8. ВИБІР, ТЕХНІЧНЕ ОПИСАННЯ ТА 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНГО ОСНАЩЕННЯ 

ДЛЯ СТИКУВАННЯ КІЛІВ З ФЮЗЕЛЯЖАМИ 

 

Засоби технологічного оснащення (далі- ЗТО) - це пристосування, що 

необхідні для виконання заданих робіт . 

Використовувані в даній ДР ЗТО наведені в таблиці (Табл. 2.8.1.)  

нижче. 

Таблиця  2.8.1. 

ЗТО для стикування кілів з фюзеляжами 

№ Найменування 

ЗТО 

Опис Рис. 

1 Пневмодриль  

DR750-Р750-С13 

Виконання 

отворів і їх 

обробка. 

 

2 Свердло Для виконання 

отворів в мм. 

 

3 Розгортка Для розгортання 

отворів точність 
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Н7…Н9. 

 

4 Зенківка Для виконання 

гнізд під потайні 

КЕ та заглиблень 

під галтелі. 
 

5 Циківка Для утворення 

перпендикулярної 

площини для 

болтів 

 

6 Гайковерт LTV 51 

H0003-38 

Забезпечує 

точний крутний 

момент. 

 

7 Лазерний трекер 

Faro ION 

Точні 

вимірювання.  
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2.9. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ УМОВ І ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

КОНСТРУКЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ 

СТИКУВАННЯ КІЛЯ З ФЮЗЕЛЯЖЕМ. ОФОРМЛЕННЯ 

ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Для забезпечення взаємозамінності і точності стикування кіля з 

фюзеляжем, що є умовою формування відповідного вимогам 

конструкторської документації зовнішнього аеродинамічного обводу всього 

ЛА, а також для узгодження стикувальних розмірів та координат 

стикувальних отворів в умовах можливості кооперації в якості складального 

пристосування було обрано майстер-плиту. 

Майстер-плита виготовляється на координато-розточувальному станку 

з точністю отворів ±0,02мм, що забезпечує точне співпадання вісей отворів в 

процесі стикування. 

У додатках до дипломної роботи наведені заявка на проектування та 

складальне креслення технологічної оснастки для забезпечення 

взаємозамінності і точності стикування кіля з фюзеляжем. 

 

2.10. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ, ВИБІР ТА 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТОЧНОСТІ 

ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТИКУ КІЛЯ З ФЮЗЕЛЯЖЕМ 

 

Контроль полягає в зіставленні дійсних значень геометричних 

параметрів зі значеннями, обумовленими технічними вимогами до виробу. 

Він здійснюється методом вимірювань, тобто вираженням параметра в 

числовій формі, або порівнянням його з мірою або вимірювальними 

поверхнями приладів. 
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 Об'єктами контролю є: вихідні матеріали, заготовки, деталі, складальні 

одиниці, і готові вироби на різних стадіях виготовлення, приймання і 

перевірки.  

Контрольовані параметри: 

• лінійні розміри - довжини, висоти, глибини, зазори, відстані, діаметри 

і т.п. 

• кутові розміри - кути між площинами, осями, площинами і 

горизонтальною площиною, конусів і т.д. 

• геометричні параметри складних поверхонь - розташування точок або 

ділянок відносно заданих баз і один одного; 

• відхилення форми і розташування поверхонь - від ціліндрічності, 

площинності, паралельності, перпендикулярності і т.п.  

При стикуванні кіля з фюзеляжем мають місце наступні види 

технічного контролю: 

• вхідний - контроль відповідності СЧ, які надходять на складання, 

вимогам конструкторської (КД) і технологічної документації. Застосовується 

на початку робіт, після надходження СЧ з цехів-виробників або від сторонніх 

організацій; 

• поопераційний - контроль виконання відповідних операцій ТП 

стикування. Вимоги до проведення поопераційного контролю 

встановлюються технічним вимогами КД і (або) технологом-розробником 

ТП; 

• приймальний - контроль відповідності готової підзбірки  КД та 

технологічній документації. Основними об'єктами такого контролю, є 

геометричні параметри виготовленої авіаційної конструкції, її форма і 

розміри, а також форма та розміри складових частин. 

Для виконання поопераційного та приймального контролю мною 

обрано лазерний трекер Faro ION (Рис. 2.10.1.). За допомогою даного трекера 
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контролюються геометричні параметри комплектуючих та підзбірки в 

цілому. 

Основні технічні характеристики KВМ FARO Laser Tracker ION: 

 робоча зона: від 0 м до 110 м (діаметр сфери); 

 робоча зона по горизонталі: + / -270 °; 

 робоча зона по вертикалі: від +75 ° до - 50 °; 

 габаритні розміри: Laser Tracker 280х554 мм; 

 вага голівки: 17,7 кг; 

 габаритні розміри контролера: 282х180х280; 

 вага контролера MCU: 5,2 кг. 

Умови навколишнього середовища: 

 робочий діапазон температур: від -15 ° С до +50 ° С; 

 вологість: від 0 до 95% без конденсату; 

 висота над рівнем моря від-700м до 2450м. 

 

 

Рис. 2.10.1. Лазерний трекер Faro ION 
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2.11. РОЗРОБКА РОБОЧОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ СТИКУВАННЯ КІЛЯ З ФЮЗЕЛЯЖЕМ В 

МАРШРУТНО-ОПЕРАЦІЙНОМУ ОПИСАННІ. ОФОРМЛЕННЯ 

НА БЛАНКАХ 

 

Технологічний процес (далі - ТП) - це основний технічний документ, 

що встановлює технологічний маршрут складання, а також методи, способи і 

ЗТО для його виконання.  

Нормування ТП фіксується у вигляді норм часу в технологічних картах 

по кожній операції. Нормування залежить від виду зв'язку його з 

організацією оплати праці, виробничих традицій, першоджерел процесу 

нормування. Останніми можуть виступати: норми, типові ТП, циклові 

графіки. 

 ТП повинен містити наступну інформацію: 

• склад і послідовність виконання технологічних операцій; 

• необхідні ЗТО для виконання операцій, в т.ч контролю; 

• методи та засоби контролю; 

• транспортні та підйомні кошти; 

• розряди робіт, спеціальності робітників; 

• норми часу по кожній операції; 

• організаційно-технічні вимоги. 

Розробка ТП провадиться з урахуванням таких обставин: 

• максимальне технологічну досконалість; 

• найбільша по можливості продуктивність праці; 

• найкращі умови праці робітників; 

• забезпечення якості. 
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Трудомісткість ТП складається з суми норм часу по операціях і 

завданням. На підставі значення загальної трудомісткості розраховується 

кількість робітників і відповідних ЗТО. 

Як наслідок виконання даного розділу мною був розроблений робочий 

технологічний процес стикування кіля з фюзеляжем, представлений в 

додатку. 

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 

 

В цьому розділі ДР мною було виконано аналіз діючої технології, та 

визначення засобів технологічного оснащення та контролю.  

А також розроблено наступні документи: 

 ДТП; 

 ТП; 

 ТУ постачання. 

При цьому враховувалися нововедення, що значно збільшать 

ефективність та точність стикування. 

Разом з тим мною були визначені види складальних баз для стикування 

кіля з фюзеляжем, обрано метод забезпечення взаємозамінності, розроблена 

схема складання та ув’язки. 

  



 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
ВЛ6207.10.03.00.00ПЗ 

 48 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА  

3.1. ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНОЇ ПРОГРАМИ ВИПУСКУ 

ПІДЗБІРОК ТА РОЗРАХУНОК ФОНДІВ ЧАСУ 

 

Річна програма випуску - це кількість виробів випущена  

підприємством за один календарний рік. 

В даній ДР розглянуто стикування типове для сімейства літаків, тому 

проаналізувавши потреби ринку в сегментах представників сімейства, а 

також програми випуску літаків-конкуренетів було вирішено встановити 

річну програму в обсязі 125 літаків. Запропонована технологія та можливості 

сучасних авіабудівних підприємств дозволяють її реалізувати. 

Тип виробництва АК розглянуто серійний, так як підприємство 

орієнтоване саме на цей тип виробництва. 

 

3.2. РОЗРОБКА ЦИКЛОВОГО ГРАФІКУ СТИКУВАННЯ 

КІЛЯ З ФЮЗЕЛЯЖЕМ. АНАЛІЗ ГРАФІКУ 

 

Потокове виробництво — це найбільш ефективна форма організації 

виробництва по масовому випуску продукції, що забезпечує високе 

зростання продуктивності праці, безперервність виробничого процесу і 

найвищий рівень якості. 

Циклової графік розробляється на основі наступних вихідних даних: 

 конструкторська документація (КД) (робочі, складальні креслення 

СО і її деталей; схеми конструктивно-технологічного членування 

СО; конструкторсько-технологічні специфікації (КТС); інші дані про 

конструкції СО) - береться в конструкторських відділах або 

технологічних бюро цехів підприємства; 
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 задана викладачем (або запропонована студентом) річна програма 

випуску СО; 

 трудомісткість виготовлення СО - береться в планово-

диспетчерських відділах (ПДБ) або технологічних бюро цехів 

підприємства, якщо такі дані можна знайти; 

 технологічний процес (ТП) складання (монтажу, випробувань) СО, в 

маршрутному, операційному або маршрутно-операційному описанні. 

На основі вищевказаних даних мною бйв розроблений цикловий графік 

стикування кіля з фюзеляжем. 

Такт випуску даної конструкції знаходять за формулою: 

R = Фк / А = 2002 / 125 ~ 16 год. 

 

Задіяні ЗТО: 

 трекер FARO – для операцій 1,7; 

 пневмодриль DR750-Р750-С13 – для операції 4; 

 пневматичний гайковерт LTV 51 H0003-38 – для операції 5. 

 

 

3.3. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАСОБІВ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕНИЯ НА ВИРОБНИЧІЙ ДІЛЯНЦІ 

СТИКУВАННЯ КІЛЯ З ФЮЗЕЛЯЖЕМ 

 

На проектованій дільниці проводиться визначення необхідної кількості 

обладнання за формулою: 

внд

шт

KnФ

TA
C p




 . 
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      де Ср — розрахункова кількість обладнання; 

А — річна програма, шт.(див. цикловий графік); 

Тшт  — трудомісткість операції, годин (табл. 1); 

Фд  — ефективний річний фонд роботи обладнання, годин (табл. 3.2);  

n  — кількість одночасно працюючих на даному обладнанні, чоловік. 

(табл.1)  

Kвн — коефіцієнт виконання норм приймаємо Kвн = 1,2. 

Спр — прийнята кількість обладнання отримана шляхом округлення Ср, 

до найбільшого цілого числа. 

Kз.о  — коефіцієнт завантаження обладнання розраховуємо за 

формулою: 

1
пр

з.о
С

С
K

р ; 

1



пр

з.оср С

С
K

р
. 

Таблиця 3.1. 

Операції стикування кіля з фюзеляже, в яких задіяні 

№ 

п/п. 

Найменування 

операції 

Найменування 

ЗТО 

Трудомісткість 

виконання і-

тої операції 

ТП Тшт і, н/год 

Кількість одночасно 

працюючих ОВР на і-тій 

технологічній операції ТП 

р0, чол. 

Розряд 

робіт 

1 2 3 4 5 6 

1,7 Контроль трекер FARO  38,4 2 5 

4 Обробка отворів 
DR750-Р750-

С13 
38,4 2 5 

5 
Тароване 

затягування  

LTV 51 

H0003-38 
19,2 1 3 

Всього  — 96 5 —  
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Таблиця 3.2. 

Фонд часу роботи працівника 

N 

п/п 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Величина 

показника на 

2020 р. 

1 2 3 4 

1 Кількість календарних днів за рік дні 366 

2 

Кількість неробочих днів, всього, в тому числі: 

 суботи; 

 неділі; 

 свята 

дні 

115 

52 

52 

11 

3 
Кількість робочих днів в кожному році: 

366 – 115 = 251 
дні 251 

4 Тривалість робочої зміни год. 8 

5 
Години, на котрі скорочуються передсвяткові дні: 

6 днів по 1 год. 
год. 6 

6 
Номінальний фонд робочого часу (Фн): 

Фн = 251 ∙ 8 – 6 = 2002 
год. 2002 

7 

Неявка на роботу, всього (9,2%). В тому числі: 

 чергові та додаткові відпустки (6,4%); 

 відсутність за хворобою (1,5%); 

 інші неявки, дозволені законом (1,3%); 

 неявки з дозволу адміністрації (похорон, 

весілля тощо) – тільки за фактом; 

 прогули – тільки за фактом 

год. 

184 

128 

30 

26 

- 

- 

- 

8 
Ефективний фонд робочого часу одного 

працюючого (Фдр): Фдр = 2002 – 184 = 1818 
год. 1818 

9 
Коефіцієнт використання робочого часу:  

Фдр/Фн = 1818 / 2002 = 0,91 
коеф. 0,91 
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Таблиця3.3. 

Технічні характеристики обладнання 

Найменування 

обладнання 

Потужність 

електродвигуна, 

кВт 

Витрати 

повітря, м3 

/год. 

Група 

ремонтної 

складності 

1. 2. 3. 4. 

трекер FARO  2,5 — 25 

DR750-Р750-

С13 
— 65 10 

LTV 51 

H0003-38 
— 65 10 

 

Таблиця 3.4. 

Розрахунок необхідної кількості обладнання ЗТО 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 З

Т
О

 

Трудомісткість, 

виконання і-той 

операції ТП 

н/год. 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

в
и

к
о
н

ан
н

я
 н

о
р
м

, 
K

в
.н

. 

Е
ф

ек
ти

в
н

и
й

 ф
о
н

д
 р

о
б

о
ти

 З
Т

О
, 

 Ф
д

, 
го

д
. 

р
0
, 

ч
о
л
 

Кількість 

ЗТО , шт 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

за
в
ан

та
ж

ен
н

я
 З

Т
О

, 
К

за
в
 

Вартість ЗТО 

Н
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
, 

Т
ш

т 
і 

Н
а 

р
іч

н
у
 п

р
о
гр

ам
у
, 

Т
р
іч

 

Ср Спр 

О
д

и
н

и
ц

і 

В
сь

о
го

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Трекер 

FARO  
19,2 2400 1,2 1974 1 0,99 1 0,99 

100 

000 

100 

000 

Пневмодриль 

DR750-Р750-

С13 

38,4 4800 1,2 1974 2 0,99 1 0,99 5 000 5 000 

Гайковерт 

LTV 51 

H0003-38 

19,2 2400 1,2 1974 1 0,99 1 0,99 10 000 10 000 

Трекер 

FARO 
19,2 2400 1,2 1974 1 0,99 1 0,99 

100 

000 

100 

000 

Всього 96 12000 —   — 5 3,96 4 
Kз.о.ср= 

0,99 

215 

000 

215 

000 
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3.4. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ 

ВИРОБНИЧИХ, ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ ТА 

СПЕЦІАЛІСТІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНЦІ СТИКУВАННЯ КІЛЯ З 

ФЮЗЕЛЯЖЕМ 

 

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників (Росн) 

проводиться окремо по кожній професії і розряду, виходячи з трудомісткості 

робіт за рік, за формулою: 

вндp

шт
осн

KФ

АT
P




 ,   де: 

 Тшт — трудомісткість робіт по професії та розряду, нормо годин; 

А — річна програма, штук; 

Фдp — ефективний фонд часу одного працівника, годин ; 

Kвн — плановий коефіцієнт виконання норм. (Kвн = 1,2) 

 

Розрахункову чисельність основних робітників (табл. 3.5) по кожній 

професії округлюють у більшу або меншу сторону за правилами округлення і 

одержують прийняту чисельність основних робітників. 

 

Р1 = 19,2 ∙ 125 / (1818∙ 1,2) = 1,1. Приймаємо 1 чол. – контролер 5 р. 

Р2 = 38,4 ∙ 125 / (1818 ∙ 1,2) = 2,2. Приймаємо 2 чол. – слюсар-

складальник 5 р. 

Р3 = 8,8 ∙ 125 / (1818 ∙ 1,2) = 0,5. Приймаємо 1 чол. – слюсар-

складальник 5 р. 

Р4 = 38,4 ∙ 125 / (1818 ∙ 1,2) =2,2. Приймаємо 2 чол. – слюсар-

складальник 5 р. 
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Р5 = 9,6 ∙ 125 / (1818 ∙ 1,2) =0,55. Приймаємо 1 чол. – слюсар-

складальник 5 р. 

Р6 = 38,4 ∙ 125 / (1818 ∙ 1,2) =2,2. Приймаємо 2 чол. – слюсаря-

складальника 5 р. 

Р7 = 19,2 ∙ 125 / (1818 ∙ 1,2) =1,1. Приймаємо 1 чол. – контролер 5 р. 

 

 Таблиця 3.5. 

Відомість основних виробничих робочих по дільниці 

№ Найменування професії Розряд 
Чисельність, 

чол. 

За розрядами 

1 2 3 4 5 6 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
10

. 

1 контролер 5 1     
 

  1   

2 слюсар-складальник 5 2       
 

2   

3 слюсар-складальник 5 1     
  

1   

4 слюсар-складальник 5 2       
 

2   

5 слюсар-складальник 5 1     
 

  1   

6 слюсар-складальник 5 2     2  

7 контролер 5 1     1  

Всього — 10     
  

10   

 

Кількість допоміжних робітників (Рдоп) на дільниці складає 20% від 

чисельності основних виробничих робочих: 

2
100

2010

100

20осн

доп 






P

P  чол. 

До допоміжних робітників належать: черговий електрик (1чол. 5р), 

слюсар-ремонтник (1 чол. 5р). 

Кількість спеціалістів (Рспец) складає 6… 12% від загальної чисельності 

(РОВР) та допоміжних робочих (Рдоп) та розраховується за формулою: 
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Рспец = (0,06…0,12) · (РОВР + Рдоп). 

Рспец = 0,08 · (10+2) = 0,96. 

Рспецпр = 1 чол. 

До спеціалістів належать: плановик. 

 

3.5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ 

СТИКУВАННЯ КІЛЯ З ФЮЗЕЛЯЖЕМ 

 

Виробничі площі - це площі, безпосередньо призначені для здійснення 

технологічного процесу. Це площі, зайняті обладнанням, робочими місцями і 

випробувальними пристроями, площі для міжопераційного складування 

деталей, заготовок і напівфабрикатів, проходами і проїздами між рядами 

верстатів (немагістральними), місцями майстра і контролера ділянки. 

Загальна площа ділянки становить 1224 кв.м., з них 1074 кв.м. складає 

безпосередньо робочу площу, 93.75кв.м. – склад вузлів, що чекають 

стикування, і 56.25 кв.м. – робоче місце плановика та верстаки робітників 

 

 

3.6. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ 

КОМПОНУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТНОЇ 

ЛОГІСТИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ СТИКУВАННЯ КІЛЯ З 

ФЮЗЕЛЯЖЕМ. ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНУ ДІЛЬНИЦІ 

 

В основу методики проектування ділянок покладено принципи 

раціонального розміщення стаціонарних ЗТО, найкращих умов роботи ОВР, 

економії виробничих площ при збереженні необхідного стабільного рівня 

якості. 
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Алгоритм проектування виробничих ділянок: 

1) Збір, отримання та обробка вихідних даних (аналіз, систематизація 

розрахунку, затвердження площі і конфігурації її під виробничу дільницю); 

2) Затвердження площі; 

3) Визначення місць для входу і виходу транспортних потоків "в" і "з" 

ділянки; 

4) Визначення напрямків і площ магістральних транспортних потоків 

на ділянці, а також рейкові або інші транспортні системи для переміщення 

мобільних елементів оснащення (модулів, стапелів, стендів); 

5) Визначення основних напрямків руху вироби на ділянці (від стенду 

комплектації і вхідного контролю до стенду зберігання готової продукції, 

відповідно до послідовності виконання операцій, і рівня спеціалізації 

ділянки); 

6) Попереднє розміщення стендів і ЗТО на ділянці відповідно до 

визначеного раніше їх кількістю, з урахуванням вимог розмірів проходів між 

ними і забезпечення ефективної транспортної логістики; 

7) Попереднє розміщення додаткового оснащення для виконання ТП 

виготовлення виробу (верстати слюсарні 0,5 ÷ 1шт, шафи зберігання РІ, 

ізолятори шлюбів, стенди зберігання готової продукції); 

8) Перевірка можливості реалізації ТП - текстове комп'ютерне 

моделювання збірки, з урахуванням недопущення інтерференції між 

елементами ЗТО та виробом і робітниками, одночасне перетин траєкторії 

руху в конкретну одиницю часу; 

9) Проектування маршрутів сполучення між ділянкою та іншими 

компонентами АСЦ при необхідності; 

10) Розробка та узгодження компоновки і планування розробленого 

ділянки із застосуванням CAD / CAM / CAE - систем. 
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Кожен етап даного алгоритму повинен бути узгоджений з замовником, 

якщо інше не обговорене в контрактній документації. 

Розроблено план виробничої дільниці стикування кіля з фюзеляжем 

(див. Графічну частину). 

 

3.7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА ВИРОБНИЧІЙ 

ДІЛЯНЦІ СТИКУВАННЯ КІЛЯ З ФЮЗЕЛЯЖЕМ 

 

Головними елементами виробничої структури підприємства є робочі 

місця, ділянки і цехи. Первинною ланкою просторової організації 

виробництва є робоче місце. 

Робочим місцем називається неподільна в організаційному відношенні 

ланка виробничого процесу, що обслуговується одним або кількома 

робочими, призначене для виконання певної виробничої або обслуговуючої 

операції, оснащене відповідним обладнанням. 

Ділянка - виробничий підрозділ, що об'єднує ряд робочих місць, 

згрупованих за певними ознаками, що здійснює частину загального 

виробничого процесу по виготовленню продукції або обслуговування 

процесу виробництва. 

Саме на робочих місцях здійснюється безпосередня взаємодія 

матеріальних, технологічних і трудових факторів виробництва. 

Робоче місце може бути: 

• простим або комплексним; 

• стаціонарним або рухомим; 

• спеціалізованим або спеціальним; 

Робочі місця виробничої дільниці стикування кіля з фюзеляжем є 

комплексними (застосування МІ), рухомими  і спеціалізованими. 
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ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 

При виконанні даного розділу ДП мною було визначено та 

обргунтовано програму випуску продукції та розроблено цикловий графік 

стикування кіля з фюзеляжем. 

Також було визначено кількість ЗТО та чисельність основних, 

допоміжних робітників та спеціалістів. 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 

 

Охорона праці - це система правових, організаційних, санітарно-

лікувальних, профілактичних, соціально-економічних, технічних, гігієнічних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я й 

працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Відповідно до "Закону України про охорону праці" служба охорони 

праці створюється власником або уповноваженим ним органом на 

підприємствах, закладах, установах, організаціях незалежно від форми 

власності та видів їх діяльності, - для організації виконання правових, 

організационо-технічних, лікувально-профілактичних заходів , направлених 

на запобігання нещасним випадкам, профзахворювань, і аварій на 

виробництві. 

Служба з Охорони праці вирішує завдання: 

1) забезпечення безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і 

споруд; 

2) забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного 

захисти; 

3) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з 

питань охорони його праці, пропаганди безпечних методів роботи; 

4) вибір оптимальних режимів роботи і відпочинку працівників; 

5) професійного добору виконавців для визначених видів робіт. 

Коефіціент частоти травматизму Кчт визначається за формулою: 
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1000чт 
Р

Т
К

. 

 

Таблиця № 4.1. 

Показники охорони праці за звітний період 

Найменування показника 
Одиниця 

вимірювання 

Величини показників, за 

роками 

2017 2018 2019 

Середньоспискова чисельність працівників Р
 

чол. н/д н/д 13 

Кількість нещасних випадків Т, випадків н/д н/д 1 

в т. ч. З летальним результатом Тсм випадків н/д н/д 0 

Кількість днів непрацездатності Дн днів н/д н/д 38 

Загальні економічні втрати від травматизму та 

захворювань на виробничій ділянці См (розділ 

5.3) 

грн. н/д н/д 102719,5 

Коефіціент частоти травматизму Кчт  н/д н/д 76,9 

Коефіціент тяжкости Кт - н/д н/д 38 

Коефіціент втрат робочого часу Кпв - н/д н/д 342 

Асигновані засоби на охорону праці Са ОТ грн. н/д н/д 74 231 

Витрачені засоби на охорону праці  Сп ОТ грн. н/д н/д 74 231 

Кількість пожеж випадків н/д н/д 0 

Матеріальні втрати від пожеж грн. н/д н/д 0 

  

Величина коефіцієнта частоти травматизму Кчт становить: 

Кчт = 1/13 ∙ 1000 = 76,9. 

Коефіцієнт тяжкості Кт визначається за формулою: 

 
см

н
т

ТТ

Д
К




.
 

Величина коефіцієнта складності Кт становить: 
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Кт = 38 / (1 - 0) = 38. 

Коефіцієнт втрат робочого часу КПВ визначається за формулою: 

1000н
вч 

Р

Д
К

. 

Величина коефіцієнта втрат робочого часу КПВ становить: 

Квч = 13 / 38 ∙ 1000 = 342. 

Асигновані кошти на охорону праці Са ВІД рівні витраченим коштам 

на охорону праці Сп ВІД і визначаються за формулою: 

Са ОТ = Сп ОТ = 0,01∙ ВПр. 

 

Величина асигнованих (витрачених) коштів на охорону праці Са ОТ 

складають: 

Са ОТ = Сп ОТ = 0,01∙ 7 423 150  = 74 231грн. 

 

4.2. ОРГАНИЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Плановані роботи з охорони праці розділяЮться на - оперативні, 

поточні і перспективні. 

Перспективне планування - охоплює найбільш важливі, трудомісткі і 

довгострокові по часу виконання заходи з охорони праці, виконання яких як 

правило вимагає спільної роботи декількох підрозділів підприємства. 

Поточне планування - здійснюється в межах календарного року, 

шляхом розробки і включення відповідних заходів в розділі "Охорона праці" 

колективного договору. 
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Оперативно плановані роботи з охорони праці здійснюються за 

підсумками контролю стану охорони праці в структурних підрозділах і на 

підприємстві в цілому, або перевірок органів державного нагляду. 

Служба охорони праці на підприємстві виконує такі функції: 

1) відпрацьовує ефективну цілісну систему управління ОП; 

2) проводить оперативно-методичне керівництво роботи з ОП; 

3) складає разом зі структурними підрозділами підприємства 

комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ ОП в колективному 

договорі; 

4) проводить для працівників вступний інструктаж з питань ОП; 

5) готує проекти, накази, расспоряженнія, з питань ОП, загальні для 

всього виробництва; 

6) розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для 

життя або здоров'я працівників, або людей які їх оточують, в разі відмови з 

цих причин працівників то виконання дорученої роботи; 

7) організовує забезпечення працюючих правилами, стандартами, 

нормами, інструкціями та іншими актами з ОП; 

8) бере участь у розслідуванні нещасних випадків на підприємстві; 

9) контролює дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, 

галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових 

інструкцій з питань ОП; 

10) контролює забезпечення працюючих засобами індивідуального 

захисту, лікувально-профілактичним харчуванням - молоком або 
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рівноцінними продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими 

приміщеннями; 

11) контролює використані праці неповнолітніх, жінок та інвалідів, 

проходження попереднього та періодичного медоглядів працівників. 

Незважаючи на те що вище вказані заходи з ОП проводяться на 

дільниці стикування кіля з фюзеляжем, все ж мають місце нещасні випадки. 

 

4.3. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ВІД 

НЕЗАДОВІЛЬНОГО СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Виробнича ділянка стикування кіля з фюзеляжем з чисельністю 

працівників  Р = 13 чол. виробляє валової продукції ВПр за рік на сумму: 

ВПр = Свир ∙ А ∙ Кемп = 14846,3 ∙ 125 ∙ 4 = 7 423 150 грн. 

Згідно з актом Н-1 від 25.04.2016, при виконанні монтажних робіт, 

внаслідок недотримання безпечних умов праці стався нещасний 

випадок (n = 1) зі слюсарем-складальником ЛА 5 розряду. 

В внаслідок недотримання безпечних умов праці при стикуванні кіля з 

фюзеляжем, працівник отримав гематому. 

До нещасного випадку, заробітная плата постраждалого в місяць 

складала ЗПср.міс.Σ = 8 560 грн. Постраждалий мав кількість днів 

непрацеспроможності Дн = 38, з яких на стаціонарному лікуванні пробув Дс = 

35 днів. Вина постраждалого m = 13 %. 

 

Загальні економічні втрати від травматизму та захворювання на 

виробничій ділянці розраховується за такою формулою: 

 

См = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 + С7 + С8 + С9 + С10 + … + Сn, 
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де: С1 – розмір одноразового допомоги у зв'язку з ушкодженнями, грн., 

розраховується за формулою: 

 

С1 = К ∙ ЗПср.мес.Σ (1 – 
100

m
), 

 

де: К – поправочний коефіціент, К = 1,5. 

 

С1 = 1,5 ∙ 8 560 (1 – 13 / 100) = 11 171 грн. 

 

С2 – сума виплат за листом непрацездатності, грн., розраховується за 

формулою: 

 

С2 = Зд ∙ Дн = ЗПср.мес.Σ ∙ 12 / До ∙ Дн, 

 

де: Зд – середньоденна заробітна плата потерпілого від нещасного 

випадку, грн., розраховується за формулою: 

 

Зд = ЗПср.мес.Σ ∙ 12 / До, 

 

де: До – кількість робочих днів в році, До = 251 днів. 

 

Зд = 6 312 ∙ 12 / 251 = 409 грн. 

С2 = 409 ∙ 38 = 15 551 грн. 

 

Сз – витрати при наданні першої долікарської допомоги потерпілому, 

грн. 
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Сз = 84,50 грн. 

 

С4 – витрати, пов'язані з розслідуванням нещасного випадку, грн. 

С4 = 264,50 грн. 

 

С5 – витрати медичних установ, грн., розраховуються за формулою: 

 

С5 = 18,25 ∙ Дс + 2,65 ∙ ДА, 

 

де: Дс = Дн – кіль-сть днів на стаціонарному лікуванні, Дс = 35 дней; 

      ДА – кількість днів на амбулаторному лікуванні, ДА = 3 дней. 

 

С5 = 18,25 ∙ 35 + 2,65 ∙ 3 = 647  грн. 

 

С6 – вартість недотриманої продукції, грн., розраховується за 

формулою: 

 

С6 = ВПД ∙ ДН = ВПр ∙ Дн / (Р ∙ До), 

 

де: ВПД – вартість валового продукту, виготовленого одним рабочим за 

один день, грн., розраховується по формулі: 

 

ВПД = ВПр / (Р ∙ До). 

 

ВПД = 7 423 150  / (13 ∙ 251) = 2 274 грн. 

С6 = 2 274 ∙ 38 = 86 448 грн. 
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Таким чином, загальні економічні втрати від травматизму та 

захворювання на виробничій ділянці См складуть: 

См = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 = 11171 + 15551 + 84,50 + 264,50 + 

647 + 86448 = 114166 грн. 

 

4.4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМУВАННЯ  

 

Заходи з охорони праці на дільниці стикування кіля з фюзеляжем, які б 

не допускали нещасних випадків (далі НВ) згідно з актом Н1. 

Згідно з актом Н1 були проведені такі організаційні та матеріально-

технічні заходи: 

1) проведення позапланового інструктажу з ОП серед ОВР; 

2) повідомлення працівників ділянки про те, що трапилося НВ згідно з 

актом Н1; 

3) створення комісії з ОП для розслідування НВ згідно з актом Н1; 

4) проведення профілактичного огляду обладнання (кран-балки); 

5) створення списку працівників, які б допускалися до керування 

вантажопідіймальними кранами на дільниці стикування кілів з фюзеляжами; 

6) забезпечення працівників, які допускаються до керування 

вантажопідіймальними кранами засобами індивідуального захисти; 

7) впровадження дистанційного керування переміщення вантажів на 

кран-балки. 
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ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 

 

В даному розділі ДП мною було надано дані з організації охорони праці 

на підприємстві і виконано аналіз та розрахунки економічних втрат 

підприємства від незадовільного стану охорони праці. 
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ВИСНОВКИ 

 

Темою даної дипломної роботи є «Стикування кілів з фюзеляжами 

середньомагістральних літаків». 

Спочатку я докладно вивчив конструкцію вузла, що дозволило в повній 

мірі оволодіти основою вихідних даних. 

В ході виконання проекту для вирішення поставлених завдань, 

враховувалися чинники, пов'язані з моніторингом ринку ЗТО, що дозволило 

використовувати більш прогресивні засоби виконання операцій 

технологічних процесів. 

Вихідними даними була конструкторсько-технологічна документація 

базового підприємства, що дозволило впровадити в проекті більш 

прогресивну технологію з використанням новіших ЗТО. 

Вартість впроваджених ЗТО склала 215 000 грн. На ділянці працює 13 

робітників, зних 10 основних виробничих.  

Дипломна робота відображає максимальні переваги розробленої мною 

технології і дає відповіді на всі питання замовнику, пов'язані розробкою ТП 

для стикування кілів з фюзеляжами середньомагістральних літаків. При 

серійному випуску даної лінійки ЛА, розроблена мною технологія допоможе 

максимально скоротити трудомісткість, забезпечуючи при цьому 

відповідність всім наданим вимогам та стандартам. 
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ВИКОНУЙ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЗГІДНО ІНСТРУКЦІЙ 
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МАРШРУТНА 

КАРТА 

Аркуш Службова записка Виріб № складальної одиниці Виконання Кільк. 

1 ВЛ6207.10.03.00.01СК 

125 Аркушів Цех 
Для 

цеха 
Замовл. СКМ Н.В. 

Найменування 

складальної одиниці 

11 Стик 
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Виконавець Дата и підпис 

таб. 

№ 

підпис, 
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керівник 

дільниці 

контроль 

БТК 

(гриф) 

Увага! 

Провести ввідний та первинний інструктажі. 

1 Виконати розконсервацію кіля 5 4 

2 Оглянути кіль, його вузол стикування та КЕ на відсутність 5 3 

механічних пошкоджень та слідів корозії 

3 Оглянути зону виконання робіт на відсутність сторонніх 5 3 

предметів та чистоту 

Технолог 

Нач. т/б 

Нач. цеха Н. контр. 

Нач. БТК Нормув. 
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(гриф) 

4 Закріпити кіль для підйому 5 3 

5 Підняти кіль 5 2 

6 Покрити площини стику Ф-3 та кіля ґрунтом 5 3 

7 Підвести кіль до фюзеляжу та сумістити площини стику 5 3 

Ф-3та кіля. 

8 Встановити стикувальні болти поз. 7 (4шт.) в стикувальні 5 4 

отвори по першому л-ну кіля. Встановлення болтів на 

сирому ґрунті. Попередньо металізувати передній болт 

стику . Підготовка та захист місць 

металізації. Металізацію виконувати без 

встановлення додаткової шайби. Зачистку місць металізації 

виконати під голівкою болта та під шайбою. 
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9 Кріпити стикувальні болти поз. 7 гайками поз.16 (4 шт.) з пневмогайковерт 5 2 

шайбами поз. 18 (4 шт.). Мкр=[5098±510]кгс⋅см. LTV009 

R11-10 

10 Встановити стикувальні болти поз. 8 (4шт.) в стикувальні 5 3 

отвори по другому л-ну кіля. Встановлення болтів на 

сирому ґрунті. 

11 Кріпити стикувальні болти поз. 8 гайками поз.17 (4 шт.) з пневмогайковерт 5 3 

шайбами поз. 19 (4 шт.). Мкр=[6424±640]кгс⋅см. Перевірити LTV009 

площину стику в зоні 15 мм від тіла бота на наявність R11-10 

зазорів. В цих зонах зазори не допускаються, 

в інших місцях – до 0,2 мм 

12 Усунути не співвісність отворів Ø8 мм в пакеті по першому пневмодриль 5 2 

і другому л-нах за допомогою зенкера Ø8 DR750-Р750-С13 

13 Зенкерувати отвори Ø8 до Ø11,7 пневмодриль 5 2 

DR750-Р750-С13 

3 

Зм. Арк. № док. Підпис Дата Зм. Арк. № док. Підпис Дата Аркуш Виріб 



 

№ оп. 

Най-

мен.     

опер. 

№№ 

інстр. 

з т.б. 
ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ 

Обладнання, 

пристрої,         

інструмент    

(шифр, інв.№) Р
о
зр

я
д

 

Норма        

часу, 

н/год 

Виконавець Дата и підпис 

таб. 

№ 

керівник 

дільниці 

керівник 

дільниці 

контроль 

БТК 

(гриф) 

           

14   Розгорнути отвори Ø11,7 до  Ø11,9 пневмодриль 5 2     

    DR750-Р750-С13       

           

15   Цекувати розгорнуті отвори згідно креслення,  пневмодриль 5 2     

   Ø цеківок – 32.Зміцнити цековані поверхні методом ПДН DR750-Р750-С13       

           

16   Зенкувати отвори зенківкою Ø18 пневмодриль 5 2     

    DR750-Р750-С13       

           

17   Розгорнути отвори Ø11,9 до Ø12Н9. Нанести захисне  пневмодриль 5 3     

   покриття ґрунту DR750-Р750-С13       

           

18   Встановити стикувальні болти в отвори Ø12 по першому  5 2     

   л-ну кіля поз 21 та по другому  л-ну кіля поз 21        

   Встановлення болтів на сирому ґрунті.        

           

19   Кріпити гайками поз. 24 з шайбами поз. 30 та 31  пневмогайковерт 5 4     

   (по першому та другому л-ну відповідно) LTV009        

    R11-10       

             

           4  
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20 Усунути не співвісність отворів Ø6 в пакеті по першому пневмодриль 5 3 

л-ну за допомогою зенкера Ø6 DR750-Р750-С13 

21 Зенкерувати отвори Ø6 до Ø9,7 пневмодриль 5 2 

DR750-Р750-С13 

22 Розгорнути отвори Ø9,7 до  Ø9,9 пневмодриль 5 3 

DR750-Р750-С13 

23 Цекувати розгорнуті отвори згідно креслення, пневмодриль 5 3 

Ø цеківок – 30. DR750-Р750-С13 

24 Зенкувати отвори зенківкою Ø16 пневмодриль 5 2 

DR750-Р750-С13 

25 Розгорнути отвори Ø9,9 до  Ø10Н9 пневмодриль 5 3 

Нанести захисне покриття ґрунту DR750-Р750-С13 
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26   Встановити стикувальні болти в отвори Ø10 по першому  5 2     

   л-ну кіля поз. 20.  Встановлення болтів на сирому ґрунті        

           

27   Кріпити гайками поз. 23 з шайбами поз. 30  пневмогайковерт 5 3     

    LTV009        

    R11-10       

           

28   Усунути не співвісність отворів Ø10 в пакеті по другому  пневмодриль 5 3     

   л-ну за допомогою зенкера Ø10 DR750-Р750-С13       

           

29   Зенкерувати отвори Ø10 до Ø13,7 пневмодриль 5 2     

    DR750-Р750-С13       

           

30   Зозгорнути отвори Ø13,7 до  Ø13,9 пневмодриль 5 2     

    DR750-Р750-С13       

           

31   Цекувати розгорнуті отвори згідно креслення,  пневмодриль 5 3     

   Ø цеківок – 36. DR750-Р750-С13       

           

           

             

           6  
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32 Зенкувати отвори зенківкою Ø20 пневмодриль 5 4 

DR750-Р750-С13 

33 Розгорнути отвори Ø13,9 до Ø14Н9 пневмодриль 5 3 

DR750-Р750-С13 

34 Встановити стикувальні болти в отвори Ø14 поз. 22.  5 3 

Встановлення болтів на сирому ґрунті. Голівкою 

з боку кіля 

35 Кріпити гайками поз.25 (2 шт.) з шайбами поз. 32 (2 шт.). пневмогайковерт 5 3 

Мкр=[1274±130]кгс⋅см. LTV009 

R11-10 

36 Для забезпечення затягування стикувальних болтів при 5 2 

мінімальних пакетах допускається встановлювати під 

гайки по дві шайби 

7 
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37 Покрити виступаючі частини болтів, гайки, шайби та 5 2 

голівки болтів емаллю 

38 Нанести на виступаючі частини болтів, гайки, шайби та 5 3 

підошви заглиблень мітки фарбою. Ширина мітки 1-3 мм. 

39 Заповнити нижню частину колодязів  до кінця різьбової 5 3 

частини болтів мастилом (по першому л-ну) 

40 Встановити книці (поз.1)(4 шт.) на стикувальні болти кіля 5 3 

(поз. 7) в колодязі за місцем стику кіля з фюзеляжем 

41 Встановити стопорну шайбу поз. 15 та гайку поз. 14 (4 шт.) 5 2 

42 Загнути стопорну шайбу згідно креслення (4 шт.) 5 2 

43 Перевірити прилягання кришок , поз. 5, до кіля за місцем 5 4 

встановлення. За необхідності підрізати 
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дільниці 

контроль 

БТК 

(гриф) 

           

44   Виконати розмічування місць свердління отворів в   5 2     

   кришках під кріпильні гвинти поз. 27        

           

45   Виконати розмічені отвори Ø4,1 пневмодриль 5 3     

    DR750-Р750-С13       

           

46   Зенкувати отвори під голівки гвинтів зенківкою Ø10 пневмодриль 5 3     

    DR750-Р750-С13       

           

47   Заповнити вщент колодязі по першому л-ну мастилом  5 3     

           

48   Встановити кришки поз. 5 на книці поз. 1. Кришки   5 4     

   встановлювати на герметик        

           

49   Кріпити гвинтами поз. 27  5 2     

           

50   Заповнити нижню частину колодязів до кінця різьбової  5 3     

   частини болтів мастилом (по другому л-ну кіля)        
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Зм. Арк. № док. Підпис Дата Зм. Арк. № док. Підпис Дата  Аркуш Виріб 

 



№ оп. 

Най-

мен. 

опер. 

№№ 

інстр. 

з т.б. 
ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ 

Обладнання, 

пристрої,         

інструмент    

(шифр, інв.№) Р
о
зр

я
д

 

Норма 

часу, 

н/год 

Виконавець Дата и підпис 

таб. 

№ 

керівник 

дільниці 

керівник 

дільниці 

контроль 

БТК 

(гриф) 

51 Встановити книці поз.2 на стикувальні болти поз. 8 по 5 3 

місцю стику другого л-ну кіля 

52 Встановити стопорну шайбу поз. 15 та гайку поз. 14 5 3 

53 Загнути стопорну шайбу згідно креслення 5 

54 Перевірити прилягання кришок , поз. 6, до кіля за місцем 5 4 

встановлення. За необхідності підрізати 

55 Виконати розмічування місць свердління отворів в 5 2 

кришках під кріпильні гвинти поз. 27 

56 Виконати розмічені отвори Ø4,1 пневмодриль 5 3 

DR750-Р750-С13 

57 Зенкувати отвори під голівки гвинтів зенківкою Ø10 пневмодриль 5 2 

DR750-Р750-С13 
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Зм. Арк. № док. Підпис Дата Зм. Арк. № док. Підпис Дата Аркуш Виріб 



 

№ оп. 

Най-

мен.     

опер. 

№№ 

інстр. 

з т.б. 
ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ 

Обладнання, 

пристрої,         

інструмент    

(шифр, інв.№) Р
о
зр

я
д

 

Норма        

часу, 

н/год 

Виконавець Дата и підпис 

таб. 

№ 

керівник 

дільниці 

керівник 

дільниці 

контроль 

БТК 

(гриф) 

           

58   Заповнити вщент колодязі по другому л-ну мастилом  5 3     

           

59   Встановити кришки поз. 6 на книці поз. 2. Кришки   5 3     

   встановлювати на герметик        

           

60   Кріпити гвинтами поз. 27  5 2     

           

61   Очистити зону виконання робіт від сторонніх предметів.   5 4     

   Пред’явити майстру та працівнику БТК        

           

62   Контроль БТК:  5 4     

   -встановлення згідно креслення        

   -наявність ЛФП        

   -чистоти зони монтажу        

           

   Твир=172 год.        
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Зм. Арк. № док. Підпис Дата Зм. Арк. № док. Підпис Дата  Аркуш Виріб 

 



Погоджено: 

Провідний технолог ВГТ Технолог ПШВ 

«___» ______________ 20___ р. «___» ______________ 20___ р. 

Технолог цеху Нач. ТБ цеху 
Помічник нач. цеха 

з підготовки 
виробництва 

«___» _______ 20___ р. «___» _______ 20___ р. «___» _____ 20___ р. 

ЗАЯВКА 

На проектування майстер-плити по стику кіля з фюзеляжем. 

Літаків типу Ан-148 та Ан-178. 

Виріб 

(шифр) 
Креслення Найменування Кількість на 

виробі 

Ан-148 

Ан-158 

Ан-178 

ВЛ6207.10.03.00.01СК 
Стик кіля з 

фюзеляжем 
1 

Трудоміст-

кість 

виготовлення 

виробу 

Діюча н.-год. Технолог 

Проектувальна н.-год. Корляков 

Зниження трудомісткості н.-год. Нач. ВТЕ 

Проектна вартість оснастки, грн. 
Нач. планової 

гр. ВТПВ 

Окупність оснастки, років 

Проектує КБ Конструктор Шифр оснастки 

«___» ________ 20___ р. 

Технічні умови на проектування розміщувати на звороті. 

Додаток 2



ТУ 

1. Витримування, в межах встановлених допусків, фактичних розмірів;

2. Правильність положення усіх геометричних контурів щодо базових вісей;

3. Точність розміщення отворів в межах ±0,02мм.



Ф
о
р
м

а
т

 

З
о

н
а

 

П
о

з.
 

Позначення Найменування 

К
іл

ь
к.

 

Прим. 

Документація 

А2
х5 

ВЛ6207.10.03.00.05ІМ Складальне креслення 1 

Складальні одиниці 

А4 7В 1 Книця 4 

А4 
12
В 2 Книця 4 

Деталі 

БЧ 6А 3 Стрічка 4 

БЧ 
10
А 4 Стрічка 4 

БЧ 7В 5 Кришка 4 

БЧ 
12
В 6 Кришка 4 

А3
х3 

7В 7 Болт гарячовисадний 4 

А3
х3 

12
В 8 Болт гарячовисадний 4 

А3 7А 9 Кришка 4 

А3 
12
А 10 Кришка 4 

А3 9А 11 Болт 8 

ВЛ6207.10.03.00.01ЗК 
Зм. Арк. № докум. Підп. Дата 

Розроб. Корляков 

Стик кіля з фюзеляжем 

Літера Аркуш Аркушів 

Перевір. Толстой У 1 3 

Т.контр. 
КПІ ім. ІгоряСікорського 

Каф. АРБ   Гр. ВЛ-62 
Н.контр. Поваров 

Затверд. 

Додаток 3



Ф
о
р
м

а
т

 

З
о

н
а

 

П
о

з.
 

Позначення Найменування 

К
іл

ь
к.

 

Прим. 

А3 5А 12 Болт 4 

А3 6А 13 Болт 4 

А3 
12
В 14 Гайка 8 

А4
х4 

12
В 15 Шайба стопорна 8 

А4
х4 

7В 16 Гайка 4 

А4
х4 

12
В 17 Гайка 4 

А4
х4 

7В 18 Шайба 4 

А4
х4 

12
В 19 Шайба 4 

Стандартні вироби 

7В 20 Болт 10-42-КД- 2 

ОСТ 1 31124-80 

8В 21 Болт 12-46-КД- 10 

ОСТ 1 31124-80 

12
В 22 Болт 14-50-КД- 2 

ОСТ 1 31124-80 

7В 23 Гайка 10-КД- 2 

ОСТ 1 33055-80 

8В 24 Гайка 12-КД- 10 

ОСТ 1 33063-80 

12
В 25 Гайка 14-КД- 2 

ОСТ 1 33063-80 

ВЛ6207.10.03.00.01ЗК 2 
Зм. Арк. № докум. Підп. Дата 



Ф
о
р
м

а
т

 

З
о

н
а

 

П
о

з.
 

Позначення Найменування 

К
іл

ь
к.

 

Прим. 

6А 26 Гайка 5- 16 

ОСТ 1 33305-2003 

12
А 27 Гвинт 4-12-Ан. Окс- 16 

ОСТ 1 10577-72 

5А 28 Заклепка 3-20-Ан. Окс- 24 

ОСТ 1 11781-74 

5А 29 Заклепка 2.6-5-Ан. Окс- 32 

ОСТ 1 34098-80 

7В 30 Шайба 2-10-18-Ан. Окс- 2 

ОСТ 1 34509-80 

7В 31 Шайба 2-12-20-Ан. Окс- 10 

ОСТ 1 34509-80 

12
В 32 Шайба 2-14-25-Ан. Окс- 2 

ОСТ 1 34509-80 

Матеріали 

7В 33 Мастило АМС-3 0,2кг 

ГОСТ 2712-75 

7В 34 Герметик ВИТЭФ-1НТ 0,02кг 

ТУ 38 1051291-84 

ВЛ6207.10.03.00.01ЗК 3 
Зм. Арк. № докум. Підп. Дата 



Ф
о
р
м

а
т

 

З
о

н
а

 

П
о

з.
 

Позначення Найменування 

К
іл

ь
к.

 

Прим. 

Документація 

А2
х5 

ВЛ6207.10.03.00.05ІМ 
Складальне 
креслення 

1 

Деталі 

1 Заготівка 1 

майстер-плити 

2 Шаблон 1 

3 Конд. втулка 2 

4 Конд. втулка 10 

5 Конд. втулка 2 

6 Конд. втулка 4 

7 Конд. втулка 4 

Стандартні вироби 

8 Рем-болт М16 4 

ГОСТ 4751-73 

Зм. Арк. № докум. Підп. Дата 

Розроб. Корляков 

Майстер-плита по стику 
кіля з фюзеляжем 

Літера Аркуш Аркушів 

Перевір. Толстой У 1 1 

Т.контр. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Каф. АРБ   Гр. ВЛ-62 
Н.контр. Поваров 

Затверд. 

Додаток 4
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