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підприємствах досі використовуються застарілі технології, тому, виходячи з 

цього фактору, було прийнято рішення запровадити технологію безстапельного 
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 Практичне значення одержаних результатів: використання 

розробленої технології з застосуванням автоматизованого обладнання для 

складання фюзеляжу вітчизняного літака Ан-148 на потужностях державних 

авіаційних виробничих підприємств. 



 Апробація результатів дисертації: науково-практична конференція 

студентів та молодих вчених "Авіа-ракетобудування: Перспективи та напрямки 

розвитку". 
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Abstract 

 

 Master's thesis: "Passenger aircraft fuselage", 99 pages, 62 figures, 14 tables, 

18 references.  

 Topicality: the introduction of advanced technological processes changed the 

methodology of technological preparation of production and led to the need for 

technical re-equipment of production. Unfortunately, outdated technologies are still 

used in domestic enterprises, so based on this factor, it was decided to introduce the 

technology of stapleless assembly. 

  The purpose of the work: development and implementation of modern 

technology of stapleless assembly of fuselages of passenger aircraft. 

 Object of study: Passenger aircraft fuselage. 

 Output data: Deviation of compartments on a contour - 0,1 mm, deviation of 

an actual building axis from theoretical - 0,05 mm, shift of contours of compartments 

on a joint - to 0,5 mm, expected reduction of complexity of joining works - 30%, 

expected reduction of a production cycle - 30- 40%. 

 Research methods: Review of existing technologies of assembly of aircraft 

units (fuselages) and their comparative analysis, search and analysis of technologies 

of "stapleless assembly" of modern aircraft structures, development of assembly and 

connection scheme, selection of technological equipment for introduction of new 

fuselage assembly technology using digital models of parts, selection and 

substantiation of the concept of docking equipment for fuselage assembly, 

development of a new fuselage assembly technology. 

 Practical significance of the obtained results: use of the developed 

technology with the use of automated equipment for assembling the fuselage of the 

domestic An-148 aircraft at the facilities of state aviation production enterprises. 

 Approbation of dissertation results: scientific-practical conference of 

students and young scientists "Air-rocket building: Prospects and directions of 

development". 



 Keywords: fuselage, compartments, unit, automation, technology, 

manufacturability, assembly, docking, stand, riveting machine, base, laser measuring 

systems, robot manipulator. 
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ВИСНОВКИ 

 

Розглянуто питання, пов’язані з впровадженням нової сучасної 

технології безстапельного складання агрегатів літаків, а саме фюзеляжів, на 

вітчизняних авіабудівних підприємствах. 

Впровадження прогресивних технологічних процесів змінило 

методологію технологічної підготовки виробництва і призвело до 

необхідності технічного переозброєння виробництва. На жаль, на 

вітчизняних підприємствах досі використовуються застарілі технології, тому, 

з урахуванням цього фактору, було прийнято рішення проаналізувати 

можливість впровадження технології безстапельного складання. Проект 

покликаний показати рівень даних рішень по перспективних літаках для їх 

можливого впровадження і використання на українських авіаційних 

підприємствах. При цьому фінансування програми з боку держави 

прискорить цей процес. 

Сучасний період розвитку авіаційної техніки характерний значним 

прискоренням темпів принципових змін і удосконалень конструкцій 

літальних апаратів, використанням високоефективних двигунів, 

різноманітних композиційних матеріалів та нового електронного бортового 

обладнання, тому створення літаків нового покоління (як військових, так і 

цивільних) ведеться із застосуванням сучасних методів автоматизованого 

тривимірного комп'ютерного проектування, прогресивних технологічних 

процесів, які передбачають наявність високотехнологічного обладнання. 

Електронні моделі компонентів ЛА, технологічної оснастки для їх 

виготовлення, а також технологічних процесів дають можливість реалізувати 

програмне забезпечення на всіх етапах виробництва, включаючи складання 

та контроль геометричних параметрів. Такий підхід дає можливість 

виконання більш точної і якісної ув'язки конструкції (точність до 0,003 мм) і 
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дозволяє вносити конструктивні зміни не на реальній конструкції (вже під 

час її виготовлення), а на «віртуальній». 

При складанні та стикуванні агрегатів, таких як фюзеляж, у вітчизняній 

практиці застосовується складальне пристосування – стапель, або візок з 

ложементами. Складальною базою при цьому способі базування є робочі 

поверхні обводоутворюючих елементів стапеля (візка), які еквідистантні 

теоретичному контуру обшивки агрегату (відсіку, панелі, секції). При такому 

базуванні, точність виконання зовнішнього контуру агрегату складає 0,4…0,5 

мм; сама ж похибка складання визначається точністю виготовлення 

рубильника (ложемента) і точністю установки його в стапелі (на візку). Ніякі 

інші похибки (похибки обшивки, деформування елементів, температурні 

похибки) не впливатимуть на точність складання зовнішнього контуру. При 

складанні фюзеляжу іншим розповсюдженим способом, а саме по поверхні 

каркасу, точність обмежується вже 2,0…2,5 мм. 

При використанні таких стапелів та (або) візків, цикл виробництва 

літака сягає 6...12 місяців, а окремі операції можуть займати до 20 робочих 

змін, що пояснюється використанням переважно ручної праці, застарілого 

механізованого інструменту, архаїчних метрологічних засобів контролю 

геометричних параметрів і точності, необхідності несистемного періодичного 

доопрацювання по місцю і т.д. 

На передових сучасних підприємствах операції, які на вітчизняному 

виробництві тривають 20 робочих змін, займають всього 8 годин, за рахунок 

автоматизації та використання високоточних засобів технологічного 

оснащення. Прикладами можуть слугувати складання каркасу підлоги 

пасажирського літака, кесону крила та ін.. 

На арені сучасного ринку авіаційної техніки, літак, виготовлений з 

застосуванням застарілого обладнання, не витримує ніякої конкуренції і 

свідомо приречений на провал. Необхідність технічного переоснащення 

підприємства є запорукою відповідності вітчизняних авіабудівних 

підприємств світовим стандартам. Щодо фюзеляжу літака, то розглядається 
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впровадження технології безстапельного складання та стикування його 

відсіків із застосуванням сучасного автоматизованого обладнання. 

При такому способі використовується автоматизоване обладнання, 

відмінне від стапеля. Базування відбувається по поверхні каркасу: спочатку 

встановлюються шпангоути та стрингери, а потім до них кріпиться обшивка, 

при цьому фактично не контролюється отримуваний зовнішній контур. 

Такий метод дає достатню точність та значно скорочує цикл виробництва. 

Трудомісткість складання, у порівнянні зі стапельним методом, на 40% 

менша. 

Дана технологія базується на використанні CAD/CAM/CAE-систем, з 

яких, в якості бази для визначення положення агрегату в просторі цеху, 

використовуються 3D-моделі деталей, вузлів, інших складових частин 

апарату. Для контролю геометричних параметрів, точності позиціонування та 

базування застосовуються лазерні трекери, які виконують сканування 

складального оснащення та поверхні об’єкту, порівнюючи отримані дані з 

відповідною CAD-моделлю. 

Застосування сучасних засобів технологічного оснащення дозволяє 

забезпечити необхідний рівень якості, а також полегшити виконання 

складальних операцій для робітників. 

Прогнозуючи результат застосування описаних змін, цикл виробництва 

з таким обладнанням можна зменшити в 5 разів, у порівнянні з вітчизняним, 

за рахунок впровадженої автоматизації складальних та стикувальних 

процесів. 

Собівартість сучасного ЛА напряму залежить від рівня технології, за 

якою він створюється. Сама авіаційна конструкція, будучи, за 

замовчуванням, конкурентоздатною, передбачає відповідність вимогам 

технологічності, яка у сукупності із застосовуваними засобами 

технологічного оснащення і формує технологічний облік виробу. І якщо 

потужний і талановитий кадровий потенціал авіаційного підприємства існує 
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(створений або збережений), то необхідною умовою його плідної роботи є 

відповідний техніко-технологічний потенціал. 

Результати дисертації: 

Апробовані на науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених "Авіа-ракетобудування: Перспективи та напрямки розвитку" з 

публікацією тез. 
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