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Abstract 

 

Master's dissertation: "Ensuring production manufacturability of joints of 

aircraft units", 79 pages, 25 figures, 19 tables, 17 references. 

Relevance: there is an opportunity to significantly increase the 

manufacturability of docking work during the final assembly of the aircraft glider, 

reduce manual labor by automating processes and increase the program of 

production of aircraft. 

Purpose: to improve the technology of assembly and docking of aircraft 

units. 

Object of research: Joints of compartments of units. 

Output data: 

1. Deviation of the contour of the unit from the theoretical - 0.5… 0.8 mm. 

The level of interchangeability of the joint is incomplete. 

2. Ability to automate docking - to provide. 

3. Analog aircraft - An-148-100. 

4. The level of production manufacturability - not less than 85%. 

Research methods: comparative analysis of docking technology of 

domestic aircraft construction and modern; introduction of the technology of 

"stapleless docking" at the enterprise of domestic aircraft construction; 

development of an updated methodology for assessing the manufacturability of 

aircraft structures, in particular the zones of joints of units, taking into account a 

number of regulations; proposals for the implementation of CAD / CAM / CAE-

systems as an accuracy control; replacement of domestic means of technological 

equipment with modern ones. 

Scientific novelty of the obtained results: increasing the level of 

manufacturability of aircraft glider units due to the development of a modern 

methodology for calculating quantitative and qualitative criteria of 

manufacturability of aircraft structures. 



 
 

The practical significance of the obtained results: increasing the 

manufacturability of the joints of aircraft units; cheaper assembly technology due 

to automation; significant reduction of unit assembly time; weight reduction and 

increased manufacturability of joints due to the latest fasteners. 

Approbation of dissertation results: scientific-practical conference of 

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

development". 

Key words: manufacturability, technological process, fuselage, joints, stand, 

stapleless docking, assessment of manufacturability, photogrammetry. 
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ВИСНОВКИ 

 

Фінальна стадія створення літального апарата (далі – ЛА), а саме 

остаточне складання, передбачає фактично передостанню (перед першим 

випробувальним польотом) перевірку правильності всіх закладених у 

конструкцію інженерних ідей. Саме тут, в агрегатно-складальних цехах та 

цехах остаточного складання основного виробництва авіабудівного 

підприємства об’єднуються між собою компоненти, які надійшли на склади 

цих виробничих площ від суміжників, розташованих як на одній території з 

заводом, так і в інших містах та країнах світу. І роль технології при 

виконанні таких робіт грає неабияку роль. 

Враховуючи, що поняття «складання агрегату» передбачає комплекс 

робіт з базування, закріплення і виконання з’єднань між собою відсіків, 

секцій, панелей, вузлів і деталей, які надходять на складання цього агрегату, 

можна говорити про стапель як оснащення, конструкція якого передбачає 

виконання перших двох із означених операцій, а саме базування і 

закріплення (далі разом – установка). Цей підхід є досить розповсюдженим 

на закордонних авіабудівних підприємствах, але на вітчизняних, як правило, 

у стапелі виконуються і переважна більшість з’єднань. 

Операція стикування відсіків (агрегатів) ЛА на вітчизняних 

підприємствах передбачає аналогічні складанню операції, але виключно в 

зоні стику; замість стапеля використовується інше технологічне оснащення, 

яке фактично представляє собою візки з ложементами та іншими базовими і 

закріплюючими елементами. Базування відсіків (агрегатів) при стикування 

відбувається, як правило, по базовим поверхням ложементів візків, з 

подальшою взаємною орієнтацією вже на місці. Як і при складанні, такий 

підхід передбачає великий обсяг ручної праці, а необхідність доведення 

стиків відсіків і агрегатів «на місці» також унеможливлює забезпечення 

високих точностних параметрів зони стику. 



77 
 

Проведені аналітичні дослідження дозволяють стверджувати, що 

забезпечення технологічності зони стику, як і агрегатів (відсіків), які 

з’єднуються між собою, є актуальною технологічною проблемою і зараз. 

Методи оцінювання рівня виробничої технологічності – а саме за 

якісними і кількісними критеріями – залишаються актуальними дотепер, але 

самий склад критеріїв потребує перегляду: не тільки для відповідних 

класифікаційних груп авіаційних конструкцій, а і для галузі в цілому, з 

урахуванням динаміки змін вимог до ЛА і його компонентів. І процес цей 

повинен бути законодавчо прописаний у корпоративній нормативно-

технічній документації підприємства. А відтоді з’явиться і новітня система 

оцінювання, яка ще ефективніше дозволить функціонувати системі 

«конструктор-технолог-робочий». 

Перелік якісних критеріїв технологічності для зони стику є досить 

обмеженим за кількістю, адже стосується фактично вимог відповідності 

реальному виробництву виконуваних з’єднань і досить обмежених за 

габаритами зон конструкції елементів, які входять до конструкції стику. Так, 

формування оновленого переліку якісних критеріїв для зони стику повинно 

відбуватися з урахування вже потенційної заміни кріпильних елементів, які є 

загальновживаними при стикувальних роботах, на більш сучасні. Відомо, що 

стикування відсіків і агрегатів вітчизняних ЛА відбувається в основному з 

використання болтів, заклепок і болт-заклепок, причому останні 

використовуються досить обмежено, хоч і є досить розповсюдженими, а їх 

технологічна і експлуатаційна привабливість доведена давно.  

Щодо кількісних критеріїв як найбільш досконалих і компетентних, з 

точки зору впливу на остаточний технологічний облік виробу, то їх перелік 

повинен формуватися виключно підприємствами-розробниками, а не по 

галузі в цілому у якості директив. Такий підхід дозволить максимально 

орієнтувати конструкцію стику конкретного ЛА на можливості відповідного 

виробництва, а також враховувати певні виробничі традиції самого 

підприємства. Виконано аналіз існуючих у відкритому доступі кількісних 
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критеріїв технологічності та, з урахуванням вище наведених міркувань, 

запропоновано власний підхід до формування такого переліку, а також 

безпосередньо авторські критерії. 

В якості конструкції стику літака, обрано і виконано огляд аналогу, 

який є досить типовим для вузькофюзеляжних літаків: як турбогвинтових, 

так і турбореактивних. Врахована пропозиція комплексної автоматизації та 

механізації робіт стикуванню відсіків та самому складанню розглядуваного 

фюзеляжу. Розроблено адаптивну технологію стикування, з урахуванням 

пропозицій щодо технічного переозброєння базового підприємства. 
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