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ВИЧ, ХОРОШУН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, ІВАСЕЧ-
КО РОМАН РОМАНОВИЧ, КЛЕНДІЙ ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ 
(73) БІЛИК СТЕФАНІЯ ГРИГОРІВНА, ДИНЯ ВО-

ЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, ГЕВКО ІГОР БОГДАНО-
ВИЧ, ХОРОШУН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, ІВАСЕЧ-
КО РОМАН РОМАНОВИЧ, КЛЕНДІЙ ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ 
(57) Поворотний свердлильний кондуктор, який 

виконано у вигляді верхньої плити з центральним 
ступінчатим отвором, в який запресовано радіаль-
ний підшипник зі змінною втулкою, який зафіксо-
вано стопорним кільцем, системи змащення, уста-
новчих і кріпильних елементів, який відрізняється 

тим, що кондуктор виконаний у вигляді плити ос-
нови, до якої на шарнірах жорстко закріплена ниж-
ня поворотна плита з можливістю нахилу під кутом 
у вертикальній площині перпендикулярній до ви-
довженої сторони плити основи, а зверху з право-
го кінця до верхньої поворотної плити на цилінд-
ричному шарнірі жорстко закріплена верхня 

поворотна плита з можливістю нахилу в перпенди-
кулярному напрямку від попередньої площини, ці 
дві плити з'єднані між собою стяжними болтами, 
які розміщені по центру плит основи в отворах з 
можливістю відносного переміщення, а між плитою 
основою і нижньою поворотною плитою встанов-
лені розтискні пружини, крім цього з лівого кінця 
верхньої поворотної плити вертикально встанов-
лено регулювальний гвинт, вісь якого паралельно 
до стяжних болтів, який зверху з'єднаний з сфери-
чною гайкою, яка жорстко закріплена у верхній 
поворотній плиті відомим способом з можливістю 
її повороту під кутом до нижньої поворотної плити, 
а на регулювальний гвинт між верхньою поворот-
ною плитою і нижньою поворотною плитами вста-
новлена пружина для їх розтискання, з правої сто-
рони від регулювального гвинта зверху верхньої 
поворотної плити встановлені вертикальні висту-
пи, зверху яких жорстко встановлені вертикальні 
колонки, до яких жорстко закріплена кондукторна 
плита, в центрі якої виконано сферичний отвір у 
вертикальній площині, який є у взаємодії зі сфери-
чним корпусом в який жорстко встановлено радіа-
льно упорний підшипник зі змінною втулкою, є у 
взаємодії зі свердлом з можливістю провертання 
під кутом і кругового провертання. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до галузі машино-
будування і може мати використання в свердлиль-
них кондукторах верстатів різного службового при-
значення. 

Відомий свердлильний кондуктор, який вико-
нано у вигляді верхньої плити з центральним сту-
пінчатим отвором, в який запресований радіально 
підшипник зі змінною втулкою, який зафіксовано 
стопорним кільцем, системи змащення, установ-
чих і кріпильних елементів. (Патент № 51906 Укра-
їна. Переналагоджувальний свердлильний кондук-
тор. Ляшук О.Л., Гевко І.Б. та інші. Бюл. №15, 
2010). 

Основний недолік прототипу - обмежені тех-
нологічні можливості і мала продуктивність праці 
при свердлінні отворів під кутом. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розширення технологічних можливостей і підви-
щення продуктивності праці при свердлінні отворів 
під кутом шляхом виконання поворотного сверд-
лильного кондуктора у вигляді верхньої плити з 
центральним ступінчатим отвором, в який запре-
совано радіальний підшипник зі змінною втулкою, 
який зафіксовано стопорним кільцем, системи 
змащення, установчих і кріпильних елементів, 
який відрізняється тим, що кондуктор виконаний у 
вигляді плити основи, до якої на шарнірах жорстко 
закріплена нижня поворотна плита з можливістю 
нахилу під кутом у вертикальній площині перпен-
дикулярній до видовженої сторони плити основи, а 
зверху з правого кінця до верхньої поворотної 
плити на циліндричному шарнірі жорстко закріпле-
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на верхня поворотна плита з можливістю нахилу в 
перпендикулярному напрямку від попередньої 
площини, ці дві плити з'єднані між собою стяжними 
болтами, які розміщені по центру плит основи в 
отворах з можливістю відносного переміщення, а 
між плитою основою і нижньою поворотною пли-
тою встановлені розтискні пружини, крім цього з 
лівого кінця верхньої поворотної плити вертикаль-
но встановлено регулювальний гвинт, вісь якого 
паралельно до стяжних болтів, який зверху з'єд-
наний з сферичною гайкою, яка жорстко закріпле-
на у верхній поворотній плиті відомим способом з 
можливістю її повороту під кутом до нижньої пово-
ротної плити, а на регулювальний гвинт між верх-
ньою поворотною плитою і нижньою поворотною 
плитами встановлена пружина для їх розтискання, 
з правої сторони від регулювального гвинта зверху 
верхньої поворотної плити встановлені вертикаль-
ні виступи, зверху яких жорстко встановлені вер-
тикальні колонки, до яких жорстко закріплена кон-
дукторна плита, в центрі якої виконано сферичний 
отвір у вертикальній площині, який є у взаємодії зі 
сферичним корпусом, в який жорстко встановлено 
радіально упорний підшипник зі змінною втулкою, 
є у взаємодії зі свердлом з можливістю провер-
тання під кутом і кругового провертання. 

Поворотний свердлильний кондуктор зобра-
жено на фіг. 1, фіг. 2 - вид по А на фіг. 1, фіг. 3 - 
вид по Б на фіг. 1 і фіг. 4 - вид по І на фіг. 2. 

Поворотний свердлильний кондуктор виконано 
у вигляді плити основи 1, на якій змонтований 
пристрій і на шарнірах 2 жорстко встановлено ни-
жню поворотну плиту 3 з можливістю провертання 
на певний кут у вертикальній площині перпендику-
лярній до видовженої сторони плити основи 1, 3 
правого кінця зверху до нижньої поворотної плити 
3 на циліндричному шарнірі 4 жорстко закріплено 
верхню поворотну плиту 5 з можливістю кутового 
напрямку у вертикальній площині перпендикуляр-
ній до попереднього повороту. Нижня поворотна 
плита 3 і плита основа 1 з'єднані між собою стяж-
ними болтами 6 з можливістю відносного перемі-
щення, на які встановлені розтискні пружини 7 для 
їх розтискання з можливістю відносного перемі-
щення. 

З лівого кінця верхньої поворотної плити 5 ве-
ртикально встановлено регулювальний гвинт 8, 
вісь якого є паралельною до осей стяжних болтів, 

який зверху з'єднаний зі сферичною гайкою 9, яка 
жорстко закріплена у верхній поворотній плиті 5 
відомим способом з можливістю її повороту під 
кутом до нижньої поворотної плити 3 під певним 
кутом. На регулювальний гвинт 8, між верхньою 
поворотною плитою 5 і нижньою поворотною пли-
тами 3 встановлено пружину 10 для їх розтиску-
вання. На регулювальному гвинту 8 нанесена 
шкала 11 величини кута повороту верхньої пово-
ротної плити 5. З правої сторони від регулюваль-
ного гвинта 8 зверху верхньої поворотної плити 5 
виконано вертикальні виступи 12, зверху яких жо-
рстко встановлені вертикальні колонки 13, до яких 
жорстко закріплена кондукторна плита 14, в центрі 
який вертикальній площині виконано сферичний 
отвір 15, який є у взаємодії зі сферичним корпусом 
16. В цей корпус встановлено радіально підшипник 
17 відомим способом зі змінною втулкою 18, яка є 
у взаємодії з свердлом 19 з можливістю провер-
тання під кутом і системою змащення у вигляді 
войлочно-змащувального кільця 20, яке зв'язано з 
системою змащення (на кресленні не показано). 
Підшипник 17 зафіксовано в корпусі 16 стопорним 
кільцем відомим способом. Зверху верхньої пово-
ротної плити 5 встановлена заготовка 21 для її 
оброблення. 

Робота поворотного свердлильного кондукто-
ра здійснюється наступним чином. Заготовка 21 
встановлюється в пристрій і закріпляється відомим 
способом і за допомогою регулювального гвинта 8 
виставляють необхідний кут під яким необхідно 
свердлити отвір. Свердло 19 встановлюється в 
отвір змінної втулки 18 і підводиться до оброблю-
вальної деталі. В процесі свердління свердло ра-
зом зі змінною втулкою і внутрішнім кільцем під-
шипника 17 обертається, що значно зменшує силу 
тертя свердла по кондукторній втулці при провер-
танні, що забезпечує підвищення надійності і дов-
говічності кондукторних втулок. Для забезпечення 
змащення кондукторної втулки при осьовому пе-
реміщення свердла використовують відому систе-
му змащення з войлочно-змащувальним кільцем 
20, що забезпечує зменшення тертя свердла 19 зі 
змінною втулкою 18 при його осьових переміщен-
нях. 

До переваг поворотно свердлильного кондук-
тора належить розширення технологічних можли-
востей і підвищення продуктивності праці. 
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