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(57) Кондуктор багатошпиндельної свердлильної 

головки, який виконано у вигляді верхньої плити, 
зверху якої виконано наскрізний ступінчастий отвір 
в який запресовано радіально-упорний підшипник, 
а у внутрішній отвір внутрішнього кільця підшипни-
ка запресована змінна втулка з можливістю круго-

вого провертання, а кільця між собою знизу є у 
взаємодії зі стопорними кільцями, установчих, крі-
пильних елементів і системи змащення, який від-
різняється тим, що кондуктор виконано у вигляді 

нижньої плити, по краям якої з видовженої сторони 
жорстко встановлені вертикальні направляючі, осі 
яких є паралельними між собою, які через направ-
ляючі втулки жорстко з'єднані з верхньою плитою з 
можливістю осьового зворотно поступового руху, а 
одна кондукторна втулка, яка є центральною і ви-
конана у вигляді радіально-упорного підшипника, 
який жорстко закріплений у верхній плиті, з двох 
сторін якої по радіусу рівному радіусу встановлен-
ня шпинделів багато свердлильної головки вико-
нані наскрізні фасонні радіусні пази, які є у взає-
модії з корпусами радіально-упорних підшипників 
зі змінними втулками, які запресовані у внутрішні 
кільця підшипників з можливістю радіусного їх пе-
реміщення і жорсткої фіксації стопорними гвинта-
ми відомим способом. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до галузі машино-
будування і може мати використання у свердлиль-
них кондукторах багатошпиндельних головок. 

Відомий переналагоджувальний свердлильний 
кондуктор, який виконаний у вигляді верхньої пли-
ти, зверху якої виконано ступінчатий отвір, в який 
запресовано радіально-упорний підшипник, а у 
внутрішній отвір внутрішнього кільця підшипника 
запресована змінна втулка з можливістю кругового 
провертання, а кільця між собою знизу є у взаємо-
дії зі стопорним кільцем, установчих, кріпильних 
елементів і системи змащення. (Патент № 51906 
Україна "Переналагоджувальний свердлильний 
кондуктор", Гевко І.Б. та інші. Бюл. № 15, 2010). 

Основний недолік прототипу - обмежені тех-
нологічні можливості і мала продуктивність праці. 

Задачею корисної моделі є підвищення проду-
ктивності праці і розширення технологічних мож-
ливостей шляхом виконання кондуктора багатош-
пиндельної свердлильної головки у вигляді 
верхньої плити, зверху якої виконано наскрізний 
ступінчастий отвір, в який запресовано радіально-
упорний підшипник, а у внутрішній отвір внутріш-

нього кільця підшипника запресована змінна втул-
ка з можливістю кругового провертання, а кільця 
між собою знизу є у взаємодії зі стопорними кіль-
цями, установчих, кріпильних елементів і системи 
змащення, причому, кондуктор виконано у вигляді 
нижньої плити, по краям якої з видовженої сторони 
жорстко встановлені вертикальні направляючі, осі 
яких є паралельними між собою, які через направ-
ляючі втулки жорстко з'єднані з верхньою плитою з 
можливістю осьового зворотно поступального ру-
ху, а одна кондукторна втулка, яка є центральною і 
виконана у вигляді радіально-упорного підшипни-
ка, який жорстко закріплена у верхній плиті, з двох 
сторін якої по радіусу рівному радіусу встановлен-
ня шпинделів багатосвердлильної головки викона-
ні наскрізні фасонні радіусні пази, які є у взаємодії 
з корпусами радіально-упорних підшипників зі 
змінними втулками, які запресовані у внутрішні 
кільця підшипників з можливістю радіусного їх пе-
реміщення і жорсткої фіксації стопорними гвинта-
ми відомим способом. 
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Кондуктор багатошпиндельної свердлильної 
головки зображено на фіг. 1 і фіг. 2 січення по А-А 
на фіг. 1. 

Кондуктор багатошпиндельної свердлильної 
головки виконано у вигляді нижньої плити 1, по 
краях якої з двох сторін видовженої плити жорстко 
встановлені вертикальні направляючі 2, осі яких є 
паралельними між собою. Останні через кондукто-
рні втулки 3, які жорстко закріплені у верхній плиті 
4, з можливістю осьового зворотно поступового 
руху. 

Одна із кондукторних втулок 5 є центральною і 
вона жорстко встановлена у верхню плиту 4, у 
вигляді радіально-упорного підшипника 6, яка є 
постійною, а у верхній отвір внутрішнього кільця 
підшипника запресована змінна втулка 7 з можли-
вістю кругового провертання. З двох сторін від 
центральної кондукторної втулки 5 по радіусу, рів-
ному радіусу встановлення шпинделів багатошпи-
ндельної свердлильної головки (на кресленні не 
показано), виконані наскрізні фасонні радіусні пази 
8, які є у взаємодії з корпусами радіально-упорних 
підшипників 9 зі змінними втулками 7 в наскрізних 
фасонних радіусних пазах 8 з можливістю радіус-
ного їх переміщення і жорсткою фіксацією стопор-
ними гвинтами 10 відомим способом. Верхня пли-
та 4 жорстко кріпиться до корпуса шпиндельної 
бабки свердлильного верстата відомим способом 

(на кресленні не показано), яка піднімається і опу-
скається разом з багатошпиндельною головкою, 
яка до неї жорстко закріплена разом зі свердлами 
11. 

Настроювання кондукторних втулок на певні 
міжцентрові віддалі здійснюється за допомогою 
спеціального шаблон-калібра (на кресленні не 
показано). 

Заготовка 12 в пристрій встановлюється відо-
мим способом по упорах (на кресленні не показа-
ні). 

Робота кондуктора багатошпиндельної сверд-
лильної головки здійснюється наступним чином. 
Верхня плита 4 піднімається вверх разом зі шпин-
дельною бабкою і багатошпиндельною головкою, 
а в простір між кондукторною плитою 4 і нижньою 
плитою 1 встановлюється заготовка 12 по упорах. 
Після цього кондукторна плита опускається вниз і 
відповідно багатошпиндельна головка теж опуска-
ється вниз, включається привід і здійснюється 
свердління отворів за допомогою свердел 11. 

Після закінчення процесу свердління - кондук-
торна плита 4 піднімається вверх, заготовка 12 
знімається з кондуктора, а на її місце встановлю-
ється наступна. 

До переваг кондуктора відноситься підвищен-
ня продуктивності праці і розширення технологіч-
них можливостей. 



5 66543 6 
 

 

 

 
 
 

 
 

Комп’ютерна верстка М. Ломалова Підписне Тираж 23 прим. 

 

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна 

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


