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(57) Модульний комбінований осьовий інструмент, 
що складається з осьового модуля та закріпленого 
на ньому кільцевого модуля, який відрізняється 
тим, що хвостова частина осьового модуля має 
зовнішню різьбу, а кільцевого модуля має внутрі-
шню різьбу. 

 
 

 
 

Запропонована корисна модель належить до 
галузі обробки металів різанням і може бути вико-
ристана для обробки ступінчастих отворів. 

Відомі суцільні комбіновані осьові інструменти 
для обробки отворів, такі як свердла-зенківки, сту-
пінчасті свердла і зенкери та їх комбінація [1]. Не-
доліками таких інструментів є складність їх вигото-
влення та переточування. Ці інструменти 
відносяться до класу спеціальних, що обмежує 
сферу їх застосування. 

Відомі конструкції збірних комбінованих осьо-
вих інструментів [2]. Такі інструменти мають скла-
дну конструкцію та призначені для обробки отворів 
великих діаметрів. Розширення технологічних мо-
жливостей такого інструмента досягається вико-
ристанням різальних елементів різного типорозмі-
ру. Недоліками цих інструментів є неповне 
використання ресурсів різальних елементів, що 
входять до складу збірного комбінованого осьово-
го інструмента. 

Найбільш близькою до об'єкту, що заявляєть-
ся, є конструкція комбінованої системи BF для 
модульних свердел КеnТІР фірми KENNAMETAL 
[3], що містить корпус, всередині якого встановле-
но модульне свердло. Корпус має стружкові кана-
вки та пази для закріплення змінних різальних 
пластин різного профілю. Свердло має можливість 
переміщуватись уздовж осі корпуса, що забезпе-
чує регулювання довжини оброблюваного отвору. 
Недоліком цієї конструкції є те, що вона має об-
межені технологічні можливості і призначена тіль-
ки для обробки отворів з фаскою. 

В основу запропонованої корисної моделі пок-
ладено задачу розширення технологічних можли-
востей збірного комбінованого осьового інструме-

нта, спрощення його складання та експлуатації, 
забезпечення повного використання ресурсів різа-
льних модулів, що входять до складу інструмента. 

Задача вирішується тим, що у модульному 
комбінованому осьовому інструменті, що склада-
ється з осьового модуля та закріпленого на ньому 
кільцевого модуля, хвостова частина осьового 
модуля має зовнішню різьбу, а кільцевого модуля 
має внутрішню різьбу. 

На Фіг.1 зображено модульний комбінований 
осьовий інструмент у виконанні двоступінчастого 
свердла, на Фіг.2 - модульний комбінований осьо-
вий інструмент у виконанні свердло-свердло-
зенківка, на Фіг.3 - модульний комбінований осьо-
вий інструмент у виконанні двоступінчастого зен-
кера. 

Комплект модульного комбінованого осьового 
інструмента складається з різальних модулів двох 
типів: осьового та кільцевого. До осьових відно-
ситься спіральне свердло 1 та зенкер 2, до кільце-
вих - кільцеве свердло 3, двоступінчасте кільцеве 
свердло 4 та кільцевий зенкер 5. 

Складання конструкції здійснюється за допо-
могою різьбового з'єднання. Щоб отримати двос-
тупінчасте свердло на спіральне свердло 1 нагви-
нчується кільцеве свердло 3. Для одержання 
інструмента «свердло-свердло-зенкер» на спіра-
льне свердло 1 нагвинчується двоступінчасте кі-
льцеве свердло 4. Двоступінчастий зенкер можна 
отримати, якщо на осьовий зенкер 2 нагвинтити 
кільцевий зенкер 5. 

Різьбове з'єднання різальних модулів дозво-
ляє регулювати довжину першого ступеня інстру-
мента. 
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Зібраний інструмент у будь-якому виконанні 
встановлюється у оправку вільною частиною хвос-
товика осьового різального модуля (спірального 
свердла 1 або осьового зенкера 2), таким чином, 
щоб торець хвостовика кільцевого різального мо-
дуля (кільцевого свердла 3, двоступінчастого кіль-
цевого свердла 4 або кільцевого зенкера 5) упира-
вся у оправку. Таке кріплення модульного 
комбінованого осьового інструмента забезпечує 
відсутність навантажень на різьбу. 

Запропонована конструкція модульного комбі-
нованого осьового інструмента спрощує процеси 
виготовлення, складання та експлуатації комбіно-
ваного інструмента, надає можливість повного 

використання ресурсів різальних модулів, з яких 
складається комбінований інструмент, а також 
розширює його технологічні можливості. 
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