
 

УКРАЇНА 
(19) UA         (11) 126435        (13) U 

(51) МПК (2018.01)  
B25B 15/00  

 

МІНІСТЕРСТВО 
ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ 
УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

U
A

  
 1

2
6

4
3

5
  

 U
 

 

 

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

(54) УНІВЕРСАЛЬНА ВИКРУТКА  

 

(57) Реферат: 

Універсальна викрутка містить металевий стрижень з рукояткою на одному своєму кінці і лезом 
на другому його кінці, а також виконані з обох сторін леза торцеві виступи, причому лезо 
виконане з подовжніми проточками, глибина яких збільшується у міру наближення їх до 
середини леза і його нижнього торця.  
 

 

(21) Номер заявки: u 2017 11716 

(22) Дата подання заявки: 30.11.2017 

(24) Дата, з якої є чинними 
права на корисну 
модель: 

25.06.2018 

(46) Публікація відомостей 
про видачу патенту: 

25.06.2018, Бюл.№ 12 

 

(72) Винахідник(и): 
Боровий Ярослав Анатолійович (UA), 
Андрєєв Олександр Анатолійович (UA), 
Борова Валентина Євгенівна (UA), 
Віднічук Микола Антонович (UA), 
Ніколайчук Роман Вікторович (UA), 
Свистун Максим Васильович (UA), 
Ковба Володимир Ігорович (UA) 

(73) Власник(и): 
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ 
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" РІВНЕНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ РМАНУМ, 

вул. С. Петлюри, 17, м. Рівне, 33028 (UA) 
 



UA   126435   U 

 

 



UA   126435   U 

1 

Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме стосується різного 
слюсарного інструменту для загвинчування або відгвинчування скріплюючих елементів у 
вигляді гвинтів з напівкруглою головкою. 

Відома викрутка, що містить металевий стрижень з рукояткою на одному своєму кінці і 
лезом на другому його кінці Патент США № 2567466 А, кл. 145-50, 1951). 5 

Недоліком даної викрутки є те, що вона не забезпечує використання однієї викрутки для 
різних розмірів гвинта з можливістю фіксації її леза вздовж шліцевого паза на торці гвинта з 
напівкруглою головкою і усунення можливості скручування або зламування цього леза при 
великих зусиллях загвинчування або відгвинчування гвинта, що знижує її ефективність. 

Найбільш близьким до корисної моделі є викрутка, яка містить металевий стрижень з 10 

рукояткою на одному своєму кінці і лезом на другому його кінці, а також виконані з обох сторін 
леза торцеві виступи для своєї взаємодії із зовнішньою поверхнею напівкруглої головки гвинта, 
при цьому поверхні вказаних виступів з сторони леза мають увігнуту форму (А. с. СССР № 
1341014, МПК В 25 В 15/02. Отвертка / В.В. Затолокин. - Опубл. 30.09.1987; Бюл. № 36. - С. 87). 

Недоліком даної викрутки є те, що вона не забезпечує використання однієї викрутки для 15 

різних розмірів гвинта з можливістю фіксації її леза вздовж шліцевого паза на торці 
скріплюючого елемента у вигляді гвинта з напівкруглою головкою і усунення можливості 
скручування або зламування цього леза при великих зусиллях загвинчування або 
відгвинчування гвинта, що знижує її ефективність. 

В основу корисної моделі поставлена задача, розробити таку універсальну викрутку в якій 20 

лезо виконане з подовжніми проточками, глибина яких збільшується у міру наближення їх до 
середини леза і його нижнього торця, дозволило б використовувати одну викрутку для різних 
розмірів гвинта з можливістю фіксації її леза вздовж шліцевого паза на торці скріплюючого 
елемента у вигляді гвинта з напівкруглою головкою і усунути можливість скручування або 
зламування цього леза при великих зусиллях загвинчування або відгвинчування гвинта, що 25 

підвищує її ефективність. 
Поставлена задача вирішується тим, що універсальна викрутка, яка містить металевий 

стрижень з рукояткою на одному своєму кінці і лезом на другому його кінці, а також виконані з 
обох сторін леза торцеві виступи, лезо виконане з подовжніми проточками, глибина яких 
збільшується у міру наближення їх до середини леза і його нижнього торця. 30 

Виконання леза з подовжніми проточками, глибина яких збільшується у міру наближення їх 
до середини леза і його нижнього торця, дозволяє використовувати одну викрутку для різних 
розмірів гвинта з напівкруглою головкою з можливість фіксації леза вздовж шліцевого паза на 
торці цього гвинта. Таке виконання леза усуває можливість його скручування і зламування при 
великих зусиллях загвинчування або відгвинчування гвинта. 35 

Все це підвищує ефективність універсальної викрутки. 
На фіг. 1 - зображена універсальна викрутка, на фіг. 2 - зображений торець леза викрутки. 
Викрутка включає ручку 1, металевий стержень 2 з лезом 3 з торцевими виступами 4. На 

лезі 3 виконані поздовжні проточки 5, 6 і 7, глибина яких збільшується у міру наближення їх до 
середини леза і його нижнього торця. 40 

При закручуванні або викручуванні гвинта з напівкруглою головкою, наприклад, діаметром 2-
4 мм розміщуємо найтонший торець леза 3 в районі проточок 7 в шліцевому пазі цього гвинта 
(на кресленнях не показані) і обертаємо викрутку з ним у відповідну сторону. При цьому 
запобігаємо скручуванню або пошкодженню цього торця леза 3 викрутки, так як потовщення 
торця леза 3 в районі проточок 6 запобігає цьому, тому що це потовщення виконує функцію 45 

аналогічну виступам 4, виконаних для і, їх цілей. При закручуванні або викручуванні гвинта з 
напівкруглою головкою, наприклад, діаметром 5-7 мм розміщуємо торець леза в районі 
проточок 6 у шліцевому пазі гвинта і обертаємо викрутку з ним у відповідну сторону. При цьому 
запобігаємо скручуванню або пошкодженню цього торця леза З викрутки, так як потовщення 
торця леза 3 в районі проточок 5 запобігає цьому і т. д. 50 

Саме тому дане технічне рішення з сукупністю нових суттєвих ознак забезпечує 
ефективність використання пристрою. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
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Універсальна викрутка, що містить металевий стрижень з рукояткою на одному своєму кінці і 
лезом на другому його кінці, а також виконані з обох сторін леза торцеві виступи, яка 
відрізняється тим, що лезо виконане з подовжніми проточками, глибина яких збільшується у 
міру наближення їх до середини леза і його нижнього торця. 
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