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Свердлильні верстати 

Свердлильні верстати призначені для свердлення отворів, нарізування в них 

різьблення мітчиком, розточування і притирання отворів, вирізки дисків з 

листового матеріалу і т.д. 

Існують наступні типи універсальних свердлильних верстатів. 

1. Одношпиндельні настільно-свердлильні верстати для обробки отворів малого 

діаметра. 

2. Вертикально-свердлильні верстати (основний і найбільш розповсюджений 

тип), що застосовують переважно для обробки отворів у деталях порівняно 

невеликого розміру. 

3. Радіально-свердлильні верстати, застосовують для свердління отворів у 

деталях великих розмірів. 

4. Багатошпиндельні свердлильні верстати, що забезпечують значне 

підвищення продуктивності праці в порівнянні з одношпиндельними 

верстатами. 

5. Горизонтально-свердлильні верстати для глибокого свердління. 

Основними розмірами свердлильних верстатів є найбільший умовний діаметр 

свердління, розмір конуса шпинделя, виліт шпинделя, найбільший хід 

шпинделя, найбільші відстані від торця шпинделя до столу і до 

фундаментальної плити. 

Вертикально-свердлильний верстат 2Н118 

Верстат є універсальним вертикально-свердлильної і відноситься до 

конструктивної гами вертикально-свердлильних верстатів середніх розмірів 

(2Н118, 2Н125, 2Н135 і 2Н150) з умовним діаметром свердління відповідно 18, 25, 

35 до 50 мм. Верстати цієї гами широко уніфіковані між собою. 

Характеристика верстата: 

Найбільший діаметр свердління 

 

 18 мм 

Конус шпинделя Морзе № 2 

Найбільше осьове переміщення шпинделя 150 мм 

Виліт шпинделя 200 мм 

Відстань від кінця шпинделя до столу може 

змінюватися в межах 

0-650 мм 

Частота обертання шпинделя 177-2840 об/хв. 

Число частот обертання шпинделя 9 
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Подача 0.1-0.56 мм/об 

Число подач 6 

Потужність електродвигуна головного руху 1.5 квт 

Частота обертання вала електродвигуна 1420 об/хв. 

Габаритні розміри 870х590х2080 мм 

Маса верстата 450 кг 

 

Вертикально-свердлильний верстат 2Н118 
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Органи керування верстату 

1. Місцеве освітлення  

2. Насоса МОР 

3. Автоматичний вимикач  

4. Ручка управлінням механізмом подачі 

5. Включення механічної подачі 

6. Перемикання подач 

7. Кнопкова станція перемикання швидкостей  

8. Затиск свердлильної головки  

9. Регулювальні болти клина сверлильной головки 

10. Затиск столу  

11. Регулювальні болти клина столу 

12. Підйом столу 

13. Квадрат валика механізму підйому сверлильной головки  

14. Кулачки настройки циклів роботи 

15. Підключення верстата до електромережі 
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Кінематична схема вертикально-свердлильного верстату 2Н118 

 
Головний рух – обертання шпинделя із інструментом; 

Рух подачі – вертикальне переміщення шпинделя. 
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Радіально-свердлильний верстат 2М55 

Верстат призначений для свердління, зенкерування і розгортання отворів і 

нарізування різьби в заготівках великих деталей при одиничному і серійному 

виробництвах. 

Характеристика верстата: 

Найбільший діаметр свердління 50 мм 

Конус шпинделя Морзе № 5 

Виліт шпинделя 375-1600 мм 

Частота обертання шпинделя 20-> 2000 об/хв. 

Межі подач 0.056-2.5 мм/об 

Потужність електродвигуна 

головного руху 

7 квт 

Габаритні розміри 2665 Х 1028х3430 мм 

Маса  4700 кг 
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Загальний вигляд радіально-свердлильного верстату 2М55 
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Розташування складових частин верстата 2М55 

 

1. Плита верстата - 2М55.00.10.000 

2. Цоколь, колона - 2М55.00.l1.000 

3. Агрегат охолодження - 2М55.00.12.000 

4. Струмознімач - 2М55.00.14.000 

5. Рукав - 2М55.00.21.000 

6. Механізм підйому - 2М55.00.22.000 

7. Затиск рукави - 2М55.00.23.000 

8. Редуктор - 2М55.00.31.000 

9. Гідростанція - 2М55.00.32.000 * 

10. Гідро затискач - 2М55.00.33.000 

11. Головка свердлильна - 2М55.50.00.000 

12. Фрикційна муфта - 2М55.50.15.000 

13. Коробка швидкостей - 2М55.50.16.000 

14. Коробка подач - 2М55.50.17.000 

15. Вал черв'яка - 2М55.50.25.000 

16. Механізм включення подач - 2М55.50.27.000 

17. Механізм ручного переміщення головки - 2М55.50.28.000 
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18. Затиск головки - 2М55.50.36.000 

19. Гідро преселектор - 2М55.50.45.000 

20. Привід гідро преселектора - 2М55.50.46.000 

21. Гідро панель - 2М55.50.47.000 

22. Командний апарат - 2М55.50.48.000 

23. Шпиндель - 2М55.50.55.000 

24. Противагу - 2М55.50.56.000 

25. Насосна установка - 2М55.50.65.000 

26. Головний циліндр - 2М55.50.66.000 

27. Гідро комунікації - 2М55.50.67.000 

28. Мастило - 2М55.50.68.000 

29. Електрообладнання колони - 2М55.00.81.000 

30. Електрообладнання рукава - 2М55.00.82.000 

31. Електрообладнання головки - 2М55.50.85.000 

Кінематична схема 
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Багатошпиндельні свердлильні верстати 

Існує три основних види багатошпиндельних свердлильних верстата: 

I. Верстати з розташуванням шпинделів в один ряд для послідовного 

свердління в одній деталі отворів різного діаметра або для обробки одного 

отвору різними інструментами; 

II. Верстати з голівками дзвонового типу з переставними шарнірними 

шпинделями для одночасної обробки декількох отворів; 

III. Агрегатні багатошпиндельні верстати для масового виробництва. 

 

а) Верстати для глибокого свердління, в яких обертається заготовка; 

б) Верстати для глибокого свердління, в яких обертається інструмент. 


