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Токарно-гвинторізний верстат 1К62 

Призначення, область застосування та коротка характеристика токарного верстата 1К62 

Універсальний токарно-гвинторізний верстат 1К62 призначений для виконання чистових і 

получістових різноманітних токарних робіт в дрібносерійному і індивідуальному виробництвах. 

На верстаті 1К62 можуть нарізатися різьблення: метрична, дюймова, модульна, пітчевої і Спіраль 

Архімеда з кроком 3/8 "; 7/16"; 2; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 8,5; 10; 11; 12 і 14 мм. 

 

Рис.1 - Токарний верстат 1К62 

Технічні характеристики токарно-гвинторізного верстата 1К62 

№  Найменування параметру 
Одиниці 

вимірювання 

Величина 

параметра 

1 
Найбільший діаметр виробу, що встановлюється над 

станиною 

мм 

дюйм 

400 

15,75 

2 
Найбільший діаметр точіння над нижньою частиною 

супорта 

мм 

дюйм 

220 

8,66 

3 Діаметр отвору в шпинделі 
мм 

дюйм 

47 

1,85 

4 Відстань між центрами (РМЦ) 
мм 

дюйм 

710; 1000; 1400 

27,95; 39,44; 55,11 

5 Найбільша довжина обточування (відповідно РМЦ) 
мм 

дюйм 

640; 930; 1330 

25,2; 36,61; 52,36 

6 Межі чисел оборотів шпинделя об/хв 12,5-2000 

7 Межі поздовжніх подач супорта 
мм/об 

дюйм/об 

0,07-4,16 

0,0028-0,1638 

8 Межі поперечних подач супорта 
мм/об 

дюйм/об 

0,035-2,08 

0,0014-0,082 
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Перелік складових частин верстата 1К62 (див. Рис.2) 

Позиція на рис.4  Найменування Позначення 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Бабка передня 

Огорожа патрона 

Патрон повідковий 

Каретка 

Огорожа 

Супорт 

Механізм відключення рукоятки 

Охолодження 

Бабка задня 

Електрообладнання 

Станина 

Фартух 

Перемикання 

Моторна установка 

Коробка подач 

Шестерні змінні 

1К62.02.01 

1К62.260.001 

16БП.090.001 

1К62.05.01 

1К62.50.01 

1К62.04.01 

1К62.52.001 

1К62.14.01 

1К62.03.01 

1К62.18.01 

1К62.01.01 

1К62.06.01 

1К62.11.01 

1К62.15.01 

1К62.07.01 

1К62.78.02 

 

 
Рис.2 - Розташування складових частин верстата 1К62 

Перелік органів управління верстата 1К62 (див. Рис.3) 

Позиція на рис.5 Органи управління і їх призначення 

2 

5; 9 

7 

 

8 

10 

11 

Рукоятка вибору типу різьблення і виду робіт (різьблення мул подачі) 

Рукоятка установки чисел оборотів шпинделя 

Рукоятка установки нормального, збільшеного кроку різьблення і положення 

при розподілі на багатозахідні різьблення 

Рукоятка установки правої і лівої різьби і подачі 

Рукоятка ручного поперечної подачі супорта 

Рукоятка повороту і кріплення різцевої головки 
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12 

13 

15 

16 

17 

18 

20 

22 

24 

25 

26 

27 

29, 38 

32 

34 

35 

36 

39 

Вимикач місцевого освітлення 

Гвинт кріплення каретки для торцевих робот 

Рукоятка ручного переміщення верхньої частини супорта 

Кнопка включення швидких ходів каретки і супорта 

Рукоятка управління ходами каретки і супорта 

Рукоятка кріплення пінолі задньої бабки 

Вимикач насоса охолодження 

вступний вимикач 

Сигнальна лампа виключення електромережі 

Рукоятка кріплення задньої бабки до станини 

Маховик переміщення пінолі задньої бабки 

Гайка болта додаткового кріплення задньої бабки 

Рукоятка управління фрикціоном 

Рукоятка включення гайки ходового гвинті 

Кнопкова станція включення і виключення головного приводу 

Маховик ручного переміщення каретки 

Кнопка виключення рейкової шестерні при нарізанні різьби 

Рукоятка установки величини подачі і кроку різьби 

 

 

Рис.3 - Розміщення елементів керування та місця табличок верстата 1К62 

Конструкція верстата 1К62 

Універсальний токарно-гвинторізний верстат 1К62 з висотою центрів 215 мм випускається 

з трьома різними відстанями між центрами: 710 мм, 1000 мм і 1400 мм. 

Станина верстата 1К62 коробчатої форми з поперечними П-образними ребрами має дві 

призматичні і дві плоскі загартовані напрямні. Передня призматическая і задня плоска напрямні 

служать для переміщення каретки, передня плоска і задня призматическая - для переміщення 

задньої бабки. 

У ніші правого торця станини розміщений електродвигун приводу швидких ходів супорта. 
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Станина встановлюється на дві пустотілі ножки. У лівій ніжці на плиті, що має вертикальне 

переміщення для натягу ременів, змонтований електродвигун головного руху. 

Ззаду верстата на правій ніжці встановлений електронасос продуктивністю 22 л / хв, що 

подає охолоджуючу рідину з резервуара розміщеного в правій ніжці, до місця обробки виробів. 

Передня бабка верстата 1К62 закріплена зліва на станині. Установка її по лінії центрів в 

горизонтальній площині проводиться двома установочними і двома контр гвинтами. 

Обертання фрикційному валу 1 (див. Рис. 4) передається від електродвигуна головного 

приводу через пасову передачу. Від вала 1 рух передається через фрикційну багатодискову 

муфту прямого і зворотного обертання і шестерінчастий механізм головного приводу до 

шпинделя і ланцюги подач. 

 

Рис.4 – Кінематична схемаверстата 1К62 

Установка числа обертів шпинделя здійснюється двома ручками 2 і 5 (див. Рис. 3). 

Поворотом рукоятки 5, яка здійснює механізм з шестеринчастим зачепленням і вилки 

перемикання здійснюють переміщення блоків шестерень 17-18, 19-20 і 24-25 (див. Рис. 4), 

вибирається необхідний ряд чисел оборотів по таблиці, вміщеній під рукояткою. Обертанням 

рукоятки 3, яка за допомогою плоского із замкнутою кривою копіра, важільного механізму і 

вилок перемикання здійснює переміщення блоків шестерень 9-10 і 11-12-13, встановлюється 

необхідне число обертів шпинделя за кругової таблиці з ряду, обраного рукояткою 5. При 

установці ряду чисел оборотів 630-2000 рукоятку 5 необхідно відхилити вперед від себе, а потім 

повернути вліво. Пристрій перемикання дозволяє отримати 23 різні швидкості обертання 

шпинделя і 12 швидкостей зворотного обертання. 

Включення і вимикання фрикційної муфти, а також стрічкового гальма головного приводу 

здійснюється рукоятками 21 і 27 (див. Рис. 3). При включенні прямого обертання шпинделя будь-

яку з рукояток слід підняти вгору, при включенні шпинделя будь-яку з рукояток слід підняти 
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вгору, при включенні зворотного - відпустити вниз. При поверненні рукояток 21 і 27 в середнє 

положення включається стрічковий гальмо. 

Механізм передньої бабки верстата 1К62 дозволяє: 

а) виробляти нарізування різьб із збільшеним кроком в 4 і 16 разів, передавальне 

відношення між ланцюгом подач і шпинделем збільшується в 8 і 32 рази; 

б) нарізати праві і ліві різьби; 

в) проводити нарізування багато західних різьб з розподілом на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 

і 60 заходів. 

Коробка подач верстата 1К62. Коробка передач отримує рух від вихідного валу передньої 

бабки через змінні зубчасті колеса прихилить. 

Механізм коробки подач дозволяє отримати всі передбачені ГОСТом види різьблень і 

необхідні подачі. 

Через ходовий гвинт з кроком 12 мм (без ланки збільшення кроку) можна отримати 

наступні різьблення: 

а) метричні з кроком від 1 до 12 мм; 

б) дюймові з 24 до 2 ниток на 1 "; 

в) модульні від 0,5 до 3 модулів; 

г) пітчевої з 96 до 1 пітчу. 

За допомогою механізму збільшення кроку при числі оборотів шпинделя від 12,5 до 40 

можна отримати різьблення зі збільшеним кроком, що перевищує нормальний у 32 рази, а при 

числі оборотів від 50 до 160 - в раз відповідно до даних таблиці на рукоятці 20 (див. Рис . 3) 

Через ходової валик супорт при будь-якому числі оборотів шпинделя отримує поздовжні 

подачі від 0,07 до 2,08 мм / об і поперечні від 0,035 до 1,04 мм / об, а при числі оборотів від 50 до 

360 в хвилину - поздовжні подачі від 2 , 28 до 4,16 мм / об і поперечні від 1,14 до 2,08 мм / об. 

Для нарізування більш точних різьб в коробці передач верстата 1К62 передбачено 

положення рукоятки 19, при якому ходовий гвинт включається безпосередньо, минаючи 

механізм коробки передач. При цьому потрібний крок підбирається змінними шестернями 

спеціального набору. 

Для здійснення швидких переміщень супорта в коробці подачі на вихідному валу 

змонтована обгону муфта. 

Фартух верстата 1К62 має чотири кулачкові муфти, що дозволяють здійснити прямий і 

зворотний рух каретки і супорта. Управління переміщеннями каретки і нижньої частини супорта 

здійснюється пневмонічною рукояткою 25. Напрям включення рукоятки збігається з напрямком 

переміщення супорта. Включення швидких переміщень супорта в зазначених чотирьох 

напрямках здійснюється додатковим натисканням кнопки 12, вбудованої в рукоятку 25. Цим 

натисканням включається електродвигун швидких ходів, який через пасову передачу повідомляє 

рух ходового валу. 

Фартух має блокуючий пристрій, що перешкоджає одночасному включенню поздовжньої і 

поперечної подач супорта, а також запобіжну кулачкову муфту, яка спрацьовує під дією зусиль, 

що виникають при перевантаженні фартуха. 

Для нарізування різьблення слід рукояткою 24 включити маткову гайку і вивести з 

зачеплення рейкову шестерню шляхом витягування на себе кнопки 6. 

Супорт верстата 1К62 хрестової конструкції переміщається в подовжньому напрямі по 

напрямних каретки. 
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Ці переміщення можуть бути здійснені від механічного приводу на робочій подачі і 

швидко, а також від руки. 

Крім того, верхня частина супорта, що несе на собі чотиригранну різцеву головку, має 

незалежне ручне поздовжньо переміщення по напрямних поворотної частини супорта і може 

бути повернута на кут -65 ° - + 90 °.При повороті затискної рукоятки 7 проти годинникової 

стрілки здійснюється разжим різцевої головки і висновок фіксатора, а потім поворот її в потрібне 

положення.Зворотним обертанням рукоятки резцовая головка затискається в новому 

зафіксованому положенні. Головка має чотири фіксовані положення і може бути також 

закріплена в будь-якому проміжному положенні.У нижній частині супорта верстата 1К62 може 

бути встановлена додатково задня різцетримачем. 

Задня бабка верстата 1К62 переміщається по напрямних станини і кріпиться до неї в 

потрібному положенні через систему важелів і ексцентрик рукояткою 15. Для більш надійного 

кріплення передбачена додатково гайка 26 з гвинтом. Переміщення пінолі здійснюється 

обертанням маховичка 18 через гвинтову пару, а кріплення пиноли - рукояткою 11.За допомогою 

поперечного зміщення задньої бабки, здійснюваного гвинтами 1 і 2 (рис. 5), можна обробляти 

пологі конуси. 

 

Рис.5 - Пристрій поперечного переміщення задньої бабки верстата 1К62 

В окремих випадках під час свердління задньою бабкою допускається використання 

механічного переміщення її від супорта, для цього соеденяет задню бабку з нижньою частиною 

супорта спеціальним запірним пристроєм (рис. 6). 

 

Рис.6 - Пристрій зчеплення задньої бабки з кареткою верстата 1К62 
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Патрони верстата 1К62. Верстат 1К62 оснащений трикулачні трьохкулачковим патроном 

діаметром 250 мм з планшайбою і диск приводу. Також може встановлюватися 

четирьохкулачковий патрон діаметром 400 мм. 

Планшайбою 3 трьохкулачковим патрона центрується на зовнішньому корпусі 2 (рис. 7) 

шпинделя і притягується до торця фланця чотирма гвинтами 4 з гайками 5 за допомогою 

шайбовая кільця 6. 

 

Рис.7 - Опори переднього і заднього кінців шпинделя верстата 1К62 

Патрон перекручується  до планшайби і правильність посадки патрона перевіряється по 

контрольному паску, розташованому на зовнішньому діаметрі патрона за допомогою індикатора. 

При цьому радіальне биття не повинно перевищувати 0,02 мм. 

Деталі закріплюються в патроні за допомогою ключа без застосування додаткових важелів. 

При зберіганні патрони повинні бути покриті тонким шаром мастила, що оберігає від 

корозії. 

Вказівки щодо використання патронів верстатів 1К62 

З метою запобігання шпиндельних підшипників від пошкодження і безпеки роботи в 3-х і 

4-х кулачкових патронах число оборотів при обробці в них обмежується. 

 

Найбільші допустимі обороти шпинделя верстата 1К62 

Діаметр 

патрона в 

мм 

Найбільше 

число обертів 

за хвилину 

Зауваження 

250 

320 

400 

630 

500 

400 

Рекомендовані по можливості динамічно відбалансували патрони і 

використовувати їх тільки для обробки легких і коротких деталей, при 

яких не виникає дисбалансу. 

 

Люнети верстата 1К62. На верстат можуть бути встановлені люнети: рухливий з 

діаметром установки 20-80 мм і нерухомий з діаметром установки 20-130 мм. 

На верстаті 1К62 є змінні зубчасті колеса, які служать для передачі руху від вихідного валу 

передньої бабки до приводного валу коробки подач. 

Упор обмеження поздовжнього переміщення каретки верстата 1К62 встановлюється на 

передній полиці станини. При роботі з упором допускається швидкість переміщення супорта не 

більше 250 мм / хв. Наприклад, при числі оборотів шпинделя 2000 об / хв допускається подача 

0,12 мм / об, а при числі оборотів шпинделя 500 об / хв. 
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Мастило верстата 1К62 

Перед пуском верстата його слід ретельно протерти, після чого відповідно до карти змазки 

наповнюються резервуари до рисок "рівень масла" і спеціальним шприцом, прикладеним до 

верстата, заповнюються всі маслянки згідно графіка змащування. 

При роботі верстата всі деталі механізму передньої бабки і підшипникові опори 

змащуються від автоматично діючої циркуляційної системи мастила. 

Плунжерний насос, що приводиться від ексцентрика, що сидить на фрікціонному валу, 

засмоктує масло з резервуара, розташованого в дні корпусу передньої бабки, і подає його через 

пластинчастий фільтр до переднього підшипника і на лоток, звідки воно розтікається в потрібні 

місця. 

Через хвилину після первинного включення станка в оглядовому очку, розташованому на 

верхній кришці передньої бабки, повинна з'явитися тонка цівка олії. Якщо цівка не виникає, 

потрібно зняти верхню кришку передньої бабки і за допомогою упорного гвинта, ввернутого в 

приводний важіль, встановити оптимальне положення плунжера в корпусі насоса, що забезпечує 

нормальну роботу насоса. 

Слід періодично через отвір в кришці передньої бабки повертати 2-3 рази рукоятку 

пластинчастого фільтра для його очищення. 

У новому верстаті доцільно чистити фільтр щодня один раз, а в подальшому досить 

виробляти чистку щотижня. Відстійник резервуара слід чистити принаймні при кожній зміні 

масла. 

Щодня перед початком роботи верстата 1К62 слід перевіряти рівень масла в резервуарі. 

Якщо при зупиненому верстаті масло нижче ризики мастиловказівника, розташованого в лівій 

частині передньої бабки, необхідно доповнити масло в резервуар. У включеному верстаті рівень 

масла в резервуарі знижується, так як частина масла циркулює в системі. Це явище не викликає 

необхідності додаткової заливки масла. 

При заміні масла вивертається пробка "злив масла", що знаходиться в мастиловказівника 

верстата 1К62. 

Рекомендується робити заміну масла безпосередньо після виключення верстата, коли всі 

частинки зносу і пил знаходяться в підвішеному стані і видаляються з бабки разом з 

відпрацьованим маслом. Перед наступним заповненням корпусу маслом слід провести очищення 

передньої бабки: механізм коробки швидкостей слід ретельно промити чистою олією, щоб 

повністю видалити бруд. Неприпустимо для чищення застосування протиральних матеріалів з 

виділяючими волокнами. Свіже масло слід заливати тільки після ретельного просушування 

вузла. 

Мастило коробки подач верстата 1К62 здійснюється від плунжерного насоса, 

розташованого у верхній частині корпусу. За справністю роботи насоса можна стежити через 

оглядове вічко, розташований на передній кришці коробки подач. Для контролю рівня масла є 

мастиловказівника, розташований під оглядовим вічком. 

Плунжерний насос у фартусі змонтований в нижній кришці і приводиться в дію від валу 

черв'ячної шестерні. Він забезпечує мастилом всі приводні частини верстата 1К62, підшипникові 

опори та направляючі супорта і каретки. 

Мастило ходового гвинта верстата 1К62 проводиться за допомогою ручної маслянки при 

включеній маткової гайки. 

Включення подачі масла на напрямні супорта і каретки проводиться краном 10 (рис. 8). 

Рекомендується на початку зміни поставити кран в положення "О" (відкрито) і два-три рази 
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прогнати каретку по станині і нижню частину супорта по каретці на швидкому ходу. Після цього 

кран слід повернути п становище "З" (закрите). 

 

Рис.8 - Схема мастила верстата 1К62 


