
МЕТАЛООБРОБЛЮВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ 

Токарно револьверний верстат 1Н325 

Призначення: Токарно-револьверный верстат 1Н325 є універсальним загального 

призначення для обробки деталей із прутка діаметром до 25 мм., або штучних 

заготовок, які закріплюються в патроні. Верстат має шестигранну револьверну 

головку з револьверною віссю обертання. 

На верстаті можна виконувати всі види токарних робіт, також нарізання різьби 

шпонки, мітчиками або з допомогою різьбонарізного копіра. 

Технічна характеристика верстата: кількість значень частоти обертання шпинделя 

16; частота обертання шпинделя 80-3150 об/хв.; число подач 3; поздовжня подача 

0,05-0,3 мм/об; поперечна 0,05-0,3 мм/об. 

На рис зображено загальний вигляд верстата. В корпусі 1 встановлено редуктор 3. 

Зліва на станині 2 розташована шпиндельна бабка 5 і коробка побач 4. На 

напрямних станинах справа встановлений револьверний супорт. Він складається із 

каретки 8 і шестипозиційної головки  7. В гніздах  в спеціальних тримачах 

закріплюється ріжучий інструмент. Головка повертається навколо вертикальної осі, 

фіксується в шести положеннях і разом з супортом отримує поздовжню подачу з 

допомогою механізма, змонтованого в фартуху 9. Поперечним супортом 6 

відрізають готові деталі, а також виконують поперечні фасові обточування. 

 

1-корпус; 2-шпиндельна бабка; 3-редуктор; 4-коробка подач; 5- шпиндельна бабка; 

6-поперечний супорт; 7-шестипозиційна головка; 8- каретка; 9-змонтований фартух. 



Токарно револьверний верстат 1Б118 

Призначення: Автомат призначений для виготовлення різних деталей з круглого, 

квадратного і шестигранного прудкового матеріалу. На автоматі можна обробляти 

деталі з різних матеріалів – від міді до твердих сталей. Верстат обладнаний 

шестипозиційною револьверною головкою і трьома супортами: передній, задній і 

вертикальний. На верстаті можна виконувати: 

- Поздовжнє обточування (в тому числі і фасок) зовнішніх циліндричних 

поверхонь прохідними і упорними різцями; 

- Обробку фасових поверхонь (в тому числі канавок) фасовими різаками; 

- Свердління, зенкерування і розточування отворів; 

- Наточування різьби на зовнішніх циліндричних поверхнях; 

- Нарізання зовнішніх і внутрішніх різьб плашками і мітчиками; 

- Відрізання деталі. 

В корпусі 7 встановлена станина 1 з шпиндельною бабкою2, револьверним 

суппортом 5, який має шестипозиційну револьверну головку і поперечними 

суппортами: двома горизонтальними 4 (переднім і заднім) і вертикальним 3. 

В корпусі змонтована автоматична коробка швидкостей 10. На станині змонтований  

розподільний вал 6 з кулачками поперечних суппортів 8, а також з кулачком  

револьверного супорта 9. 

В шпиндельній бабці змонтований шпиндель з механізмом зажиму і подачі 

заготовки. В гніздах револьверної головки встановлюється упор подачі заготовки і 

ріжучий інструмент. Інструментом револьверної головки, при поздовжньому 

переміщенні, виконується обточування, обробка отворів і нарізання різі. 

Інструментів поперечних суппортів виконується обробка фасових поверхонь, 

підрізка, зняття фасок і відрізання готових деталей. 

Технічні характеристики: 

Найбільший діаметр оброблюваного прутка, мм – 18. 

Число частот обертання шпинделя – 13. 

Частота обертання шпинделя: 

ліве обертання –  160-2500 об/хв. 

праве обертання – 63-1000 об/хв. 

Число суппортів: 

Револьверних – 1. 

Поперечних – 2. 

Вертикальних – 1.  



 

1- станина. 2- шпиндельна бабка. 3-4 – вертикальний і горизонтальний суппорт. 5-

револьверний суппорт. 6- розподіляючий вал. 7- корпус. 8- кулачок поперечних 

суппортів. 9- кулачок револьверного супорта. 10- коробка передач.  

  



Токарно-револьверний верстат 1341 

Призначення: Призначений для обробки деталей типу тіл обертання з пруткового 

матеріалу і штучних заготовок в умовах серійного і малосерійного виробництва. 

На станку можуть виконуватись такі роботи: чистове і чорнове обточування; відрізка; 

розточування; проточування канавок (зовнішніх і внутрішніх); свердління; 

зенкерування і розточування отворів; нарізання різьб мітчиками, плашками, 

самовідкривними різьбонарізними головками і різцями з допомогою 

різьбонарізувального пристрою верстата. На верстаті з використанням копіру 

вального верстату можна обточувати конічні і фасові поверхні при поздовжній 

подачі револьверного супорта, а також виконувати торцеві копіювання. 

Для підвищення продуктивності обробки і легкості обслуговування передбачене 

програмне переключення частоти обертання шпинделя і швидкість подачі при зміні 

позицій револьверної головки з допомогою легко переналагоджуваного 

командного апарата, який керує електромагнітними муфтами коробки швидкостей і 

подач. Для автоматичного отримання заданих розмірів оброблювальних поверхонь 

в верстаті передбачено барабан упорів, змонтований на одній осі з револьверною 

головкою і барабаном командоапарата. В верстаті також є гідравлічні механізми 

автоматичної подачі і затиску прутка, який дозволяє закріпляти як нецентровані так і 

центровані прутки круглого і шестигранного перерізу. 

Технічні характеристики: 

Точність обробки по довжині, мм    0,12..0,14 

Точність обробки по діаметру            8-й квалітет 

Найбільші розміри прутка  

- Довжина  3000 

- Діаметр  4 

- Шестигранного ( розмір під ключ)  32 

- Квадратного (Сторона квадрата)  27 

- Довжина подачі  100 

- Діаметр обробки деталі  над станиною  400 

Відстань від торця шпинделя до револьверної головки        

- Найменше      82 

- Найбільше     630 

Висота осі шпинделя  над станиною, мм      200 

Кількість швидкостей шпинделя в двох діапазонах: 

- Прямого обертання    8 

- Зворотнього обертання    4 



Границі частот обертання шпинделя, хв.-1 : 

- Прямого      60..2000 

- Зворотнього   6..265 

Границі подач , хв.-1 : 

- Поздовжньої   0,03..2 

- Поперечної    0,02..0,6 

 

Рис 1. Основні вузли та органи управління  токарно-револьверного станка 1341. 

1-кнопка включання електронасоса гідравліки. 2- перемикач режимів роботи. 3- перемикач для 

включення затиску і розтиску заготовки. 4- перемикач для включення і вимкнення електронасоса 

охолодження. 5- перемикач запуску і зупинки шпинделя. 6- кнопка для включення реверсу 

шпинделя. 7- кран охолоджуючої рідини. 8- ручка для фіксації  і роз фіксації револьверної головки. 

9- ручка включення реверсу поперечної подачі. 10- ручка включення і виключення водяного 

автомата. 11- маховик швидкого повороту реверса поперечної подачі. 12- кнопка включення і 

виключення механічної поперечно подачі револьверної головки. 13- маховик ручної поперечної 

подачі головки. 14- ручка установки жорсткого упора для виключення поздовжньої подачі. 15- 

ручка для ручного поперечного переміщення  револьверної головки. 16- ручка для встановлення 

діапазону вдійних поздовжніх подач револьверного супорта. 17- ручка вмикання і вимикання 

механічної поздовжньої подачі револьверного супорта. 18- ручка встановлення барабана 

жорстких упорів для виключення поздовжніх подач. 19- кнопка «аварійний стоп» 20- перемикач 

встановлення величин подачі. 21- перемикач встановлення частоти обертів шпинделя. 22- речка 

перемикання діапазонів швидкостей. 23- вказівник навантаження. 24- сигнальна лампа. 25- панель 

керування. 26- ручка перемикання діапазонів подач. 

 



 

 


