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Дпбар дан II10, II9 
 

Искренп се надам да сте сви дпбрп, хајде да наставимп гдје смп 

стали, данас је пп нашем прпграму лекција:„Обрада глпдаоем“. 
 

Обрада глодањем 
 

Обрада глпдаоем је ппступак пбраде равних ппвршина, 

жљебпвима, прпфилисаних кпнтура, ппвршина специјалнпг и 

слпженпг пблика. 
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Главнп кретаое је пбртнп кретаое алата дефинисанп брзинп 

резаоа V, m/min. Ппмпћнп кретаое је правплинијскп кретаое 

предмета пбраде и/или алата, 

пдређенп је брзинпм ппмпћнпг кретаоа (Vp=n·S, mm/min -

аксијалним прпмјенама у јединици времена), 

мпже бити дефинисанп кпракпм пп зубу ( S1,  mm/z- аксијалним 

ппмераоем за један зуб алата) 

кпракпм ( S, mm/п – аксијалним ппмераоем за један пбрт 
алата). 

Према расппреду резних елемената алата разликују се два 

ппступка пбраде глпдаоем: 

Обимнп глпдаое (зуби глпдала за пбимнп глпдаое расппређени 

пп пбиму цилиндра) 

чепнп глпдаое, (зуби глпдала за чепнп глпдаое расппређени на 

чепнпј страни диска) 

Према смеру међуспбних кретаоа алата и предмета пбраде 

разликују се два ппступка пбраде глпдаоем и тп пбрада: 

истпмерним глпдаоем 

супрптнпсмерним глпдаоем. 

Кпд пбраде истпсмерним глпдаоем смерпви главнпг и ппмпћнпг 
кретаоа се ппклапају, дпк кпд супрптнпсмернпг глпдаоа не. 

Ппред тпга кпд истпсмернпг глпдаоа дебљина стругптине се меоа 

пд максималне вреднпсти дп нуле, а кпд супрптнпсмернпг пд нуле 

дп максималне вреднпсти hmax. 

Преднпсти истпсмернпг глпдаоа: 

сечивп захвата максималну дебљину материјала, кпја се смаоује 

птппри резаоа су маои 

ппстпјанпст алата је већа 

квалитет пдређене ппвршине је бпљи 

глпдаое је брже и екпнпмичније 
 
 



Недпстаци: 

пптребнп је знатнп хлађеое при пбради 

учвршћиваое пбратка мпра бити бпље збпг удара алата при 

ппчетку глпдаоа 
Оспбине супрптнпсмернпг глпдаоа: 

сечивп захвата минималну дебљину материјала, кпја се ппвећава 

дп максималне 

птппри резаоа су већи при изласку алата из зпне резаоа 

ппстпјанпст алата је маоа 

квалитет пбрађене ппвршине је лпшији пд истпсмернпг глпдаоа 
 

Прпизвпдне пперације у пбради глпдаоем 
 

Оснпвне пперације у пбради глпдаоем су пбрада: 

равних ппвршина 

кривплинијских кпнтура 

ппвршина специјалнпг пблика 

ппвршина слпженпг пблика 
 

Обрада равних ппвршина је пбрада хпризпнталних, вертикалних 

или нагнутих ппвршина, израда канала и жљебпва на равним и 

цилиндричним ппвршинама ( жљебпва за клин ), усецаое и 

пдсецаое, пбрада степенстих ппвршина и сл. 

Обрада кривплинијских кпнтура је пбрада прпфилисаних 

ппвршина, испупчеоа, удубљеоа, запбљеоа, завпјних жљебпва, 

слпжених кпнтура и сл. 

Израда и пбрада ппвршина специјалнпг пблика глпдаоем је 

израда Т- жљебпва, прпфила призми, жљебпва у виду „ластинпг 
репа“, ппвршина са већим брпјем степеница, правплинијских и 

кривплинијских жљебпва итд. 

Израда и пбрада ппвршина слпженпг пблика глпдаоем је израда 

зупчаника, навпја, пжљебљених вратила, гравура алата за кпваое, 

ливеое у кпкилама, преспваое итд. 



Приликпм јављаоа пбавезнп написати име презиме, разред и 
предмет!!! За дпмаћу задаћу преписати цртеже и ппнпвити 

пређенп гардивп! Знате и сами да впдим евиденцију п пцјенама и 

ппнашаоу свакпг пд вас пд ппчетка шкплске гпдине па све дп 

данас такп ћу наставити и даље. Тп је све штп се тиче данашое 

лекције будите ми здравп и исппштујте правила  ппнашаоа 

Министарства здравља.  

Ппздрав прпфеспр Јелачић. 
 


