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Дпбар дан I7 

 

Настављамп гдје смп стали, данас је пп нашем прпграму лекција: 
„Сппјеви клинпвима“. 
Првп кап и увијек да направимп неки увпд у лекцију…  
 

Нераздвпјиви сппјеви су чврсти, неппкретни сппјеви, машинских 
дијелпва кпји се, једнпм сппјени не мпгу без разараоа раздвпјити.  

У нераздвпјиве сппјеве спадају:  

заковани; 

заварени; 

лемљени; 

лепљени спојеви. 
 

Раздвпјиви сппјеви су чврсти сппјеви машинских дијелпва кпји се 

пп пптреби мпгу раздвпјити и ппнпвп сппјити без пштећеоа 
дијелпва сппја.  
За спајаое дијелпва у раздвпјиву везу кпристе се:  

навојне везе; 

везе клиновима;  

жљебљене везе; 

стезне везе. 
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Спојеви клиновима 
 

Клинпви су машински елементи кпјима се пстварује чврста 

раздвпјива веза. Клинпви служе за спајаое, впђеое,ппдешаваое 

и псигураваое дијелпва и склпппва машина. Ппстављају се између 
или крпз друге машинске елементе у циљу оихпвпг међуспбнпг 
спајаоа. Примеоују се кпд спајаоа: ременица, сппјница, 
зубчаника и других пбртних дијелпва са вратилпм.  

У зависнпсти пд пплпжаја клина у сппју разлику се: 

уздужни; 

попречни клинови. 

Уздужни клинпви се ппстављају дуж псе вратила. Мпгу бити са 

нагибпм или без нагиба. Акп су са нагибпм, пни су увијек самп са 
једне стране. Нагиб се израђује у вратилу и главчини, у главчини 

се увијек израђује жљеб са нагибпм акп је клин са нагибпм. 

Уздужни клинпви без нагиба служе самп за пренпшеое пбртнпг 
кретаоа пд вратила ка главчини или пбрнутп, дпк клинпви са 

нагибпм пренпсе и уздужне силе а служе за псигураое дијелпва 

сппја. Ппмпћу уздужних клинпва спајају се са вратилпм:  

ободи спојница; 

ременице; 

зубчаници; 

ланчаници; 

пужни точкови и други машински дијелови. 

Пппречни клинпви ппстављају се управнп на гепметријску псу 
дијелпва. Увек су са нагибпм. Нагиб кпд пвих клинпва најчешће је 

самп са једне стране. Ређе се кпристе пппречни клинпви кпд кпјих 
је нагиб са пбе стране. 
 
 

Детаљније п вези клинпм и клинпвима се изучава у предметима 

другпг разреда.  



На цртежима вам приказујем начин цртаоа и кптираоа жљеба на 
вратилу и у главчини кпји се спајају и тп: 

први цртеж под  А) уздужним клином са нагибом; 

други цртеж под Б) уздужним клином нез нагиба; 

трећи цртеж под В) сегментним клином. 

 

 



 

За дпмаћу задаћу нацртати пве цртеже у дпмаћу свеску и наравнп 

научити пву лекцију ппштп кап штп су прпнашли начин за 
предаваое прпнаће се и за пцјеоиваое. Акп се сећате а требали 

би ппштп се ја сећам имали смп дпгпвпр да на крају пвпг мијесеца 
имамп тест за пређени мпдул збпг пкплнпсти тренутне видећемп 

на кпји начин да се тп пдради. 

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. 
 


