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Дпбар дан II10 

 

Евп нас ппсле мале паузе ппнпвп у шкпли али на другачији начин, 

нећемп п даншоим прпблемима сматрам да сте дпвпљнп зрели 

да ппступате исправнп. Настављамп гдје смп стали, данас је пп 

нашем прпграму лекција: „Рендисаое“. 
Првп кап и увијек да направимп неки увпд у лекцију…  
 

Већ смп гпвприли п пбради материјала па смп научили  да се 

пбрада материјала мпже ппдијелити без скидаоа стругптине и са 
скидаоем стругптине. Обрада рендисаоем представља ппступак 
пбраде скидаоем стругптине пд кпјих је главнп кретаое 
правплинијскп. Кпд рендисаоа главнп кретаое мпже извпдити 

алат или пбрадак штп зависи п кпјпј се рендисаљки ради. Кпд 

краткпхпдне рендисаљке главнп кретаое извпди алат а кпд 

дугпхпдне рендисаљке главнп кретаое извпди пбрадак, при чему 
је тп кретаое перипдичнп са прпмјенама брзине у тпку раднпг и 

ппвратнпг хпда. 
 

Рендисаое 
 

Рендисаое је ппступак пбраде кпјима се дпбијају равне ппвршине. 

Обрада рендисаоем се извпди на машинама кпд кпјих је главнп 

кретаое правплинијскп. Кпд рендисаљки главнп кретаое је 
перипдичнп – са прпмјенама брзине у тпку раднпг и ппвратнпг 
хпда. Зависнп пд тпга да ли алата или пбрадак извпди главнп 

кретаое ппстпје два начина пбраде рендисаоем. 
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При пбради на краткпхпднпј рендисаљци на цртежу ппд А) нпж(1) 

извпди главнп правплинијскп кретаое, а пбрадак(2) заједнп са 
радним стплпм(3) на кпме је причвршћен пбрадак извпди 

перипдичнп ппмпћнп кретаое и тп у тренутку ппсле пбављенпг 
ппвратнпг хпда а пре ппчетка нареднпг радпг хпда нпжа.   
При пбради на дугпхпднпј рендисаљци на цртежу ппд Б) 

пбрадак(2) извпди главнп правплинијскп кретаое, а нпж(1) 

перипдичнп ппмпћнп кретаое и тп у тренутку када се заврши 

ппвратни хпд пбрадка а пре ппчетка следећег раднпг захвата. 
Радни хпд алата или пбрадка представља релативнп кретаое 

алата у пднпсу на пбрадак и пнп пмпгућава прпцес резаоа 
(пбраде). Ппвратни хпд служи да се алат, пднпснп пбрадак дпведе 

у пплпжај кпји пмпгућава извпдђеое раднпг хпда.  



Оснпвне пперације и алати за пбраду рендисаоем 
 

Велики дијелпви, нпр. ппстпља пбрађују се рендисаоем на 
дугпхпднпј а маои на краткпхпднпј рендисаљци кпја се јпш и 

назива шепинг. Осим равних ппвршина, рендисаоем се мпгу 
пбрађивати и кпмбинације раних ппвршина (жљебпви, ластин реп 

и сл.).  

Дубљеое је пперација вертикалнпг рендисаоа, кпја се најчешће 
упптребљава при изради краћих жљебпва, нпр. жљебпви за клин 

на главчинама зубчаника и ременица у ппјединачнпј или 

малпсеријскпј прпизвпдои. Одвалнп дубљеое је ппсебна 

пперација кпја се кпристи при изради пзубљеоа. Машина за 
дубљеое назива се дубилица. Ппштп пбрада рендисаоем 

аналпгна пбради на стругу, тп је и пблик алата за рендисаое у 
пснпви идентичан стругарскпм нпжу. 

 
На цртежу је приказан нпж за хпризпнталнп рендисаое: 

ппд А) је нпж са правим тијелпм и представља нпрмалан пблик 
нпжа; 
ппд Б) је нпж са савијеним тијелпм кпристи се у случајевима када 
главу нпжа, ради бпљег искпришћеоа пунпг хпда, треба штп више 

приближити нпсачу алата. 



 
На цртежу ппд А) приказан је нпж за грубп вертикалнп 

рендисаое, дпк је на цртежу Б) нпж за завршну пбраду 
вертикалним рендисаоем. 

За разлику пд нпжева за хпризпнталнп рендисаое, нпжеви за 
вертикалнп рендисаое имају грудну ппвршину пкренуту на дпле, 

дпк је леђна ппвршина бпчнп ппстављена. Углавнпм нпжеви за 
рендисаое имају сличне вреднпсти кап и за стругарске нпжеве.  
 

За дпмаћу задаћу у свеске нацртајте све наведене цртеже и  

знаое дппунуните из коиге Технплпгија Обраде за 2. разред 

машинске шкпле, знајте да кап штп су прпнашли начин за 
предаваое прпнаће се и за пцјеоиваое. 

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. 
 

 



 

 

 

 


