
ОБРАДА ГЛОДАЊЕМ 

Овим поступком обрађују се рупе, 
отвори,равне, профилне и сложене 
површине. 

1.обрадак- помоћно праволинијско(у 
правцу x,y,z осе), или мирује 

 
2.алат- главно обртно и помоћно 

праволинијско, или само главно обртно  



Врсте обраде глодањем: 

 

• истосмjерно- алат и обрадак крећу 
се у истом смjеру 



Истосмjерно глодање 

 



Врсте обраде глодањем: 

 

• супротностосмерно- алат и обрадак 
крећу се у супротном смеру 



Супротносмjерно глодање 

 



Предности истосмjерног 
глодања: 

• сjечиво захвата максималну дебљину 
материјала, која се смањује 

• отпори резања су мањи 
• постојаност алата је већа 
• квалитет обрађене површине је бољи 
• глодање је брже и економичније 
Недостаци: 
• потребно је знатно хлађење при обради 
• учвршћивање обратка мора бити боље, 

због удара алата при почетку глодања 



Особине супротносмjерног 
глодања: 

• сjечиво захвата минималну 
дебљину материјала, која се 
повећава до максималне 

• отпори резања су већи при изласку 
алата из зоне резања 

• постојаност алата је мања 
• квалитет обрађене површине је 

лошији од истосмjерног глодања 
 
 



Врсте обраде глодањем  
У зависности од положаја оштрица 
при глодању, глодање може бити 

обимно, или чеоно. 

 



Операције при обради глодањем 
• равне хоризонталне површине-обрађују 

се ваљкастим глодалом 
• угаоне површине- обрађују се чеоним 

глодалом 
• жљебови- израђују се пљоснатим 

профилним глодалом 
• ластин реп- израђује се угаоним чеоним 

глодалом 
• полукружни жљеб- израђује се 

профилним глодалом 
• обични и Т жљеб- вретенастим 

глодалом, 
• модулно- израђују се зупчаници, итд. 



Типови глодала према облику 

 



Врсте и примjена глодала 

 



Врсте и примjена глодала 

 



Изгледи алата за глодање: ваљкасто 
чеоно, глодало за Т жљебове, профилно 



Глодала за жљебове, вретенаста 
глодала 

 
 

 



Котурасто глодало 

 



Тестерасто глодало 

 



Модулна глодала 

 



Примjери обраде глодањем 

 



Примjери обраде глодањем 

 



• Глодала су вишесjечни алати.Сваки зуб 
представља по једну оштрицу ножа. 
Израђују се као: 

•  једнодjелна;  
• са залемљеном плочицом, или  
• са уметнутом плочицом 

 
Алати се учвршћују у радно вретено 

глодалице, а обратци на столу шапама, 
стегама, подеоним уређајима. 



Прибори за позиционирање и 
стезање обратка и алата 

Помоћу прибора обрадак се поставља у 
тачно одређен положај на столу 
глодалице и  стеже, да би се извршила 
обрада. 

Алати се могу учвршћивати у радно 
вретено 

• директно,или  
• у држач, па затим у радно вретено. 
Глодала се морају прецизно поставити у 

радно вретено, да би се избjегле 
вибрације . 



Режим обраде 
• материјал алата 
• материјал обратка 
• облик и димензије обратка 
• квалитет обраде 
               
                
                 брзина резања 
                 ширина глодања 
                 дубина резања 
                 број обртаја 
                 вријеме израде 



Хоризонтална глодалица 
Користи се за обраду равних површина, 

помоћу ваљкастог и тестерастог 
глодала.Главно (радно) вретено је у 
хоризонталном положају. 

Дјелови: 
погонски ЕМ,конзола, главно вретено, 
носач радног стола и радни сто, избор броја 
обртаја, уређаји за помоћно кретање: 
•  уздужно (х- оса), 
•  попречно(у-оса),  
• вертикално(z-оса). 
Уређаји за помоћно кретање служе за 

позиционирање обратка. 



Хоризонтална глодалица 



Вертикална глодалица 

 
Користи се за обраду хоризонталних, 

вертикалних и површина под углом, за 
израду жљебова, профила, зупчаника, итд. 

  
Главно вретено је у вертикалном положају. 



Вертикална глодалица 

 



Универзална глодалица 

Користи се за обраду сложенијих 
површина, завојних жљебова, 
зупчаника, итд. 

Представља комбинацију хоризонталне и 
вертикалне глодалице. 



 



Копирна глодалица 

Користи се за копирање са 
модела(шаблона), при изради предмета 
сложених просторних облика. 

Дјелови: 
• два паралелна вратила (једно носи 

алат, а друго копирни шиљак) 
• хидраулични погон копирног уређаја 
• клизачи за уздужно и попречно кретање 
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