
Практична настава са технологијом 
за браваре II година

Резање материјала

Ручном тестером



Тестера

• Тестера је врста алата која служи 

за сечење неког предмета од 

тврђих материјала као што су дрво, 

пластика, метал, камен и друго. Основни 

део тестере је сечиво који може бити 

комад метала, жице и сл. са 

одговарајућим зубима. Употреба је 

једноставна и потребно је зубима 

превлачити преко материјала и тако 

скидати га у слојевима. Зависно од 

извора силе којом се врши превлачење 

тестере могу бити ручне или моторне.



Техника рада и 
поступак ручног 
резања тестером

•Пре резања треба 

поставити лист у рам. Лист 

мора бити добро затегнут а 

зуби окренути према 

криластој навртки тј. У 

смеру од себе. Приликом 

резања положај тела је 

исти као при турпијању. 

Левом ногом се закорачи 

напред. Горњи део тела се 

не помера а покрећу се 

само руке.



Поступак израде

•Резање тестером је поступак обраде ски

дањем струготине при коме се материјал

дели или реже на два дела. Тестера се не

користи само за резање већ и за усецање,

просецање или исецање чиме се често о

лакшава и убрзава процес израде.



Лукови и листови 

за ручне тестере

•На слици је приказана ручна 
тестера за резање метала. Она се 
састоји из лука - рама (1) Један 
крај лука чврсто је усађен у носач 
(2) дршке (3), док је други крај 
спојен са вођицом (4), кроз коју 
пролази четвртка (5) са завртњем 
(6). Између носача (2) дршке (3) и 
четвртке (5) затеже се лист 
тестере (7) стављањем чивија (8) 
и затезањем криласте навртке (9) 
испод навртке налази се 
подложна плоча на којој се 
налазе зупци (10)



Мере заштите на раду

•При руковању тестером треба бити врло опрезан. Пре употребе детаљно проучити и прочитати упутство о 

употреби. Проверити да ли је лист тестере добро затегнут. У непосредној близини треба само да се налази

радник који рукује тестером.



Питања

• Шта је тестера и која је то врста алата?

• Која је техника рада и поступак ручног резања тестером?

• Kоји је поступак израде? 

• Који су делови ручне тестере?




