
                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
STEKLAR 
 

 
 

KATALOG ZNANJA 
 
 
1. Ime modula: BRUŠENJE STEKLA 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
   Dijak bo zmožen: 
  

• poskrbeti za osebno zaščito in zaščito delovnega mesta, 
• vzdrževati stroje in orodja ter pripomočke za brušenje, 
• odpraviti manjše okvare in napake na strojih, 
• načrtovanja brušenja prvin po fazah, 
• označiti izdelek v skladu s tehnično dokumentacijo in vzorcem, 
• brusiti vse prvine ter jih povezovati v vzorce, 
• preverjati kakovost brušenih prvin v skladu s kvalitetnim razredom in ISO predpisi, 
• pisati delavniški dnevnik. 

 

3. Poklicne kompetence: 

• brusilni stroj in pripadajoče pripomočke za brušenje pripravi in vzdržuje 
• steklene izdelke dodeluje z vsemi prvinami brušenja  

 
 
Brusilni stroj in pripadajoče pripomočke za brušenje pripravi in vzdržuje. 
 
Operativni cilji: 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- prepozna manjše okvare na brusilnem 

stroju; 
- pozna osnove in načine  vzdrževanja 

stroja; 
- razume pomen rednega vzdrževanja 

brusilnega stroja; 
- razume, zakaj se pri brušenju zaradi 

napak pri nastavitvah strojev pojavljajo 
napake;  

- se zaveda pomena pravilnega delovanja 
brusilnega stroja za zagotavljanje 
kakovosti; 

Dijak: 
- načrtuje brušenje prvin po fazah; 
- izdela tehniško dokumentacijo 

(delavniško in sestavno risbo izdelka); 
- napiše delavniški dnevnik; 
- pravilno pripravi in nastavi navadni  

brusilni stroj in diamantni stroj  za 
izbrano delovno nalogo;  

- izbere pravilno obodno hitrost;  
- pripravi in izbere brusilne plošče ter 

druga polirna sredstva;  
- privije in zamenja brusne in polirne 

plošče, ko je to potrebno; 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
STEKLAR 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- primerja  različne brusne  in polirne 

materiale;  
- primerja materiale za obdelavo in 

oživljanje brusilnih plošč in polirnih 
plošč; 

- primerja različne načine priprave in 
obdelave brusilnih plošč; 

- razume  pomen pravilne nastavitve in 
uravnovešenost brusne plošče; 

- razume  pomen in vpliv obodne hitrosti 
brusine plošče na brušenje; 

- razume  učinke, ki jih imajo na steklo 
različna abrazivna sredstva. 

- pripravi brusilni stroj in vpne diamantno 
ploščo; 

- zna uravnovešati  brusno ploščo; 
- zna pravilno oživljati  brusno ploščo z 

uporabo pripomočka za oživljanje 
diamantne plošče oziroma ročno obdela 
korundni brus; 

- pripravi podlago za varno odložitev 
stekla; 

- pravilno in pravočasno ukrepa v 
primerih manjših okvar na brusilnem 
stroju; 

- odpravlja manjše napake na brusilnem 
stroju; 

- redno in pravilno vzdržuje brusilni stroj; 
- uporablja ustrezna zaščitna sredstva, 

potrebna za varno delo. 
 

 
Steklene izdelke dodeluje z vsemi prvinami brušenja. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- primerja brusne in polirne materiale 
za obdelavo robov in dna; 

- razume pomen  pravilnega ločevanja 
odpadnega  stekla; 

- primerja različne vrste stekla (kristal, 
kristalin, opal, barvano steklo in 
druge) in specifike dela z njimi; 

- razume način dodelave posamezne 
vrste stekla;   

- pozna napake pri rezanju in obdelavi 
robov; 

- se zaveda pomena natančnega 
zarisovanja vzorca na izdelek; 

- razume principe in načine pri 
brušenju vseh prvin;  

- primerja brusna sredstva in profile za 
brušenje vsake od prvin;  

Dijak: 
 

- v skladu z tehnično dokumentacijo 
izmeri  in označi  zahtevane dimenzije 
ter zariše izmere; 

- pripraviti orodja in stroje za  žaganje, 
- žaga steklo, odreže stekleno kapo 

različnih debelin z uporabo različnih 
ustreznih diamantnih žag, da je čim 
manjši okrušek; 

- dela  na horizontalnih, vertikalnih in 
plano brusilnih strojih; 

- brusi posamezne faze dodelave: 
- predbrušenje in   glajenje dna, 
- predbrušenje in glajenje vrha, 
- notranje in zunanje robljenje, 
- robljenje dna, 
- poliranje in filcanje dna, 
- poliranje in filcanje vrha, 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
STEKLAR 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- prepozna vzroke za nastale napake 

pri brušenju; 
- razlikuje napake, ki nastanejo zaradi 

nepravilnega brušenja, od napak, ki 
so posledica izrabljenega profila na 
brusni plošči oz. drugih dejavnikov; 

- primerja načine kontrole brušenih 
steklenih izdelkov;  

- pozna nabor napak brušenih izdelkov 
v skladu s kvalitetnim razredom in 
ISO predpisi; 

- primerja kakovost izdelka z vzorčnim 
izdelkom; 

- pozna varstvo pri delu in zaščitna 
sredstva; 

- razume možne poškodbe zaradi 
napačne uporabe delovnih sredstev. 

- mehansko popravilo napak na steklu z 
brusnimi in polirnimi sredstvi; 

 

- označi izdelek v skladu s tehnično 
dokumentacijo in vzorcem; 

- izbere brusilni stroj, ustrezno brusilno 
ploščo ter pripomočke glede na 
prvino; 

- brusi posamezne elemente: 
o kroglice 
o črte 
o zrna 
o polzrna 
o kvadrate 
o plitke in globoke zareze 
o mreže 
o zvezde;  

- brusi sestavljene  zahtevnejše 
elemente:  

o križe: enojni, dvojni, trojni 
o zvezde: v točki sekane, v točki 

stikane, likovno sekane 
vetrnice 

o zvezda na 16  z gumbom 
o mreže: kvadratne, briljantne, 

romboidne 
o brušenje zaobljenih prvin: 

krogle, olive, vlečene krogle 
o brušenje  nogic 
o žaganje  in brušenje izreza; 

- površinsko čisti  izdelek  z brusnimi 
trakovi; 

- čisti oglate in zaobljene prvine z 
brusnimi trakovi; 

- brusi zgornje robove na 
debelostenskih izdelkih glede na 
tehnično dokumentacijo in vzorec; 

- karira (matira) zaključke; 
- karira zvezde na 16, mrežo na  4, 8, 

16 delov;  
- brusi  izdelek po  potrjenem vzorcu  

in tehnični dokumentaciji; 
- zna mehansko polira in filca  izdelke 

na polirnem kolesu; 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- obvlada tehniko brušenja nad in pod 

brusilno ploščo; 
- odpravlja napake, ki se pojavijo pri 

brušenju katerekoli izmed prvin; 
- preverja kakovost brušenih prvin 

v skladu s kvalitetnim razredom in 
ISO predpisi; 

- izdela poročilo; 
- uporablja zaščitna  sredstva in opremo 

v skladu s predpisi o varnosti in 
zdravju pri delu, o varovanju okolja in 
o požarni varnosti;  

- upošteva navodila in standarde za 
varno delo; 

- ločeno zbira, razvršča in primerno 
odstrani odpadni material. 
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