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KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: ELEKTROMOTORSKI POGONI 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 

Dijak: 
• pridobi znanja o delovanju elektromotorjev, njihovi zgradbi in uporabljenih 

materialih 
• razume značilne podatke elektromotorjev, 
• izbere elektromotor za pogon delovnega stroja, 
• se usposobi za ugotavljanje in odpravljanje okvar na elektromotorjih 
• spoznava izvedbe elektromotornih pogonov, 
• se usposobi za preglede, meritve, nadzor in vzdrževanje elektromotornih pogonov, 
• zagotavlja urejeno in varno delovno okolje ob upoštevanju predpisov varnosti in 

zdravja pri delu ter varovanju okolja ter 
• razvija sposobnost komuniciranja, timskega dela in reševanja problemov 

 
 

3. Poklicne kompetence 
 

1. Izbiranje elektromotorjev za pogon  
2. Opravljanje meritev in preizkusov na elektromotorjih in PV sistemih 
3. Izvedba zagonov elektromotorjev razpršenih proizvodnih sistemov, sistemov 

samooskrbe, toplotno-črpalnih sistemov in priključevanje polnilnih postaj. 
4. Ugotavljanje in odpravljanje okvar ter vzdrževanje elektromotornih pogonov, 

razpršenih proizvodnih sistemov, sistemov samooskrbe, toplotno-črpalnih 
sistemov, polnilnih postaj. 

 
4. Operativni cilji: 
 
 

1. Izbiranje elektromotorjev za pogon  
 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• našteje  osnovne zahteve pri snovanju 

elektromotorjev 
• pojasni lastnosti magnetnih materialov 
• razloži magnetne učinke na katerih 

temelji delovanje elektromotorjev 
• navede pogoje in razloži nastanek 

vrtilnega magnetnega polja 
• razloži delovanje in  razlikuje 

konstrukcijske izvedbe elektromotorjev 
• pozna osnovne karakteristike pogonskih 

in delovnih strojev 

Dijak: 
• odčita magnetne količine iz 

magnetilnih karakteristik snovi 
• izračuna silo na tokovodnik v 

magnetnem polju 
• razstavi in sestavi ter opiše pomen 

sestavnih delov elektromotorjev 
• izračuna vrednosti navorov za različne 

obremenitve 
• izračuna spremembo navora in 

vrtljajev pri uporabi reduktorja 
• izbere  elektromotor za pogon danega 

bremena 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• opravi dimenzioniranje dovodov 

elektromotorjev  
• pozna delovanje zaščitnih naprav, 

ki varujejo elektromotorne pogone 

• izbere in nastavi parametre zaščitnih 
naprav 

 

 
 

2. Opravljanje pregledov, meritev in preizkusov na elektromotorjih in PV 
sistemih  

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• ugotovi ali pogonske lastnosti 

elektromotorja ustrezajo za določen 
namen uporabe 

• razlikuje merilne metode pri meritvah in 
preizkusih elektromotornih pogonov in 
PV sistemov 

 
 

Dijak: 
• izvede meritve in preizkuse na 

elektromotorjih in PV sistemih 
• ugotovi, če izmerjene vrednosti 

ustrezajo deklariranim na napisni 
tablici elektromotorja 

• izvede potrebne meritve in preizkuse 
ob periodičnih pregledih in ponovnem 
obratovanju ter po servisnih posegih 

• izdela merilno poročilo v zahtevani 
obliki in oceni merilne rezultate  
 

 
 

3. Izvedba zagonov elektromotorjev, razpršenih proizvodnih sistemov, sistemov 
samooskrbe, toplotno-črpalnih sistemov in priključevanje polnilnih postaj 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• analizira različne vrste zagonov 

elektromotorjev 
• opiše načine regulacije vrtljajev 
• opiše različne možnosti zaviranja 

elektromotorjev 
• opiše zgradbo, princip delovanja in 

zahteve pri izbiri ustreznega senzorja 
• razloži uporabo in principe delovanja 

merilnih pretvornikov 
• razlikuje različne načine programiranja 

krmilnikov 
• organizira in vodi pripravljalna dela pri 

montažah, zagotovi dostavo ter ustrezno 
ravnanje z materialom in opremo 

• pozna funkcijo, delovanje in postopke 
montaže opreme in naprav 

Dijak: 
• izvede različne vrste zagonov 

elektromotorjev 
• priključi in programira progamabilne 

naprave za krmiljenje elektromotorjev, 
• spreminja parametre na napravah, kot 

so polprevodniški kontaktorji, mehki 
zagoni, krmilno-relejni in  logični 
moduli, frekvenčni pretvorniki in 
krmilniki 

• priključi senzor in merilni pretvornik 
na ustrezne vhode krmilnika 

• izdela program preproste aplikacije za 
avtomatizacijo procesa 

• montira  PV sistem  
• poveže regulacijske elemente, priklopi 

ter nastavi parametre delovanja 
toplotne črpalke 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• zagotovi pravilnost in kakovost izvedbe 

elektroinštalacijskih del 
• preveri vse pogoje, ukrepe in postopke 

varnega priklopa naprav na omrežje 
• glede na vrsto razlikuje priključevanje 

polnilnih postaj  
 

 
 

 
 

• namesti in priključi temperaturne 
senzorje ter krmilnik solarno 
črpalnega sistema 

• nastavi delovanje kotla na lesno 
biomaso 

• namesti in priključi polnilno postajo, 
pripravi navodila uporabnikom o 
načinu in možnosti upravljanja 
polnjenja 

• opravi funkcionalni preizkus 
delovanja po zaključku del 

• opravi zagon in odpravi vse morebitne 
pri zagonu zaznane nepravilnosti 
 

 
 
 

4. Ugotavljanje in odpravljanje okvar ter vzdrževanje elektromotornih pogonov, 
razpršenih proizvodnih sistemov, sistemov samooskrbe, toplotno-črpalnih 
sistemov in polnilnih postaj 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna predpise o varnosti in zdravju pri 

delu  
• razlikuje kemične in električne vire 

nevarnosti 
• našteje nevarnosti in preventivne ukrepe 

za varno delo na višini 
• našteje postopke za ugotavljanje in 

načine odpravljanja okvar 
• upošteva navodila proizvajalcev in 

tehnične predpise za vzdrževanje 
• spremlja delovanje prek nadzornega 

sistema 
• vzdržuje in servisira naprave in sisteme 
• upošteva pravila ravnanja z odpadki 

 
 

Dijak: 
• uporablja varovalna sredstva in 

opremo 
• zagotovi varen dostop do delovišča in 

varno delo na objektu 
• uporabi instrumente in naprave za 

odkrivanje napak 
• glede na motnjo v delovanju ugotovi 

možni vzrok okvare ali 
pomanjkljivosti 

• odpravi ugotovljene pomanjkljivosti 
in po potrebi zamenjavo sestavnih 
delov 

• izvede vzdrževanje oz. zaščitne 
preventivne ukrepe za zmanjšanje 
posledic morebitnih okvar 

• nadzira pravilno ravnanje s 
škodljivimi snovmi  

• zbira in ločuje ter primerno deponira 
odpadke 
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