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KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: PREDELAVA MINERALNIH SUROVIN 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
  

Dijak: 
• predvidi način predelovanja mineralnih surovin glede na njihove lastnosti, 
• upravlja s stroji in napravami za predelavo mineralnih surovin, 
• uporablja strokovno terminologijo, njen pomen ter pravilno rabo, 
•  predstavi različne tehnologije predelave mineralnih surovin, 
• izvaja postopke skladiščenja in kontrole kvalitete surovine, 
• izdeluje preproste tehnološke sheme  predelave rude, 
• ureja strokovno dokumentacijo za tehnološke procese predelave rude, 
• povezuje znanja teorije z izkušnjami pri praktičnem delu, 
• odkriva napake pri procesih predelave, 
• razvija spretnosti za praktično delo s stroji in napravami,  
• uspešno se sporazumeva in dogovarja v delovni skupini, 
• razvija spretnost projektnega in timskega dela, 
• skrbi za varno delo, 
• upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu. 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 
3. Poklicne kompetence  

 
• razlikovanje energetskih virov, energijske pretvorbe in področja uporabe mineralne surovine 
• izvajanje tehnoloških procesov pri bogatenju mineralnih surovin 
• vrednotenje rezultatov preizkusov mineralne surovine in upoštevanje standardov 

4. Operativni cilji: 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• pozna pojem bogatenje mineralnih 
surovine, 

• razlikuje mineralne surovine glede na 
mineraloško zgradbo, 

• pozna fizikalne značilnosti in kemične 
lastnosti mineralne surovine, 

• pozna postopke pripravljalnega od 
neposrednega bogatenja mineralnih 
surovin, 

• pozna stroje in naprave za izvajanje 
pripravljalne in neposredne predelave, 

Dijak: 
 

• pri postopkih bogatenja izkorišča fizikalne 
in kemične lastnosti mineralne surovine, 

• analizira načine vzorčenje mineralne 
surovine,  

• nariše enostavne tehnološke sheme 
bogatenja mineralnih surovin, 

• opiše postopke priprave rude za neposredno 
uporabo in nadaljnjo predelavo, 

• izračuna parametre na sejalnih in drobilnih 
napravah, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• pozna postopke mehanskega čiščenja 

odpadnih tehnoloških voda, 
• našteje in opiše ločevanje mineralne 

surovine, ki je različnih agregatnih stanj,  
• pojasni osnovne načine predelave 

kovinskih mineralov, 
• opiše in pojasni načine ločevanja premoga 

od jalovine,  
• pozna proces flotiranja in delovanje 

flotacijskih celic, 
• razume pomen uporabe reagentov in 

njihovo delovanje pri postopkih bogatenja, 
• pozna načine skladiščenja glede na vrsto 

koncentrata, 
• opiše načine spremljanja  kvalitete 

koncentrata, 
• pozna predpise o varnosti in zdravju pri 

delu, 
• uči se timskega dela.  

 

• spremlja parametre, kot so gostota, težke 
tekočine pri bogatenju premoga, 
koncentracija flokulanta pri mehanskem 
čiščenju odpadnih voda …, 

• opredeli prednosti in slabosti različnih 
predelovalnih naprav, 

• meri fizikalne veličine in vrednoti merilne 
rezultate, 

• uporabi matematična orodja za reševanje 
tehničnih problemov, 

• loči stroje in naprave glede na način 
priprave rude za uporabo oziroma nadaljnjo 
predelavo, 

• izračuna kapacitete strojev in naprav za 
transport in bogatenje mineralnih surovin, 

• kontrolira procese predelave z 
laboratorijskimi napravami, 

• kontrolira procese predelave in priprave 
rude s pilotnimi napravami, 

• ugotavlja uporabnost koncentratov in 
njihovo uporabo, 

• uporabi in predvidi elemente za varno delo 
z stroji in napravami za bogatenje,  

•  oblikuje deponijo jalovine, 
• utemelji izbiro različnih načinov 

skladiščenja glede na rudo oziroma 
koncentrat, 

• navadi se  uporabljati navodila za uporabo, 
tehnična navodila, tehnološke sheme, 

• uporabi informacije, ki jih dobi v strokovni 
literaturi,  

• razvija delovne navade, 
• skrbi za svojo varnost in varnost sodelavcev 

pri delu z stroji in napravami, 
• uredi delovno mesto tako, da ne ogroža sebe 

ali okolice, 
• izdela poročilo o postopku predelave in 

priprave mineralne surovine za uporabo, 
• sprejema in dojema informacije, ki jih dobi 

v pisni in ustni obliki, 
• samostojno poišče dodatne informacije iz 

informacijskih virov in dobljene informacije 
kvalitetno ovrednoti, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• deluje v skupini pri izdelavi skupne naloge. 

 
 
 


	4. Operativni cilji:

