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KATALOG ZNANJA 

 

1.  IME MODULA: MEHATRONSKI SISTEMI  

 

2. USMERJEVALNI CILJI 
 
      Dijak: 

• vključuje pravila za varno delo,  
• uporablja varstvene predpise za delo z olji, 
• skrbi za urejeno delovno okolje, 
• uporablja  strokovne  izraze  v slovenskem in angleškem jeziku, 
• izkazuje interes za novosti na področju fluidne tehnike, 
• uporablja logičnego mišljenje, 
• sklepa o možnih vzrokih in posledicah okvar, 
• uporablja in pridobiva tehničnie informacije s pomočjo spleta, 
• ločuje med pomembnimi in postranskimi informacijami, 
• je natančen, dosleden in previden pri delu,  
• je odgovoren za svoje delo, 
• išče alternativne možnosti pri reševanju problema, 
• išče optimalne poti pri dobavi rezervnih delov. 

 

3.  VSEBINSKI SKLOPI 
Modul je sestavljen iz vsebinskih sklopov:  
 

OZNAKA VSEBINSKI SKLOP 
MS 1 Pnevmatski in hidravlični sistemi 
MS 2 Senzorji in aktuatorji 

 

4.  OPERATIVNI CILJI 
 

Vsebinski sklop: MS 1 – PNEVMATSKI IN HIDRAVLIČNI SISTEMI 
 
Poklicne kompetence 

• sestavljati enostavne pnevmatske sisteme, 
• kontrolirati delovanja pnevmatskih in hidravličnih sistemov, 
• vzdrževati pnevmatske in hidravlične sisteme, 
• kontrolirati delovanje elektropnevmatskih sistemov. 
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Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
• pozna sestavne elemente cilindrov v 

fluidni tehniki, 
• opiše delovanje pnevmatskega cilindra, 
• pozna vrste  cilindrov v fluidni tehniki, 
• poveže pojme pritisk, sila in premer 

cilindra, 
• razloži vpliv pretoka fluida na hitrost 

gibanja cilindra, 
• pozna funkcije elementov pripravne 

grupe, 
• našteje vrste priključkov v fluidni 

tehniki, 
• razume pojme  dušenje, končno 

dušenje 
• loči med pojmom dinamični in statični 

tlak, 
• določi velikost črpalke v hidravličnem 

sistemu, 
• opiše funkcijo in delovanje 

hidromotorja, 
• pozna principe delovanja osnovnih vrst 

črpalk, 
• loči med regulatorji tlaka in  pretoka, 
• opiše elemente hidravličnega agregata, 
• pozna osnovne tipe potnih ventilov, 
• loči med različnimi načini krmiljenja 

potnih ventilov, 
• pozna načine magnetnega krmiljenja 

razvodnih ventilov, 
• razloži način uporabe končnih stikal v 

elektropnevmastskem sistemu, 
• razloži samodržno vezavo. 
 

Dijak: 
• izračuna osnovne mere cilindrov, 
• nariše enostavno shemo krmiljenja 

pnevmatskega sistema, 
• nastavi dušilko, regulator tlaka, 

regulator pretoka   v pnevmatskem oz. 
hidravličnem sistemu, 

• vzdržuje  pripravne grupe, 
• poveže elemente enostavnega 

pnevmatskega sistema, 
• glede na zahteve izbere ustrezni 

razvodni ventil, 
• izbere ustrezno hidravlično črpalko, 
• nariše enostavno shemo krmiljenja 

elektromagnetnega  potnega ventila, 
• pravilno uporablja orodje za spajanje 

cevi v fluidni tehniki, 
• izmeri tlake in pretoke v sistemu, 
• pravilno namesti in spoji priključke 

hidravličnega sistema, 
• kontrolira nivo in kvaliteto olja v 

sistemu, 
• popravi enostavne napake v 

pnevmatskem ali hidravličnem sistemu, 
• poveže električno krmiljen potni ventil, 
• z meritvijo ali iz oznake določi tip 

navitja potnega ventila, 
• pravilno spoji priključni konektor 

razvodnega ventila, 
• pravilno skladišči odpadna olja, 
• sestavi enostaven krmilni  sistem  

upravljan s krmilnimi stikali, končnimi 
stikali in elektromagnetnim potnim 
ventilom. 

 
 

Vsebinski sklop: MS 2 – SENZORJI IN AKTUATORJI 
 
Poklicne kompetence 

• montirati in spajati končna stikala 
• nastaviti in vzdrževati končna stikala 
• priključiti  elektromotorje 
• vzdrževati elektromotorne pogone 
• uporabljati frekvenčne pretvornike, regulatorje in elektronske releje 
• priključevati elektromagnetne aktuatorje 
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Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
• pozna osnovne tipe mehanskih končnih 

stikal, 
• loči med delovnim in mirovnim končnim 

stikalom in za dano situacijo uporabi 
ustreznega, 

• opiše delovanje kapacitivnega in 
induktivnega stikala, ter loči med njuno 
uporabo, 

• pozna princip delovanja inkrementalnega 
merilnika pozicije, njegovo uporabo, 
natančnost in probleme spajanja, 

• opiše delovanje optičnega stikala, 
• razlikuje med enosmernim tipalom in 

odbojnim optičnim tipalom, 
• pozna osnovne lastnosti ultrazvočnega 

senzorja, 
• razlikuje med dajalnikom stanj in 

merilnikom veličine, 
• loči med različnimi načini prenosa 

merilnih rezultatov (napetostni, tokovni, 
paralelni , serijski), 

• pozna princip tokovnega prenosa (4-
20mA), 

• pozna princip delovanja koračnega 
motorja in načine njegovega krmiljenja,  

• pozna princip delovanja enosmernega 
motorja, 

• razlikuje med asinhronim in servo AC 
motorjem, 

• loči med pojmi: moment, sila, moč, 
• določi potrebne karakteristika motorja 

(obrati, moč, napetost), 
• pozna možnosti, ki jih nudi frekvenčni 

pretvornik, 
• opiše prednosti in slabosti enote za 

mehki zagon glede na zagon zvezda 
trikot, 

• razlikuje  pojma rotacijski motor in 
linearni motor. 

 

Dijak: 
• izbere pravi tip mehanskega 

končnega stikala, 
• pravilno namesti in priključi  

mehansko končno stikalo, 
• pravilno namesti, nastavi in priključi 

kapacitivno ali induktivno končno 
stikalo, 

• namesti fotocelico in kontrolira 
njeno delovanje, 

• obvlada načine priklopa  stikal tipa P 
in tipa N, 

• namesti merilnik pozicije, 
• s pomočjo priključne sheme poveže 

merilni senzor in signalni kabel,  
• namesti merilnik temperature, tlaka, 

pretoka, poti…, 
• za dani merilni pretvornik poišče 

njegove karakteristične podatke, 
• pravilno priključi merilni pretvornik, 
• koračni motor priključi na krmilnik 

in izdela program za njegovo 
vrtenje, 

• priključi asinhroni motor, 
• izdela smer menjalno vezavo, 
• nastavi motorsko zaščitno stikalo, 
• priključi in vzdržuje enosmerni 

motor, 
• spoji asinhroni motor in  frekvenčni 

pretvornik ter nastavi osnovne 
parametre motorja, 

• nastavi parametre naprave za mehki 
zagon. 
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