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KATALOG ZNANJA 

1. Ime modula: OBDELAVA MATERIALA  

2. Usmerjevalni cilji:  
Dijak: 

• pozna osnovno razdelitev obdelovalne tehnologije, 
• pozna osnovne zakonitosti obdelovalnih postopkov odrezovanja (gibanja, rezalni 

materiali, koti na orodjih, hladilno mazalna sredstva, elementi strojev…), 
• razlikuje postopke odrezovanja, rezalne parametre, orodja, pripomočke ter 

obdelovalne stroje (tudi CNC), 
• iz delavniške dokumentacije razbere oz. določi vrsto obdelovalne tehnologije, 

primeren obdelovalni stroj, ustrezne rezalne parametre, primerna rezilna orodja in 
opremo za obdelovalni stroj,  

• loči materiale za izdelavo orodij, prepozna vzroke za pravočasno menjavo 
obdelovalnih orodij in naroča orodja,  

• pozna obdelovalne materiale, njihovo uporabo in spreminjanje lastnosti pod 
vplivom obdelave materiala, 

• uporablja različna merilna in kontrolna sredstva, kontrolira izdelke in zapisuje 
rezultate ter korigira proces, 

• razume okoljske probleme in razvija odgovoren odnos do okolja in narave, 
• prepozna nevarnosti pri delu, upošteva navodila za varno delo in uporablja 

varnostne naprave in varovalna sredstva, 
• razume pomen vloge svojega dela v organiziranem proizvodnem procesu in 

kritično ovrednoti svoje delo. 
 

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 
 
 
3. Poklicne kompetence:  
 

• uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije ter ustrezne strokovne terminologije, 
• spremljanje delovanja strojev in naprav ter spreminjanje nastavitev strojev ob 

spremembi proizvodnega programa, 
• poseganje v proces delovanja strojev, prilagajanje parametrov delovanja zahtevam 

varnega delovanja in kakovostne obdelave, 
• izdelava enostavnejših strojnih delov z uporabo različnih obdelovalnih tehnologij, 
• uporaba in vzdrževanje orodja in opreme za servisiranje, 
• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela, 
• delo v skupini, komuniciranje s sodelavci in nadrejenimi. 

 
  



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
STROJNI MEHANIK /SPI/2015 

KATALOG ZNANJA OBDELAVA MATERIALA  
2 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
• pozna osnovno razdelitev obdelovalne 

tehnologije s poudarkom na tehnologiji 
odrezovanja (enorezilna, mnogorezilna, 
vezana in nevezana orodja…), 

• pozna osnovne zakonitosti odrezovanja, 
• pozna značilnosti postopkov strojne 

obdelave, orodja, delovanje in zgradbo 
strojev (tudi CNC),   

• Pozna uporabnost in prilagodljivost 
obdelovalnih strojev, posebnosti ter 
značilne izdelke, ki jih lahko s temi 
stroji izdelamo oz. obdelamo,  

• razume postopke fine obdelave, 
honanje, lepanje, poliranje, superfiniš, 
zgradbo in delovanje strojev, 
posebnosti, nastavitev parametrov ter 
uporabnost in prilagodljivost strojev, 

• pozna postopka peskanja (tudi CO2) in 
bobnanja, zgradbo in delovanje strojev, 
posebnosti, uporabnost in 
prilagodljivost strojev, 

• pozna različna merilna in kontrolna 
sredstva in načine uporabe, 

• opiše električne, pnevmatske, optične in 
laserske merilnike ter pojasni možnost 
njihove uporabe, 

• razume pomen zagotavljanja kakovosti 
v delovnem okolju, 

• Upošteva možnosti nevarnosti pri delu, 
varnostne znake, navodila za varno delo 
in rabo varnostnih naprav in varovalnih 
sredstev, 

• razume pomen varovanja zdravja in 
okolja, 

• zna uporabljati strokovno izrazoslovje 
in delati v skupini, 

• zna delati z viri in podatki ter pri tem 
uporabljati informacijsko tehnologijo 
(sposobnost za učinkovito iskanje, 
zbiranje, obdelavo, posredovanje in 
uporabo virov in podatkov). 

Dijak: 
• Razlikuje in prepozna postopke odrezavanja 

tudi na osnovi karakterističnih obdelovancev 
• Glede  na zahteve obdelovanca: 

• izbere postopek obdelave,  
• določi in nastavi rezalne parametre,  
• izbere vpenjalne naprave,  
• določi material in geometrijo orodja,  
• izbere in uporabi hladilno mazalna sredstva, 

• Izvaja različne postopke obdelave materiala: 
žaganje, struženje, rezkanje, vrtanje in vrtanju 
sorodne postopke ter brušenje in nastavitve 
parametrov obdelave, 

• pri obdelavi uporabi znanja o zgradbi strojev, 
ogrodjih, črpalkah in  kompresorjih, vodilih, 
vretenih, drsnih elementih, pogonih, 
kompenzacijskih letvah, zobniških in 
brezstopenjskih menjalnikih za nastavitev 
gibanj na stroju, 

• na strojih izdela preproste izdelke, pri čemer 
nastavi ustrezne parametre ter uporabi različna 
orodja,  

• uporablja postopke fine obdelave, peskanja in 
bobnanja ter predvidi in izvede obdelave na 
preprostih obdelovancih,  

• Izbere, pripravi in uporabi različna merilna in 
kontrolna sredstva ter kontrolira izdelke, 

• Uporablja merilni protokol, zapisuje rezultate 
ter korigira proces,  

• Spremlja varno strego strojev, 
• zagotavlja ustrezno kakovost v delovnem 

procesu,  
• upošteva in posreduje navodila za varno delo, 

uporabi varnostne naprave in varovalna 
sredstva v skladu s predpisi, 

• vzdržuje varovalno opremo in varnostna 
sredstva, 

• zna nuditi osnovno prvo pomoč. 
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