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KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV V RUDARSTVU 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 

Dijak: 
• osvoji znanja o uporabi strojev in naprav v rudarstvu, 
• strokovno in kvalitetno povezuje strokovno teoretično in praktično znanje, 
• razlikuje delovanje strojev in naprav v rudarstvu glede na različne energetske vire, 
• prepozna glavne mehanske, hidravlične in električne sestavne dele strojev in naprav v 

rudarstvu, 
• uporablja strokovno terminologijo, 
• racionalno uporablja energijo, material in čas, 
• razvija spretnosti pri uporabi strojev in naprav, 
• izvaja osnovni vizualni pregled strojev in naprav, 
• opravlja osnovno vzdrževanje strojev in naprav, 
• razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vodenje, 
• upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter s področja varovanja okolja, 
• načrtuje preproste tehnološke sheme, 
• razume in uporablja tehniške načrte in sheme, 
• razume svojo vlogo v procesu upravljanja s stroji in napravami, 
• upravlja s stroji in napravami v rudarstvu, 
• prepozna nevarnosti na delovnem mestu, 
• povezuje znanja različnih področij in jih aplicira v proces uporabe strojev in naprav, 
• načrtuje uporabo strojev in naprav v rudarstvu, 
• razvija spretnosti za praktično delo s stroji v jami, 
• razvija sporazumevanje in komuniciranje v delovni skupini. 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 
3. Poklicne kompetence: 

 
• poznavanje delovanja strojev in naprav v rudarstvu 
• osnovno vzdrževanje strojev in naprav 
• izvajanje tehnoloških procesov in uporaba strojev in naprav v rudarstvu 
• upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu 

 
4. Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
• spozna stroje in naprave v rudarstvu, 
• razume uporabo strojev in naprav v rudarstvu, 
• razume delovanje strojev in naprav, 
• navaja primere pretvarjanja ene oblike 

energije v drugo, 

Dijak: 
• določi el. stroje in naprave po vrstah ter 

namenu, 
• opravi vizualne preglede el. naprav in strojev 

ter preizkus stikal, 
• določi vrste el. kablov, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• razume vzdrževanje in ugotavljanje 

obratovalne sposobnosti, 
• pozna napetosti v različnih kabelskih vodih, 
• razume vzdrževanje odkopne opreme, 

pridobivalnih in napredovalnih strojev, 
• razume servisiranje in vzdrževanje hidravličnih 

elementov, 
• pozna splošne pojme v strojništvu, 
• loči pogonske in delovne stroje, 
• razume in pozna osnove hidravlike, 
• razume in pozna osnove za preračun strojnih 

elementov, 
• razume in pozna vijačne zveze, 
• pozna glavne karakteristike sornikov, zatičev 

in vskočnikov, 
• razume in pozna zvezo pesta z gredjo, 
• loči nerazstavljive in razstavljive zveze, 
• loči zvarne, lotne in zlepne spoje, 
• pozna elemente za elastične zveze, 
• loči osi in gredi, 
• pozna in loči vrste ležajev. 

• določi odkopno opremo in rezalno nakladalne 
stroje, 

• določi naprave in napredovalne stroje za 
izdelavo prog,  

• določi hidravlične, mehanske in električne 
dele strojev in naprav, 

• obvlada različno uporabo hidravličnih 
fleksibilnih cevi, 

• ugotovi grobe napake strojev in naprav, 
• sodeluje pri odpravi napak oz. zastojev, 
• uporablja strojniško terminologijo, 
• ugotavlja smiselno uporabo pogonskih in 

delovnih strojev, 
• bere in riše preproste hidravlične sheme, 
• uporablja informacije iz strokovne literature, 
• je previden pri delu s stroji in napravami, 
• razlikuje strojne elemente glede na 

konstrukcijske razlike,  
• izvaja osnovne preračune strojnih delov, 
• primerja in analizira vrste obremenitev in 

vpliv le teh na strojne dele,  
• aktivno deluje v skupini in v timu,  
• uporablja priročnike, tabele, standarde. 

 
 


