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Na podlagil. todkedrugegaodstavka31. dlenazakonao gasilstw(IJradnilistRS,St.7ll93)
predpisujem

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABIJANJA GASILCEV
ZA TJPORABOflIDRAWIdNIE ORODIJ

I. NAMEN
Gasilci, ki pri svojemdelu uporabljajohidravliEnaorodj4 se morajo usposobitiza pravilno ilt
vamo delo z njimi. Usposobitisemorajotudi za opravljanjeenostavnih\"zdrZevalnihdel in za
odpravljanje napakna orodju.

IL CIIJI
UdeleZenci:
seseznanijoz razvojemin pomenomhidravlidnihnaprav
z osnovamihidravlikein njenouporabnostjo
v gasilstvu
seseznanijo
- spoznajowstehidravliinihorodij
- seseznanijo
z vamostniminapravami
na hidravlidnih
orodjih
seseznanijos krmilnimi napravami
seseznanijoz dopolnilnoopremohidravlidnihorodij
- seusposobijoza samostojnodelo s hidravlidnimiorodji za reSevanje- razpirali,klesdami
in valji
se usposobijoza opravljanjeenostavnih\zdrievalnih del in za odpravljanjeenosta\,nih
napakna orodju

IIL OBLIKE
in praktidnega
Dopolnilno
usposabljanjeje
organizirano
v oblik seminarja
urjenja.

IV. UDELEZENCI
Usposabljanjejenamenjenogasilcem- tehnidnimregevalcemv poklicnih gasilskihenotah.
Pogoji za vtdjuiitev v programi
re5evalcav lzobraZevalnem
za gasilca-tehniEnega
l. usp€Snokondanprogram usposabljanja
centru RepublikeSlovenijeza za3iito in re5evanjeali programza gasilcav Izobraievalnem
centru ofganov za notranjezadeve
2. starostod 18do 55 let
3. zdravstvenasposobnost,ki seizkazujez zdravniSkimspridelalom,starimnajvedeno leto; iz
njegamora biti razvidnokandidatovoustreznozdtarstvenostanjeza delo v gasilstlu.
4. vozniSkodovoljenjewaj B kategorije.

V. NOSILCI IN IZVAJALCI USPOSABIJANJA
Nosilecusposabljanjaje
UpravaRepublikeSlovenijezazaiiito in reSevanje.
RepublikeSlovenije.
Izr,ajalecusposabljanjajeIzobraievalnicenterza zaiiito in reSevanje
UEni program izvajajo predavatelji usheznih strok, pooblaideni servisni rzdrZeralci ter
usposobljeni
inStruktorji.

VI. KRAJ IN OBJNKTI USPOSABIJANJA
poklicnihgasilcevza uporabohidravlidnihorodij poteka v prostorihin na
Usposabljanje
poligonihIzobraZevalnega
centraza zaiditoin reielanjeRepublikeSlovenije.

Vtr. CAS IN TRAJANJX USPOSABLJANJA
po programutraja2l pedagoikihur @UR), od tegaje ll PUR namenjenih
Usposabljanje
teoretidnemu
delu,10pa praktidnemu
ugenlu.

VI[. UENE VSEBINE
Udnersebine obsegajoteorctidniin praktidnidel.
Teoretiini del:
1. Razvoj in pomenhidravlidnihnapravin njihoE uporubnostv gasilstlu
2. Osnovehidravlike
3. Hidravliine drpalke
4. Vamostnenaprav€na hidravlidnihorodjih
5. Krmilne naprave
orodij
6. Dopolnilnaopremahidravlidnih
7. Vmte hidravlidnihorodij
8. OsnovevzdrZevanja

Praktiini del:
l. Praktidnodelo na poligonuz razlidnimihidravlidnimiorodji

D( UENE METODE
Izr,ajalcempriporodamo,da pri svojemdeluuporabljajonaslednjeudnemetode:
-

predavanje

-

razgovor

-

demonstracijo

-

proudewnjeprimerov

-

praktidno delo.
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X. UENA SREDSTVA
l. Za teoretiini del:
Udilnice z avdiovizualnimisredstvi,modeli in simulatorji, opremaza pouk fizike v srednjih
iolah, tovamiSkeskicein plakati.
2. za praktiEni del:
Poligon z objeki za raje, hidravlidnaorodjainftzbitavodd

)(I. PREVERJANJE ZNANJA
Predavateljiin inshuktorji sproti med usposabljanjemspremljajoin ocenjujejoudeleiencaz
uspeino,neuspeSno.
dihotomnolestvicoocenjevanja:

Xtr. FINANCIRANJE
Izvedbo usposabljanjakrije UpravaRepublikeSlovenijeza zaidito in re3evanje.Nadomestilo
po5ljena usposabljanje.
kije enot4ki udeleienca
za plado,potnestro3kein namestitev

XItr. NAVODILO
Teoretiini del 1":obnie*anjapotekav uiilnici, ki mora biti primemo opremljena(gafoskop,
plakati, slikg skice, ipd.). Klopi je potrebnorazporeditiv obliki, ki je primema za
izobraZeranjeodraslih.Skupinanaj Stejenajved20 udeleZencev.
na eno
Pri praktidnempouku se udeldenci razdelijov skupinepo 3 do 4 udeleZence
hidravlidnoorodje in pod vodstvominStruldorjaopravl.jajodelapo programu.

XIV. LITERATIIRA
Iz navodil v tujemjeziku sepripravijoprevodiv slovenskijezik, lahko v obliki porzetka.

xv. U.I{I NAERT

1. RAZVOJ IN POMEN EIDRAVLICNM
NAPRAV IN NJIEOVA UPORABNOST V
GASILSTVU
a) Razvoj hidravlidnihnaprav
b) Nadini pogonahidravlidnihnaprav
c) Uporabnosthidravlidnihnapravpri rdevanju

1

I

2. OSNOVE EIDRAVLIKE
a) Princip deloranjahidravlidnihdrpalk
b) Razmerjedakov in sil v hidravliinih valjih
c) Vamostni ukrepi za prepredevafljeprekoraditve
dopustnihtlakov v hidravliinih drpalkahin
hidravliinihvodih

I

1

3. EIDRAVLICNE CR?ALKE
a) Vrste hidravliinih drpalk
- Batnahidravlidna
drpalka
Rotacijskabatnahidravliina drpalka
- Centrifugalnahidravlidnairpalka
- ZobniSka
hidravlidna
irpalka
b) Delovanjehidromotorja

I

1

I

I

I

1

4. VARNOSTNE NAPRAVE NA
EIDRAVLIENM ORODJIE
a) Ust.oj,namenin pomenvamostnihnapravna
hidravliinihorodjih
b) Delovanjevamostnihnapravna hidravlidnih
ofodjih,ki le-tavarujejopredpreobremenitvijo
c) Vrste vamostnihnaprav
- Mehanskevamostnenaprave
- Elektriino-mehanske
vamostnenaprave
- Eleklaonske
naprave
vaanostne
d) Nevamostipri poseganjuv vamostnenaprave
5. KRMILNE NAPRA!'E
a) Ustroj,namenin pomenkrmilnihnapravna
hidravli6nihorodjih
b) Nadinuporabekrmilnihnaprav
orodjih
c) Delovanjekrmilnihnapravna hidravlidnih

i) PosluZevanjekrmilnih napravin rpliv na delovanje
hid.avlidnihorodij
d) Nevamostipri nepravilniuporabikrmilnih naprav
6. DOPOLNILNA OPREMA EIDRAIA,ICNM
ORODIJ
a) Radidnevrste verig
o) Razlidnevrstedodatnihkonic

7. EIDRAWICNA ORODJA

J
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a) Vrste hidravlidnihorodij
- Razpirala
KleSie
- Valji
8. OSNOVE VZDRZEVANJA
a) Rednitedenski,mesedni
in letnipregledi
b) Izrednipregledi
c) Vodenjeevidencpregledov

1

9. PRAKTICNO DELO
a) Sestavljanje
in razstavljanje
patentnihhitrihsklopk
b) Pripravain odzradevanje
roine irpalke
c) Dviganjein razklepanje
z razpiralomSP30 LS
d) Stiskanje
in tesnjenje
cevis pomoijo SP30 LS
d) Rezanjes pomodjolkarij S 30, S 90 in S 180
e) Razklepanje
s pomoijoRZ 1,Rz 2 in RZ 3
f) Vledenjez verigos pomoijo SL 30 LS, RZ 1, RZ 2
inRZ3
g) Dvig in premikbremenas pomodjoH I in H 2
Gl2lr inll2/2)
h) RazrezatomobilskeSkoljke
i) Osnorma
lzdrZevalnadelaob pospravljanju
orodja
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