POKLICNI STANDARD
IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA

STEKLOPIHALEC KROGLIČAR / STEKLOPIHALKA KROGLIČARKA
2. IME IN KODA POKLICA
Klasius-P:

Steklarstvo in porcelanarstvo (5434)
3. RAVEN ZAHTEVNOSTI

III.
4. POKLICNE KOMPETENCE
Kandidat:
Dnevno sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in v skladu z njimi načrtuje svoje delo
pripravi delovno odprtino, pripomočke za pihanje in drugo steklarsko orodje ter lesene in kovinske modele
Izdela kroglico brez napak ob upoštevanju estetskih norm, varstva pri delu, v določenem času
Nabira in piha steklo, tako, da pazi na težo in kakovost izdelka in ob upoštevanju pravil varstva pri delu
Oblikuje enostavne pihane izdelke v skladu s kriteriji kakovosti izdelka ???
Zagotavlja kakovost svojega dela in izdelkov in pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala
Dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja in v skladu s tem prilagaja svoje
delovanje delovnim nalogam
Sporazumeva se z različnimi deležniki delovnega procesa
5. OPIS POKLICNEGA STANDARDA
PODROČJE DELA
KLJUČNA DELA

SPRETNOSTI IN ZNANJA

Analiza, načrtovanje
in organizacija dela

sprejema in pregleda tehnično
dokumentacijo predvideno za naloge v
tekočem dnevu in v skladu z njimi načrtuje
svoje delo

uporablja tehniško dokumentacijo (delavniško in sestavno
risbo)
preuči in predvidi ukrepe za varno delo
razume navodila za delo in spremljanje delovnega
procesa
upošteva standarde in norme dela

pripravi delovno odprtino in pripomočke za
pihanje in drugo steklarsko orodje

Pripravi delovno odprtino in zaščito pred toplotnim
sevanjem
določi velikost delovne odprtine glede na vrsto izdelka
namesti nosilec steklarskih pip in kotno železo pred
delovno odprtino
Pripravi orodja in materiale ter pomožna orodja,ki jih bo
potreboval pri delu
uporabi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
Izbere in segreva pipo glede na izdelek ter kontrolira
njihovo propustnosti
Segreva železno palico do primerne temperature glede
na izdelek
uporablja orodje v skladu s predpisi o varnem delu
pozna pomen priprave delovne odprtine
pozna standarde premorov pip glede na različne vrste
izdelkov
pozna najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in
načini njihovega preprečevanja

Pripravi lesene in kovinske modele

Pripravi lesene modele glede na šablono z obžiganjem s
steklovino
Obžiga ležišče za pecelj z železno palico in ob tem
kontrolira dolžino ležišča za pecelj
Kontrolira model pred pripravo in po njej ter med delom z

Operativna dela

uporabo šablone
Preveri skladnost šablone s tehnično dokumentacijo
Sproti preverja skladnost modela s šablono
Pripravi kovinski model z obžiganjem s steklovino
Izdela kroglico brez napak ob upoštevanju
estetskih norm, varstva pri delu, v
določenem času

nabira steklovino za kroglico in jo prenaša do vodila za
oblikovanje
oblikuje steklovino za kroglico z valjanjem ali
oblikovalcem z vrtenjem pipe
uskladi obliko kroglice z obliko izdelka
razpihuje steklovino v kroglico
nabira ustrezno količino steklovine na kroglico glede na
izdelek
zna potisniti kroglico v steklovino in vrteti v šamotnem
obroču
izpiha kroglico brez napak
vizualno oceni debelino in obliko kroglice
pozna kemijske in fizikalne lastnosti posameznih vrst
stekel in način proizvodnje posamezne vrste stekla
pozna vrste stekla in steklenih izdelkov
pozna postopke taljenja stekla
pozna zakonitosti spreminjanja viskoznosti stekla s
temperaturo
pozna napake stekla

Nabira in piha steklo, tako, da pazi na težo
in kakovost izdelka in ob upoštevanju pravil
varstva pri delu

oblikuje glineno glavo na nabiralnem železu glede na
velikost izdelka
nabira kristalno steklo na nabiralnem železu tako, da
nabere vedno enako količino steklovine na glineno glavo
steklovino prenese v predmodel in odreže steklovino s
škarjami
nanese opalno steklo v predmodel in ga odreže s
škarjami
uporablja polavtomatski stroj za pihanje in stiskanje

steklenih izdelkov in izdelkov iz opala
kontrolira izdelek glede na težo in kakovost
Delo opravlja tako, da varuje zdravje pri delu

pozna kemijske in fizikalne lastnosti posameznih vrst
stekel in način proizvodnje posamezne vrste stekla
obvlada nabiranje vedno enake količine steklovine na
segreto glineno glavo

Oblikuje enostavne pihane izdelke v skladu
s kriteriji kakovosti izdelka

izdela delavniško in sestavno risbo
riše predloge in upošteva specifike modela (les, kovina)
nariše skico z vsemi zahtevanimi parametri tehnične
dokumentacije ročno ali z uporabo računalnika
z vrtenjem pipe prenese steklovino do vodila
med vrtenjem zna prejeti pipo
obvlada uporabo pincete in oblikovalca
oblikuje steklovino z oblikovalcem glede na izdelek
zareže led izdelka in razpiha predobliko izdelka
oceni potrebno debelino sten izdelka in ledu
uravnava led na podlagi
izpiha izdelek v modelu v končno obliko in pri tem uskladi
intenzivnost in hitrost pihanja glede na izdelek
oceni porazdelitev steklene mase v okviru dovoljene
tolerance
z dvigom pipe vizualno oceni kakovost izdelka
obvlada hlajenje in ravnanje izdelka z vrtenjem na vodilu
in valjanjem na odbijalni mizi
obvlada postopek pihanja z večjo količino steklovine

zna določiti temperaturni režim hladilne peči
pozna kriterije ocenitve celotne kakovosti in estetike
izdelka in kakovosti lastnega dela
pozna tehnološki postopek hlajenja stekla
Zagotavljanje
kakovosti

zagotavlja kakovost svojega dela in izdelkov

Določi ustrezen postopek za doseganje najboljše
kakovosti
Kontrolira kakovost ter ostale parametre izdelave izdelkov
Kontrolira rezultate lastnega dela in dela skupine
Skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi
sredstvi
Uporablja stroje in naprave učinkovito in v skladu z
navodili proizvajalca
Seznanjen je s standardi kakovosti
Zna oceniti estetiko izdelka

Vzdrževanje in
popravila

Skrbi za vzdrževanje orodja in naprav

Sproti vzdržuje in čisti orodja in naprave s katerimi dela
Pozna zahteve za vzdrževanje strojev in naprav

Komunikacija

Sporazumeva se z različnimi deležniki
delovnega procesa

Uporablja osnove komuniciranja
komunicira z nadrejenimi s sodelavci in z drugimi
deluje v različnih timih v delovnem okolju
uporablja sodobna komunikacijska sredstva

Varovanje zdravja in
okolja

Dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi
v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje
okolja

uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s
predpisi o varnosti in zdravju pri delu, o varovanju okolja
in o požarni varnosti
upošteva navodila in standarde za varno delo
ločeno zbira, razvršča in primerno odstrani odpadni
material
pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih
sredstev

pozna možne nesreče pri delu
pozna ukrepe prve pomoči ob opeklinah

6. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO POKLICNEGA STANDARDA:
Jure Babojelič, Steklarska šola Rogaška Slatina
Janko Štefančič, Steklarska šola Rogaška Slatina
Alojz Juhart, Steklarna Rogaška
Marinka Anžlovar, Steklarna Hrastnik
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
Barbara Kunčič CPI
7. SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA:
Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d.d.
Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d.d.
Milan Peček, Steklarna Rogaška, d.d.
Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Ivan Lampret, Šolski center Rogaška Slatina
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
Barbara Kunčič Krapež CPI

