
KOVINE

KOVINE so NEPROZORNA, 

navadno TRDNA KOVNA 

SNOV S SIJAJEM in dobro 

PREVONOSTJO.



SPOZNALI BOMO:
 katere so osnovne surovine za proizvodnjo 

kovin

 oblike polizdelkov in njihovo uporabo

 najpogostejše vrste kovin in njihove lastnosti

 najpogostejše obdelovalne postopke

 kako izdelati preprost izdelek iz kovine

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=uwkJkgLqhPg&feature=emb_logo


PRIDOBIVANJE 

KOVIN

 Kovine pridobivamo iz RUD. Če je nahajališče na Zemljinem 

površju, jo odkopavajo v DNEVNEM KOPU, kadar pa je pod 

Zemljinem površjem, pa v RUDNIKIH.

Dnevni kop

Podzemni rudnik



 Zlato, srebro, živo srebro in redkeje baker so v naravi v elementarnem stanju.

 Večina kovin pa se v naravi nahaja v SPOJINAH, kar pomeni, da so kemijsko 

vezane z drugimi elementi (npr. boksit je glavna surovina za proizvodnjo 

aluminija).

 Rude, iz katerih pridobivamo kovine, so navadno pomešane z drugimi rudami 

in manj uporabnimi kamninami (jalovina). Zato najprej rudo s fizikalnimi 

metodami ločijo od jalovine. Tak postopek se imenuje SEPARACIJA.

Magnezijeva ruda

Ležišče boksita je navadno tik pod površjem.



SEPARACIJA

 SEPARACIJA je postopek ločevanja rudnin

(koristni del, ki vsebuje minerale) od jalovine

(nekoristni del), in drugih snovi.

 Ločevanje lahko poteka na različne načine:

magnetna ali radioaktivna separacija,

sejanje,…

 Drugi postopki so bolj zapleteni in kemijske

narave (SEGREVANJE, FLOTACIJA, REDUKCIJA

in PREČIŠČEVANJE).

https://www.youtube.com/watch?v=1qnhXgqgWKc&feature=emb_logo


POLIZDELKI

 Metalurški obrati z različnimi obdelovalnimi postopki izdelajo kovinske 

polizdelke. 

 Kovinski polizdelki so vedno standardnih OBLIK in DIMENZIJ.

INDUSTRIJSKA 

DEJAVNOST, ki se 

ukvarja s pridobivanjem 

rud je METALURGIJA.

• ČRNA METALURGIJA

• ŽELEZO, JEKLO

• BARVNA METALURGIJA

• NEŽELEZNE 

KOVINE

CEVI ŽICA

PALICE

KOVINSKE PLOŠČE PLOČEVINA

KOTNI PROFILI

FOLIJA

https://www.youtube.com/watch?v=-vuY2p2W4lk&feature=emb_logo


LASTNOSTI 

KOVIN

 Večina kovin ima nekatere skupne lastnosti, kot sta visoko tališče in

vrelišče, prevajajo električni tok in toploto, so trde in imajo veliko

gostoto. So kovne in lahko jih vlečemo v žice.

V osnovi poznamo fizikalne, kemične, tehnološke in mehanske lastnosti

kovin.

 FIZIKALNE LASTNOSTI: barva (svetlo ali temno siva, rdeča, bela,

oranžna), lesk, gostota (lahko, srednje težke in težke kovine),

tališče (srednje ali težko taljive), vrelišče, toplotna, magnetna in

električna prevodnost.

 KEMIČNE LASTNOSTI: odpornost proti kemikalijam, ognji in

koroziji (oksidaciji).

 MEHANSKE LASTNOSTI: trdota, trdnost, žilavost in elastičnost.

 TEHNOLOŠKE LASTNOSTI: kovnost, gnetljivost, varivost, 

sposobnost spajkanja, lepljenja, kovičenja, sposobnost za kaljenje 

itd. 

Kovine so pri sobni 

temperaturi v trdnem 

stanju, razen živega 

srebra, ki je v tekočem 

stanju.

https://www.youtube.com/watch?v=RJXJpeH78iU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=67fSwIjYJ-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7yPbJ_3VQQA&feature=emb_logo


VRSTE 

KOVIN

Kovine delimo v dve 

veliki skupini!



ŽELEZO

 železo je četrti najbolj pogost element na zemlji

 največja nahajališča železove rude so v Afriki

 železo so ljudje uporabljali že v železni dobi

 surovo železo pridobivajo s plavži 

Železo (Fe) je temno sive 

barve, mehko in krhko in 

feromagnetno, kar pomeni, 

da ga magnet močno 

privlači. 

Na zraku se prevleče s 

plastjo hidratiranega 

železovega oksida, kar 

poznamo kot rjavenje 

železa ali korozija.

 rdeči železovec ali HEMATIT

 rjavi železovec ali LIMONIT

 magnetovec ali MAGNETIT

 jeklenec ali SIDERIT

 železov kršec ali PIRIT

ŽELEZOVE RUDE  Železo je tudi biološko 

pomemben element, ki 

ga potrebujemo vsi. 

 V naših telesih tvori 

rdeče krvničke, ki 

delujočim mišicam 

prenašajo kisik.

 Pomanjkanje železa v 

telesu povzroča 

slabokrvnost, utrujenost 

in splošno pomanjkanje 

energije.

https://www.youtube.com/watch?v=Ea_7Rnd8BTM&feature=emb_logo


ŽELETOVE ZLITINE = LITO ŽELEZO

BELO

 Prelom bele litine je 

bel, ker je cementit 

bele barve.

 Je zelo trda, 

posledično pa ima 

tudi veliko 

obrambno 

obstojnost.

 Uporablja se v 

drobilnih mlinih, 

šobah za brizganje 

peska, hidravličnih 

blatih in mešalnih 

polžih.

TEMPRANO

 Prelom sive litine je zaradi 
izločenega grafita siv.

 Sivo litino s kroglastim grafitom 
imenujemo tudi nodularna litina.

 Ima dobro mehanske lastnosti in 
dobro livnost; zato je ceneno.

 Uporabljajo jo za rotorje črpalk, 
verižne členke, sestavne dele 
raznih mehanizmov, zobnike,…

SIVO

 V njej je vezan del ogljika v 

obliki cementita, del pa je 

izločen kot grafit.

 Sestava: v surovem ulitem 

stanju se strdi belo.

 Tempramo zlasti majhne 

predmete kompliciranih 

oblik, ki imajo dobre 

mehanske lastnosti.

(delimo po videzu preloma)

https://www.youtube.com/watch?v=OdCqB-uouHA&feature=emb_logo


JEKLO

 Postopku predelave grodlja v jeklo rečemo

ŽILAVLJENJE.

 Trdota jekla je odvisna od deleže ogljika.

 Če vsebuje več kot 1,7 % ogljika se ga ne da kovati,

valjati ali stiskati. Če je vrednost ogljika manjša od

1,7 % ogljika je kovno železo ali jelo bolj elastično in

upogljivo.

 Najboljša lastnost jekla: TRDNOST in MEJA

PLASTIČNOSTI (nagnjenost k preoblikovanju).

 OBLIKOVANJE JEKLA: vroče vlivanje, kovanje,

valjanje, stiskanje, vlečenje, odrezovanje, varjenje,

lotanje, kovičenje, vijačenje.

 Recikliranje jekla.

Je zlitina železa. 

Pridobivamo ga iz 

surovega železa ali 

grodlja, ki vsebuje do 2 % 

ogljika.

https://www.youtube.com/watch?v=M-O-0XG3HJw&feature=emb_logo


BAKER

 Baker (Cu) je rdečkasta kovina.

 Uporablja se v gradbeništvu za 

plinske napeljave, inštalacije 

centralne naprave, pokrivanje streh, 

za električne vodnike, …

 Zaradi svojih pozitivnih lastnosti 

zavzema visoko mesto med 

tehničnimi kovinami.

 Ima visoko toplotno prevodnost in 

je odporen proti koroziji.

 Baker pridobivamo iz bakrovih rud.

 Rude v Sloveniji ni zato jo uvažamo.

 Lahko se kuje, zvija, spajka.

SVINEC
 Svinec (Pb) pridobivamo iz svinčeve rude (svinčev 

sijajnik).

 Med svinčevo rudo sta prisotna tudi zlato in srebro, 
ki ju izločajo in tako proizvodnjo svinca pocenijo.

 Svinec je zelo težka kovina, saj tehta 1 kubični 
decimeter te kovine kar 11,34 kg.

 Svinec je sive barve, na svežem prerezu pa je 
sijajno srebrne.

 Svinec je najmehkejša težka kovina, zato se ga 
lahko zvija, reže z nožem ali hladno valja v zelo  
tanke plošče.

 Svinec uporabljamo za izdelavo akumulatorskih 
plošč.

 Ščiti pred rentgenskimi žerki. Je zelo strupen.

TEŽKE BARVASTE KOVINE



CINK
 Zink (Zn) je modrikasto bela kovina. 

Pridobiva se s pomočjo elektrolize. 

Uporablja se za pocinkanje, za 

proizvodnjo medenine in drugih zlitin, 

za izdelavo baterij, v tiskarstvu, …

 Odporen je proti vodi.

KOSITER
 Kositer (Sn) je srebrno bele barve.

 Zelo odporen proti vplivom vlage in plinov. 
Uporablja se za zaščito jeklenih pločevin, v 
prodaji konzerv in zlitin.

TEŽKE BARVASTE KOVINE

NIKELJ ŽIVO SREBRO

 Nikelj (Ni) je srebrno bela kovina.

 Odporen na zrak in vodo. Razjedajo 

ga vroče kisline.

 Uporablja se za izdelavo kovancev, v 

kemični in živilski industriji., za sponke, 

…

 Živo srebro (Hg) je v tekočem stanju.

 Uporablja se za termometre. Hlapi 

živega srebra so zelo strupeni.

 Film o rudniku živega srebra Idrija 

Danes je tam muzej.

https://vimeo.com/259589415


LAHKE BARVASTE KOVINE

ALUMINIJ

 Aluminij (Al) je lahka kovina srebrno bele 

barve.

 Osnovna surovina za pridobivanje aluminija

je boksit.

 Najpomembnejše lastnosti: zelo lahek, 

odporen proti koroziji, ni strupen, dobra 

toplotna in električna prevodnost.

 Uporablja se v letalski in avtomobilski 

industriji.

 Preprosti prikaz elektrolize aluminija.

 Predstavitveni film o tovarni aluminija Talum 

Kidričevo.

https://www.youtube.com/watch?v=CglZBajYrME&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gs1ilUY7kXo&feature=emb_logo


KROM

 Krom (Cr) je srebrnobela, svetla, trda in 

krhka kovina. Obstojna je na zraku in vodi.

 Krom uporabljamo za kovinske prevleke, 

za legiranje jekel, za korozijsko odporne 

jeklene zlitine, za zlitine z nikljem, z 

bakrom in aluminijem.

VOLFRAM

 Volfram (W) je srebrno bela kovina, visoke 

gostote, z visokim tališčem in vreliščem, 

odporen na večino kislin.

 Vroč reagira z ogljikom in nekaterimi 

ogljikovimi spojinami, pri tem nastajajo 

karbidi, kar povzroča krhkost volframa.

 Zaradi visokega vrelišča ga uporabljamo 

za žarilne nitke v žarnicah, za električne 

kontakte, za anode v rentgenskih ceveh.

REDKE BARVASTE KOVINE



SREBRO
 Srebro (Ag) je srebrna bleščeča 

kovina.

 Pridobivajo ga s taljenjem svinčene in 

bakrove rude.

 Zelo lahko se obdeluje in oblikuje.

 Uporaba za: kovance, nakit, jedilni 

pribor, nakit, filigranske izdelke… 

uporablja se tudi v elektrotehniki

ZLATO

 Zlato (Au) mehka, svetleča se, rumena, težka, 
raztegljiva kovina.

 Lahko ga je oblikovati.

 Obstojen v zraku in vodi.

 Uporaba za: okrasje, nakit, denar (kovanci, 
zlatniki), zobozdravstvu, …

PLEMENITE BARVASTE KOVINE

PLATINA

 Platina (Pt) je redka kovina.

 Težko jo je obdelovati in kovati.

 Platina je sivkasto bele barve in se uporablja predvsem za 

izdelavo nakita, za laboratorijsko opremo in v zobozdravstvu.

 To je ena izmed najdražjih kovin na svetu.



ZLITINE
 BRON = zlitina bakra in kositra (oziroma drugih 

kovin)

 MEDENINA = zlitina in cinka

 CIN = zlitina bakra, antimona in kositra

 DURALUMINIJ = zlitina aluminija, bakra in 

magnezija

Zlítina ali legúra je 

trdna raztopina dveh 

ali več kovin.

https://www.youtube.com/watch?v=X7b8_9wAREE&feature=emb_logo


OBDELAVA KOVIN - OBDELOVALNI POSTOPKI

MERJENJE ZARISOVANJE ODREZOVANJE PREOBLIKOVANJE SPAJANJE POVRŠINSKO 

OPLEMENITENJE

OBLIKOVANJE

so postopki s 

katerimi na 

površino kovine 

nanesemo plastično 

plast, ki preprečuje 

nastanek korozije.

žaganje

piljenje

vrtanje

brušenje

struženje

krivljenje

ravnanje

kovanje

valjanje

vlečenje

rezanje

stiskanje

upogibanje 

RAZSTAVLJIVE 

ZVEZE

vijačenje 

(vijak, matica, 

podložka)

kovičenje

NERAZSTAVLJIVE 

ZVEZE

varjenje

spajkanje

lepljenje

TERMIČNE 

OBDELAVE

KOVINSKE 

PREVLEKE

kromiranje

cinkanje

kositranje

NEKOVINSKE 

PREVLEKE

barvanje

lakiranje

emajliranje

plastificiranje

litje

ORODJA

kljunasto ali 

pomično 

merilo

zarisovalna igla, 

kovinsko šestilo, 

kotnik, 

točkalo

ročna žaga, škarje 

za pločevino, 

vrtalni stroj, pila, 

žična ščetka, 

brusni papir, 

tračni brusilni 

stroj, 

stružnica

klešče, 

primež, 

kovinska ali lesena 

klada, 

nakovalo

klešče za kovičenje,

izvijač,

viličasti ali obročasti 

ključ, 

varilni stroj, 

spajkalnik

https://www.youtube.com/watch?v=PJu9Kmhbkr4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yuJqCtSrad0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BLfXXRfRIzY&feature=emb_logo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kljunasto_merilo


IZDELKI IZ 

KOVINE IN 

POKLICI

 Izdelek iz aluminijastih profilov

 Izdelava svečnika

 Predstavitev poklica metalurški tehnik Srednja šola 

Ravne.

 Poklic v kovinski industriji – varilec.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v0ON9owByhA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=uwkJkgLqhPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2pvu1HPPo0c&feature=emb_logo
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1770&Filter



