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Kaj pomeni pojem INDUSTRIJSKAKaj pomeni pojem INDUSTRIJSKA
REVOLUCIJA?REVOLUCIJA?
Industrijska revolucija je korenita proizvodnja vIndustrijska revolucija je korenita proizvodnja v
proizvodnji, pri kateri stare oblike proizvodnjeproizvodnji, pri kateri stare oblike proizvodnje
(ročno delo) zamenjajo nove, ki (ročno delo) zamenjajo nove, ki temeljijo na delutemeljijo na delu
strojevstrojev..

ROČNA PROIZVODNJAROČNA PROIZVODNJA STROJNA PROIZVODNJASTROJNA PROIZVODNJA



Zakaj njaprej ravno Velika Britanija - pogoji, ki so omogočiliZakaj njaprej ravno Velika Britanija - pogoji, ki so omogočili
industrijsko revolucijo  industrijsko revolucijo  



PRVI KMETIJSKI STROJI - PRVI KMETIJSKI STROJI - 

kombanjkombanj

POGLAVITNE SPREMEMBEPOGLAVITNE SPREMEMBE
IN NOVOSTI V KMETIJSTVUIN NOVOSTI V KMETIJSTVU

mlatilnicamlatilnica



PRVI STROJI SO DELOVALI NA VODNI POGON,PRVI STROJI SO DELOVALI NA VODNI POGON,
UVELJAVILI SO SE NAJPREJ V TEKSTILNI PROIZVODNJIUVELJAVILI SO SE NAJPREJ V TEKSTILNI PROIZVODNJI

Veliko povpraševanje po tekstilnih izdelkih je vplivalo na to,Veliko povpraševanje po tekstilnih izdelkih je vplivalo na to,
da je tekstilna proizvodnja postala zelo pomembnada je tekstilna proizvodnja postala zelo pomembna
gospodarska panoga. V želji po čim hitrejši proizvodnji ingospodarska panoga. V želji po čim hitrejši proizvodnji in
večjem dobičku so se v proizvodnji hitro uveljavili novi izumi,večjem dobičku so se v proizvodnji hitro uveljavili novi izumi,
ki so omogočili strojno proizvodnjo.ki so omogočili strojno proizvodnjo.

Kaj misliš, kdo je spodbujal nadarjene ljudi, da so razmišljaliKaj misliš, kdo je spodbujal nadarjene ljudi, da so razmišljali
o novih, hitrejših strojnih oblikah proizvodnje?o novih, hitrejših strojnih oblikah proizvodnje?



Prvi stroji so se pojavili v tekstilni proizvodnji.Prvi stroji so se pojavili v tekstilni proizvodnji.
Poglejmo izume, ki so to omogočili Poglejmo izume, ki so to omogočili 

predilni strojpredilni stroj
nadomestinadomesti
ročni kolovratročni kolovrat



Kapitalisti so stroje nameščali v velike stavbe, imenovaneKapitalisti so stroje nameščali v velike stavbe, imenovane
tovarnetovarne..



PARNI STROJ - najpomembnejše odkritje industrijskePARNI STROJ - najpomembnejše odkritje industrijske
revolucije! revolucije! 

Povsem novo obdobje v razvoju tovarn in industrije se je začeloPovsem novo obdobje v razvoju tovarn in industrije se je začelo
z iznajdbo parnega stroja. Številni zanesenjaki so poskušaliz iznajdbo parnega stroja. Številni zanesenjaki so poskušali
narediti prve parne stroje že v vprvi polovici 18. stoletja, todanarediti prve parne stroje že v vprvi polovici 18. stoletja, toda
bili so preokorni in neuporabni za zahtevnejša dela. Šele letabili so preokorni in neuporabni za zahtevnejša dela. Šele leta
1769 je škotskemu izumitelju 1769 je škotskemu izumitelju Jamesu WattuJamesu Wattu uspelo izdelati uspelo izdelati
stroj, ki je bil dovolj močan, da ga je bilo mogoče praktičnostroj, ki je bil dovolj močan, da ga je bilo mogoče praktično
uporabiti.uporabiti.

In kje parni stroj uporabljaliIn kje parni stroj uporabljali
najprej?najprej?



PARNI STROJ PRINESE REVOLUCIJO TUDI VPARNI STROJ PRINESE REVOLUCIJO TUDI V

PROMETUPROMETU

Katera je glavna prednostKatera je glavna prednost
parnika pred jadrnico?parnika pred jadrnico?



Katero prednost Katero prednost 
železniškegaželezniškega
prometaprometa
prepoznaš iz tabele?prepoznaš iz tabele?

ŽELEZNIŠKI PROMETŽELEZNIŠKI PROMET

Malo za šalo, malo za res! Klikni na povezavo, oz. verjetno
jo boš moral prepisati v brskalnik.



KAKŠNA JE BILA VLOGA ŽELEZNICE PRI ŠIRJENJUKAKŠNA JE BILA VLOGA ŽELEZNICE PRI ŠIRJENJU
INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE? INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE? 



ŽELEZNICA POSPEŠI RAZVOJ PREMOGOVNIŠTVA INŽELEZNICA POSPEŠI RAZVOJ PREMOGOVNIŠTVA IN
ŽELEZARSTVA ŽELEZARSTVA 



TELEGRAFTELEGRAF



Tehnični razvoj se ni ustavil, postajal je vednoTehnični razvoj se ni ustavil, postajal je vedno
hitrejši in je vplival na nastanek novih izumov inhitrejši in je vplival na nastanek novih izumov in
izboljšav.izboljšav.

V drugi polovici 19. stoletja se uveljavijo NOVIV drugi polovici 19. stoletja se uveljavijo NOVI
VIRI ENERGIJE in novi IZUMI, začela se je VIRI ENERGIJE in novi IZUMI, začela se je 

DRUGA INDUSTRIJSKADRUGA INDUSTRIJSKA
REVOLUCIJAREVOLUCIJA   




