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 RUDNIŠKI STROJI IN 
NAPRAVE – ZBIRKA 

MESTNEGA MUZEJA IDRIJA







Idrijsko rudišče



Podatki do leta 1995
• 12.757.731,22 ton pridobljene rude ustreza 

     4.906.819,60 m³ materiala, oziroma kocki s stranico 

    170 m 

• isto količino izkopnine bi pridobili pri izdelavi okrog 

    1115 km dolgega rova z normalnim profilom 2,2 × 2 m 
• pridobljenega 144.828,72 ton metala v rudi 

    (13 % svetovne proizvodnje)
• s količino živega srebra 144.828,72 ton, pridobljenega 

do leta 1995, bi lahko napolnili 2,77 olimpijska plavalna 
bazena (50 × 25 × 3,1 m)

• enako količino živega srebra bi spravili v kocko s stranico 
22,1 m

• 107.691,93 ton komercialnega Hg



Proizvodni proces
     Rudišče se nahaja pod mestom Idrija. Vsi objekti, stroji in naprave, 

ki so bili potrebni pri proizvodnem procesu pridobivanja živega 
srebra, so bili nameščeni v samem mestu. V vseh obdobjih je 
proces potekal na naslednji način:

• odkop rude (ročni, strojni z različnimi odkopnimi metodami)

• notranji transport (ročni, električni)

• izvoz rude skozi jaške (ročni, vodni, parni, električni pogoni)
• zunanji transport do prebiralnice in žgalnice (konjska vprega, 

električne lokomotive, žičnica, kamioni)

• drobljenje in klasiranje rude
• žganje rude v žgalniških pečeh (od kop in glinenih retort do 

rotacijskih peči)

• odvoz prežgane rude

• skladiščenje živega srebra

• transport živega srebra v svet



Rudnik živega srebra Idrija
● jama
•     jaški
•     klasirnica 

● topilnica

● pomožni obrati
•     mehanična delavnica
•     kovačija
•     elektro delavnica
•     električne centrale
•     mizarsko tesarska delavnica
•     žaga
•     kompresorska postaja
•     delavnica za popravilo motornih vozil
•     gradbeni oddelek in transportni oddelek
•     ostrilnica svedrov

● kemični laboratorij in tovarna cinobra



Pomembne letnice

● leta 1950 RŽS izdela seznam, okrog 40 predmetov, 
strojev, naprav, modelov, risb

● leta 1951 napisan delovni program rudniškega muzeja

● leta 1952 predaja sedem objektov, strojev in naprav 
Muzejskemu odboru

● leta 1953 ustanovljen Mestni muzej Idrija

● leta 1958 sprejeta odločitev, stroje se razstavi na gradu

● leta 1959 končana postavitev strojev na gradu

● leta 1990 demontaža strojev



Na grajskem dvorišču, 
1959 in 1976



Demontaža 1990



Čiščenje in barvanje površin



Montaža strojev



Montaža strojev



Montaža strojev, barvanje



Dokumentiranje



Strojnica jaška Inzaghi



Izvozni stroj jaška Inzaghi



Jožefov jašek 



Izvozni stroj na parni pogon 
Jožefovega jaška



Izvozni stroj Jožefovega jaška



Stavba Frančiškovega jaška 



Frančiškov jašek, 
izvozni stroj Siemens – Schuckert Dunaj



Frančiškov jašek, 
izvozni stroj Siemens – Schuckert Dunaj



Kamšt pri jašku Jožef, okrog leta 1900



Kamšt in Jožefov jašek



Kamšt in Jožefov jašek



Pogonsko kolo kamšti



Dovodna cev, ročični mehanizem 
in črpalka



Električna lokomotiva 
Siemens & Halske Dunaj



Električna lokomotiva 
Siemens & Halske Dunaj



Bencinska lokomotiva Deutz Werke



Dieselska lokomotiva



Cinober



Tovarna cinobra



Pridobivanje živega srebra in 
cinobra, stalna razstava



Vodna turbina, parni stroj



Skladiščenje živega srebra



Jeklenke, stalna razstava



Delo v jami



Vozički



Vrtalni stroji



Tirna nakladalna lopata EIMCO



Samonakladalna transportna lopata 
– autoloader T2GH



Pridobivalni stroj AM-50 Alpine



Prevoz z akumulatorskimi 
lokomotivami



Črpalka Kley



Črpalka Kley



Parni stroji, prvi 1837



Napajalna črpalka za parne kotle



Črpalke



Mehanična delavnica



Mehanična delavnica



Kovaška delavnica



Kovaško kladivo



Mizarsko tesarska delavnica



Kompresorska postaja



Kompresorska postaja 
 okrog leta 1970



Kompresor Tosi



Kompresor Chicago Pneumatic



Kompresor Atlas Copco



Oprema



Jamski reševalci



UNESCO



Hvala za vašo pozornost.

   SREČNO!
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