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BarBara rovšeK, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Kolo s prestavami
s kolesom se vozijo skoraj vsi otroci, večina jih v šoli opravi tudi kolesarski izpit. Pokazali 
bomo, kako lahko kolo uporabimo tudi pri pouku. Dejavnosti lahko izvedemo v okviru 
naravoslovnega ali tehničnega dne ali v šoli v naravi. veliko domov cŠOD je opremljenih z 
dovolj kolesi, da je aktiven in praktičen pouk o prestavah tam prav enostavno izvedljiv.

Kolo je razstava zgodovinskih izumov

Kolo postaja vedno bolj aktualno prevozno sredstvo, 
na katerem lahko najdemo veliko pomembnih zgodo-
vinskih izumov. Prvi med njimi je – kolo. Poznali so ga 
že Mezopotamci 3500 let pred našim štetjem. Od tistih 
časov je kolo doživelo nekaj tehnoloških izboljšav. Dobi-
lo je špice, ki so bile najprej toge, potem napete; obroč 
kolesa so najprej obložili z usnjem, železom in trdo 
gumo, dokler ni leta 1888 John Dunlop nanj namestil 
napihljive zračnice. Kolo postane kolo, ko ga vrtljivo 
vpnejo v okvir (kolesa, avta, samokolnice). Vrtenje kole-
sa omogočajo ležaji, na primer kroglični, ki jih je na svo-
jih načrtih pred 400 leti skiciral že Leonardo da Vinci. 
Nekateri da Vinciju pripisujejo tudi zamisel za verigo in 
verižni prenos sile med zobatimi kolesi, verižniki. Na ko-
lesu je prvi verižnik togo povezan z gonilno gredjo gonil-
ke, zadnji verižnik pa je povezano z gnano gredjo zadnje-
ga kolesa. Na predhodniku kolesa, velocipedu, sta 
pedala togo vpeta na gred sprednjega kolesa in se vrtita 
skupaj z njim (glej sliko 1). Pomemben del sodobnega 
kolesa je tudi pesto, ležaj (ali njegov del), ki omogoča 
prosti tek kolesa. Brez prostega teka bi se ob vrtenju go-
nilnega (zadnjega) kolesa vedno vrtela tudi pedala.
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slovarček nekaterih kolesarskih 
pojmov

− os = a) geometrijski pojem, premica, okoli katere se 
nekaj vrti ali kroži; kolo se vrti okoli osi,

− os = b) strojniški pojem; omogoča vrtenje, ga pa ne 
povzroča (ne prenaša navorov); sprednje kolo je v 
ogrodje kolesa vrtljivo vpeto z osjo; sama os se lahko 
vrti ali ne (pri kolesu se os sprednjega kolesa ne vrti),

− gred = strojniški pojem; obroč kolesa je s špicami 
togo vpet na gred, ko se kolo vrti, se vrti skupaj z 
njim tudi gred v osi kolesa; gred prenaša navore; z 
eno gredjo sta z gonilnimi verižniki povezani gonilki, z 
drugo gredjo so gnani verižniki povezani z zadnjim ko-
lesom,

− verižnik = zobato kolo,
− menjalnik = z njim prestavljamo verigo med sose-

dnjimi verižniki pri kolesu s prestavami. Če ima kolo 
dva kompleta verižnikov, gonilnih in gnanih, sta 
tudi menjalnika dva, za vsak komplet svoj,

− pesto = del kolesa, na katerega je s špicami pripet 
obroč kolesa; skozi pesto sprednjega kolesa gre os 
sprednjega kolesa, skozi pesto zadnjega kolesa gre 
gred zadnjega kolesa. Pesto zadnjega kolesa vsebuje 
ležaj, ki omogoča prosti tek zadnjega kolesa,

− gonilki = ročici in pedala; v članku uporabljamo pe-
dala tudi kot sinonim za gonilki v celoti,

− krmilo = balanca,
− kadenca = frekvenca poganjanja gonilk.

Kolo je dvopomenka; pomeni prevozno sredstvo, bici-
kel, in njegov sestavni del, kolo. Da se izognemo pretira-
ni rabi ene besede za več stvari, bomo zobatemu kolesu 
rekli verižnik. Podobni razlogi nas vodijo k uporabi be-
sede pedala namesto gonilki – gonilni in gnani bodo gre-
di, verižniki in kolesa, gonilkam pa bomo rekli pedala.Slika 1: Lesen velociped z razstave starih koles v Tehniškem 

muzeju Slovenije v Bistri (vir: Dokumentacija Tehniškega 
muzeja Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič).
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Frekvenca ali kadenca? 

Frekvenca je pojem, povezan s periodičnimi pojavi. 
Pove, kolikokrat se v določenem času pojav ponovi. Če 
je t0 doba, ki mine med pojavom in njegovo prvo nasle-
dnjo ponovitvijo, je frekvenca n (dogovorjena oznaka 
zanjo je grška črka n – ni) kar enaka n = 1/t0  = 1 : t0 in 
pomeni 1 pojav v času t0. Ulomkovo črto ali znak za 
deljenje lahko v tem primeru preberemo kot 'v'; 1 po-
jav v času t0. Pri poganjanju pedalov na kolesih je pona-
vljajoči se pojav vrtenje pedalov. Če vrtimo pedala 
tako, da ju zavrtimo za poln krog v 1 s (in za 60 polnih 
krogov v 1 minuti), je frekvenca vrtenja pedalov in  
gonilnega verižnika n = 1/1s = 1 obrat v sekundi =  
60/1 min = 60 obratov v 1 min = 1 Hz. Frekvenca je 
splošna fizikalna količina, kadenca pa je kolesarski  
pojem in sinonim za frekvenco vrtenja pedalov, izraženo v 
številu obratov v 1 minuti. Frekvenca 1 Hz pomeni ka- 
denco 1 obrat/s = 60 obratov/min, frekvenca 1,25 Hz pa 
kadenco 75 obratov/min. 

Slika 2: Deli kolesa s prestavami.

Vse omenjene tehnične izume najdemo na večini ko-
les, ki jih vidimo pod kolesarji. Zelo pogosto pa je so-
dobno kolo opremljeno še z eno tehnično izboljšavo, ki 
precej vpliva na udobnost kolesarjenja – prestavami.

Na sliki 2 je primerek gorskega kolesa, opremljene-
ga s prestavami. Deli kolesa so na sliki označeni in 
poimenovani.

S prestavami spreminjamo prestavna razmerja, s ka-
terimi sta posredno povezani hitrost kolesarjenja in 
sila, s katero pri kolesarjenju potiskamo pedala. Pri 
kolesu po silah prav kmalu trčimo še ob navore, in 
oboje skupaj preseže obseg snovi pri fiziki v osnovni 
šoli. O povezavi med prestavnim razmerjem in hitro-
stjo kolesarjenja pa lahko pripovedujemo in raziskuje-
mo tudi v nižjih razredih osnovne šole.

verižniki

Oglejmo si verižnike na kolesu. Vsaj dva verižnika, 
povezana z verigo, ima vsako kolo. Prvi verižnik je z 
gredjo togo povezan s pedali, rečemo mu gonilni ve-
rižnik (glej sliko 2). Ko med kolesarjenjem pritiskamo 
na pedala, se pedala vrtita in skupaj z njima se z enako 
frekvenco vrti tudi nanju pripet gonilni verižnik. Če 
zavrtimo pedala za en obrat, se v istem času za en obrat 
zavrti tudi gonilni verižnik.

Ko se gonilni verižnik vrti, z zobci vleče verigo, ki je 
napeljana čezenj in čez zadnji, gnani verižnik. Ker je 
zadnji verižnik vpet na zadnje kolo kolesa, se skupaj 
z zadnjim verižnikom vrti tudi zadnje, gonilno kolo 
kolesa.

krmilo, balanca

okvir

S kolesom na sliki se običajno vozimo po gorskih poteh.
Če bi ga želeli uporabiti za vožnjo v prometu, bi ga morali opremiti še s sprednjo in zadnjo lučjo ter zvoncem.

blažilec (amortizer)

napere 
(špice)

ročica menjalnika

gonilka (pedal) odsevnik
zadnji menjalnik

gnani verižniki

veriga

sprednje vilice

zavorna ročica

gonilni verižniki os sprednjega kolesa
 (gre skozi pesto)

zavorni disk

obroč zadnjega
kolesa

gred gonilnih
verižnikov

gred in pesto
zadnjega kolesa
(na drugi strani)
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Zadnji verižnik je na gred zadnjega kolesa vpet s pestom, 
ki omogoča prosti tek zadnjega kolesa. V prostem teku se 
zadnje kolo vrti, gnani verižnik, ki je s pestom nanj vpet, 
pa ne. V prostem teku je kolo takrat, ko kolesar ne vrti 
pedalov, a se vseeno giblje (po klancu navzdol ali po rav-
nem, potem ko se je naveličal poganjati in malo počiva).

Če je veriga napeta, zadnje kolo ni v prostem teku, 
ampak se vrti skupaj z zadnjim verižnikom. Ko se za-
dnji verižnik zavrti za en obrat, se za en obrat zavrti 
tudi zadnje kolo kolesa. Zadnje kolo kolesa se pri tem 
od podlage odriva v vodoravni smeri in kolesar lahko 
spelje, pospeši ali vozi enakomerno, kot želi. V nadalje-
vanju bomo povsod, razen kjer bo izrecno zapisano 
drugače, privzeli, da je veriga napeta in da zadnje 
kolo NI v prostem teku.

Takoj, ko na kolesu uzremo oba verižnika, opazimo 
tudi, da nista enaka. Gonilni je večji, gnani je manjši. 
Zobci na obeh so enako veliki (široki), ker se (če naj se) 
zatikajo v isto verigo. Večji gonilni verižnik ima več zob-
cev (V), manjši gnani jih ima manj (M). To pravilo ni 
naključno ali stvar dogovora, zanj obstajajo tehtni razlo-
gi. Taka izbira velikosti verižnikov omogoči večje hitrosti 
kolesarjenja. Denimo, da imata gonilni, večji verižnik  
V = 30 zobcev in gnani, manjši M = 15 zobcev. Ko se 
pedala zavrtita za 1 obrat, se za 1 obrat zavrti gonilni 
verižnik in pri tem zajame 30 novih členov verige. Za 
isto število členov se veriga premakne tudi na zadnjem 
verižniku, kar v izbranem primeru pomeni 2 obrata za-
dnjega kolesa. Če spustimo vmesna sklepanja, lahko 
enostavno rečemo: 1 obrat pedalov pomeni 2 obrata za-
dnjega kolesa. Če bi imeli na zadnjem verižniku samo 
10 zobcev, pa bi veljalo, da 1 obrat pedalov pomeni 3 
obrate zadnjega kolesa. V splošnem velja, da en obrat 
pedalov povzroči V/M = V : M obratov zadnjega kolesa 
(30 : 15 = 2 in 30 : 10 = 3). O povezavi s hitrostjo pa 
bomo spregovorili v nadaljevanju.

Prestavna razmerja

Prestavno razmerje je pojem, ki ga definiramo kot raz-
merje med številoma zobnikov V (na večjem, gonilnem) 
in M (na manjšem, gnanem) na obeh verižnikih,

Iz primera, ki smo ga opisali prej, vidimo nazoren po-
men tako vpeljanega prestavnega razmerja: prestavno 
razmerje pomeni število obratov zadnjega kolesa pri 
1 obratu pedalov.

Pri kolesu brez prestav, s samo dvema verižnikoma, 
gonilnim in gnanim, je prestavno razmerje stalno. Kole-
sa brez prestav imajo nekoliko različna prestavna raz-
merja, ki so odvisna tudi od premera koles. Dve kolesi s 
stalnima, a med seboj različnima prestavnima razmerje-
ma sta na sliki 3.

Cestna tekmovalna kolesa, gorska, potovalna kolesa in 
tudi veliko novejših mestnih koles pa je za udobnejše 
kolesarjenje opremljenih s prestavami. Pogosto so s pe-
daloma togo povezani trije različno veliki gonilni veri-
žniki, z zadnjim kolesom pa 7 ali še več različno velikih 
gnanih verižnikov. Na sliki 4 je gorsko kolo s prav taki-
ma kompletoma verižnikov. Veriga lahko teče čez kateri-
koli gonilni in katerikoli gnani verižnik. Pri 3 gonilnih 
in 7 gnanih verižnikih obstaja 21 različnih prestavnih 
kombinacij, razmerij.

Izbiro gonilnega verižnika določimo s prednjimi pre-
stavami. Ročica prednjega menjalnika, ki prenaša verigo 
med gonilnimi verižniki, je na levi strani krmila (glej 
sliko 5). Prednje prestave so pogosto oštevilčene od 1 do 
3 in ustrezajo gonilnim verižnikom od najmanjšega 
(V1) do največjega (V3). Izbiro gnanega verižnika dolo-
čimo z zadnjimi prestavami. Ročica zadnjega menjalni-

Veliko različnih količin vpeljemo z definicijami. Pre-
stavno razmerje je tak primer. Smiselno je, da imajo 
tako definirane količine jasen in nazoren pomen. 

Slika 3: Verižniki pri dveh kolesih brez prestav. Levi ima 26 
colska kolesa in prestavno razmerje 23/10 = 2,3 (V = 46, M = 
20), desni ima 16 colska kolesa in prestavno razmerje 23/8 = 
2,875 (V = 46, M = 16).

Slika 4: Sprednji, veliki (V), gonilni verižniki (na desni) in 
zadnji, manjši (M), gnani verižniki (na levi) na gorskem kolesu.

prestavno razmerje = .V
M
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Slika 5: Krmilo s prestavnima ročicama obeh menjalnikov, 
prednjega – gonilnega (levo, v 2. prestavi) in zadnjega – 
gnanega (desno, v 4. prestavi).

Slika 7: Ravnina obračanja verige je ravnina tega lista. Če se 
veriga preveč krivi tudi v smeri pravokotno na to ravnino, se 
lahko sname z zobnikov.

Slika 6: Kompleta sprednjih in zadnjih 
verižnikov. Pri sprednjem je največji 
verižnik na zunanji strani, pri zadnjem 
pa na notranji strani (ob kolesu).

ka, ki prenaša verigo med gnanimi verižniki, je na desni 
strani krmila. Zadnje prestave so pogosto oštevilčene od 
1 do 7 in ustrezajo gnanim verižnikom od največjega 
(M1) do najmanjšega (M7).

Večja prestavna razmerja so primerna za hitro vožnjo 
po ravnem in po klancu navzdol. Manjša prestavna raz-
merja uporabimo pri počasni vožnji v strme (in malo 
manj strme) klance.

Konstrukcija koles je taka, da vse mogoče kombinacije 
prestav niso povsem enakovredne. Vsak posamezen veri-
žnik ima določeno debelino, in če jih je skupaj 7 ali še več, 
sta legi najmanjšega in največjega v enem kompletu precej 
narazen (približno 2 cm, glej sliko 6). To pomeni, da se 
med prestavljanjem spreminja tudi lega verige. Veriga 
lepo teče čez zobnike in ni nevarnosti, da se nam z zobni-
kov sname, če se krivi le v ravnini verižnika (kot se mora 
in je tako narejena) in čim manj v drugih smereh, glej 
sliko 7. Zato je idealno, če sta gonilni in gnani verižnik v 
isti ravnini, ker se tedaj veriga krivi le v tej ravnini in v 
dovoljeni smeri. Očitno pa to ne more biti res za vse kom-
binacije verižnikov. Pri neidealnih kombinacijah prestav 
sta gonilni in gnani verižnik v razmaknjenih vzporednih 

ravninah, zato veriga med verižniko-
ma preide med tema dvema ravnina-
ma. Veriga priteče na verižnik s strani, 
zobce verižnika zajema postrani in se 
tam ukrivi v neželjeni smeri. Če je kri-
vina prevelika, se lahko veriga z veri-
žnika sname.

Če za določeno prestavno razmerje 
najdemo tri možne kombinacije pre-
stav, za mirno vožnjo, pri kateri nam 
ne grozi padec verige z verižnikov, iz-
beremo srednjo (in ne skrajnih dveh). 

Pri tej kombinaciji prestav zajema veriga zobnike bolj na-
ravnost.

Omenimo še eno zanimivo tehnično podrobnost, ki 
je pravilo za vsa kolesa s sprednjimi in zadnjimi presta-
vami in je povezana prav z minimiziranjem ukrivljeno-
sti verige v neželjeni smeri: zaporedje verižnikov po nji-
hovi velikosti je pri gonilnih in gnanih verižnikih 
nasprotno. Največji gonilni verižnik je ob gonilkah, 
najmanjši ob okvirju kolesa, pri gnanih verižnikih pa je 
največji ob kolesu in najmanjši na zunanji strani (glej 
sliko 6). Zakaj so postavljeni tako?

Od prestav želimo, da nam, na enem skrajnem koncu 
omogočajo lažjo vožnjo v klanec (1. prestavi levo in de-
sno; V1 in M1; najmanjši gonilni verižnik in največji 
gnani verižnik, glej sliki 4 in 6) in na drugem skrajnem 
koncu hitro vožnjo po ravnem ter po klancu navzdol 
(3. prestava levo in 7. prestava desno; V3 in M7; največji 
gonilni verižnik in najmanjši gnani verižnik, glej sliki 4 
in 6). Za obe skrajni kombinaciji prestav (in tudi druge, 
vmesne) je postavitev gonilnih in gnanih verižnikov 
taka, da se veriga čim manj ukrivlja v neželjeni smeri in 
je zato nevarnost zdrsa verige z verižnikov tem manjša. 
Gonilni in gnani verižniki za vožnjo v klanec so na no-
tranji strani (ob kolesu), verižniki za hitro vožnjo po 
ravnem pa so na zunanji strani (glej sliko 6).

Obrati gonilnega kolesa

Ob napeti verigi zadnje kolo ni v prostem teku, am-
pak se vrti skupaj z zadnjimi verižniki. Preverimo lah-
ko razmerje obratov pedalov in zadnjega kolesa še s 
poskusi pri nekaj izbranih prestavnih razmerjih.

Kolo postavimo na glavo. Na zračnico zadnjega kolesa na-
rišemo s kredo oznako, da lažje štejemo obrate. Delamo v 
parih. Prvi iz para vrti pedala in šteje obrate (10 ali več; čim 
več, tem natančneje), drugi šteje obrate zadnjega kolesa J. Pri 
tem zadržuje zadnje kolo, da se to vrti, a se ne vrti prosto. 
Kolo zadržuje, kot bi ga zadrževale malo (ne popolnoma!) 
stisnjene zavore. Čim natančneje ocenimo zadnji, ne-celi 
obrat kolesa, tem boljše ujemanje dobimo. Za natančnejše 
določanje zasuka pri zadnjem (ne-celem) obratu kolesa si lah-
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ko pomagamo s štetjem špic. (Merjenje lahko naredimo tudi 
tako, da vrtenje zadnjega kolesa in pedalov dosežemo s poga-
njanjem zadnjega kolesa v taki smeri, da se skupaj z njim vr-
tijo tudi pedala. Na tak način še lažje obvladamo pri tem 
poskusu nezaželjen prosti tek zadnjega kolesa.)

Če pri 10 obratih pedalov zadnje kolo doživi J10 obra-
tov, ustreza 1 obratu pedalov J1 = J10/10 obratov zadnje-
ga kolesa. Za izbrana prestavna razmerja preverimo uje-
manje izmerjenega števila obratov J1 s prestavnim 
razmerjem V/M. Če je razlika velika, smo se bodisi zmo-
tili pri štetju obratov (pedalov ali zadnjega kolesa), ali pa 
se je zadnje kolo delno vrtelo v prostem teku.

Prevožena pot

Pri 1 obratu zadnjega kolesa kolesar prevozi pot s1 = 2πR, 
kjer je R polmer zadnjega kolesa. Ker obrazca za izračun 
obsega kroga morda še ne poznamo, si lahko pomagamo z 
merjenjem. Kolo stoji na tleh, s kredo označimo lego za-
dnjega kolesa na podlagi in na zračnici, kot kaže slika 8. 
Potem kolo zapeljemo toliko naravnost in naprej, da se za-
dnje kolo zavrti za točno 1 obrat (ali za več obratov, ki jih 
štejemo; tako bomo še bolj natančni). Ko je s kredo zarisana 
oznaka na zračnici zopet v stiku s podlago, na tla zarišemo 
še eno oznako. Razdalja med obema oznakama, ki jo izme-
rimo, ustreza kar obsegu kolesa s1 in poti, ki jo kolesar ob 1 
obratu kolesa (ali več obratih, ki smo jih šteli) prevozi.

V nadaljevanju pa štejemo obrate pedalov in merimo 
pot, ki jo kolesar prevozi pri 10 obratih pedalov. Poskus 
opravimo pri nekaj izbranih prestavnih razmerjih. Pri tem 
poskusu je še bolj pomembno, da se izognemo prostemu 
teku zadnjega kolesa, zato naj bo kolesar ravno prav hiter – 
da lahko vozi naravnost in da lahko obenem čimbolj natanč-
no določimo njegovo lego po točno 10 obratih pedalov.

Pri 10 obratih pedalov opravi kolesar pot x10, pri  
1 obratu pa x1 = x10/10. Če nas zanima, kolikokrat se je 
zadnje kolo zavrtelo pri 1 obratu pedalov, delimo pot x1 
z obsegom zadnjega kolesa s1. Rezultat je izmerjeno pre-
stavno razmerje,

Če smo bili pri poskusu natančni, ugotovimo dobro 
ujemanje z izračunanimi prestavnimi razmerji.

Merjenje razdalje s kolesom

Pri izbranem, stalnem prestavnem razmerju V/M in poča-
sni vožnji, pri kateri neprestano poganjamo pedala in zadnje 
kolo ni v prostem teku, kolesar ob vsakem obratu pedalov 
opravi enako pot x1 = (V/M) . s1. Kolo lahko zato uporabimo 
za merjenje razdalje. Razdaljo, ki bi jo radi izmerili, počasi 
prekolesarimo in zraven štejemo obrate gonilk. Pazimo le, da 
ne vozimo v prostem teku. Prevožena razdalja je xN = x1 . N, 
kjer je N število obratov pedalov, ki smo jih na tej razdalji 
naredili. Isto pot lahko prekolesarimo še enkra z drugačnim 
V/M, lahko pa jo hkrati meri več kolesarjev z različnimi 
V/M.

Hitrost kolesarjenja pri različnih v/M

Na pamet bi si lahko izmislili, da kolesar Jani poganja 
pedala s poljubno visoko kadenco in tako doseže poljub-
no visoko hitrost. Zares pa tako ne gre; optimalna kaden-
ca, pri kateri je gibanje kolesarja med vztrajnim poganja-
njem pedalov (ne da bi takoj omagal) v sozvočju z njegovo 
konstitucijo in fiziologijo, je za rekreativne kolesarje okoli 
60 obratov/min. Pri taki kadenci je prenos moči kolesarja 
na kolo najučinkovitejši, kolesar je pri tem pretežno ae-
robno fizično dejaven. Tekmovalci na cestnih kolesih vrti-
jo pedala z večjo kadenco (75 – 120 obratov/min), gorski 
v strme klance z manjšo (50 obratov/min). Prestavno raz-
merje in kadenca skupaj določata hitrost kolesarja. Pri 
kadenci 1/t1 , kjer je t1 čas enega obrata pedalov, je hitrost 
kolesarja razmerje med potjo x1, ki jo kolesar opravi pri 
enem obratu pedalov, in časom t1,

Pri udobni rekreativni kadenci 1 obrat/s = 60 obratov/min 
so hitrosti kolesarja pri različnih prestavnih razmerjih kar 
vrednosti poti pri enem obratu kolesa x1 = x10/10 (Delovni 
list 3, tabela 2) v enotah m/s. Boljšo predstavo imamo, če so 
hitrosti izražene s km/h. Pri pretvorbi enot upoštevamo, da 
velja 1 m/s = 3600 m/3600 s = 3600 m/h = 3,6 km/h.

Hitrost kolesarjenja lahko merimo na več načinov. Lahko 
uporabimo merilnik hitrosti, s katerim je opremljeno kolo, 
lahko pa posebej merimo pot, ki jo kolesar prevozi, in čas, v 
katerem to opravi. Hitrost, ki je količnik med potjo in ča-
som, izračunamo. Da je pri enaki kadenci povezava med 
hitrostjo in prestavnim razmerjem očitna, je dobro, če kole-
sari vzporedno in hkrati več kolesarjev pri različnih V/M. 
Pedala poganjajo z isto kadenco. Da lahko to dosežemo, jim 
z glasnim štetjem obratov pedalov dajemo ritem.

Zaključek

Ob opisanih dejavnostih postanejo nekatere izkustve-
ne in intuitivne predstave o funkciji posameznih delov 
kolesa, verige, verižnikov in prestav razumljive in jasne.

Slika 8: Merjenje poti s
1
, ki jo kolo opravi pri enem obratu 

kolesa.

vN,M = . .=
x1 s1V
t1 t1M

.= =
x1 x10 V
s1 10 s1 M
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Ime in priimek: 
Delovni list 1: 
PrEsTavna raZMErJa

Preštej zobnike na gonilnih (sprednjih, večjih) in gnanih (za-
dnjih, manjših) verižnikih in določi vsa možna prestavna raz-
merja za svoje kolo. Kompleta gonilnih in gnanih verižnikov 
kaže slika. Število zobnikov na gonilnih verižnikih označimo z 
V, na gnanih pa z M. Podatke vpiši v Tabeli 1 in 2.

Tabela 1: Število zobnikov na gonilnem (sprednjem), 
velikem verižniku V.

1. prestava 2. prestava 3. prestava

malo, V1 srednje, V2 veliko, V3

Tabela 2: Število zobnikov na gnanem (zadnjem), malem verižniku M.

1. prestava 2. prestava 3. prestava 4. prestava 5. prestava 6. prestava 7. prestava

veliko, M1 M2 M3 M4 M5 M6 malo, M7

Pedala sta togo pritrjena na gonilne, sprednje verižnike. Ko se pedala vrtita, se hkrati vrtijo tudi sprednji 
verižniki. Ker čez sprednje in zadnje verižnike teče ista veriga, se skupaj s sprednjimi vrtijo tudi zadnji veri-
žniki. En obrat pedalov povzroči V/M = V : M obratov zadnjega kolesa, ker so zadnji verižniki pripeti na gred 
zadnjega kolesa. Izračunaj vsa možna prestavna razmerja V/M in jih vpiši v Tabelo 3 (kot ulomke ali kot 
decimalna števila).

Tabela 3: Vsa možna prestavna razmerja.

Prestave zadnje 1. prestava 2. prestava 3. prestava 4. prestava 5. prestava 6. prestava 7. prestava

prednje V/M M1 = M2 = M3 = M4 = M5 = M6 = M7 =

1. prestava V1 =

2. prestava V2 =

3. prestava V3 =

Odgovori na vprašanja.

1. Kolikšno je največje prestavno razmerje? Na katerih dveh verižnikih je takrat veriga? V katerih prestavah je 
gonilni sistem? Koliko obratov naredi pri tem prestavnem razmerju zadnje kolo pri enem obratu pedalov? 

2. Kolikšno je najmanjše prestavno razmerje? Na katerih dveh verižnikih je takrat veriga? V katerih prestavah 
je gonilni sistem? Koliko obratov naredi pri tem prestavnem razmerju zadnje kolo pri enem obratu pedalov?

3. Ali obstajata dve različni kombinaciji prestav z istim prestavnim razmerjem? Kateri dve? Recimo, da bi želel 
kolesar Jani pri vožnji v klanec uporabiti prestavno razmerje približno 1,6. V katerih prestavah lahko vozi?

Slika: Prikaz gonilnih (V) in gnanih (M) 
verižnikov z različnim številom zobnikov.

DELOvni LisTi 13
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Delovni list 2: 
oBraTI GonIlnEGa (ZaDnJEGa) KolEsa

En obrat pedalov, ki sta togo pripeta na gonilne, sprednje verižnike, povzroči V/M = V : M obratov zadnjega 
kolesa, ker so zadnji verižniki pripeti na gred zadnjega kolesa.

Delate v parih. Izberita prestavno kombinacijo V in M:     V = __ . prestava, M = __ . prestava.
Kolo postavita na glavo. Na zračnico zadnjega kolesa narišita s kredo oznako, da bosta lahko štela obrate.
Nadaljevanje poskusa gre po eni od opisanih poti:
1.  Prvi iz para počasi vrti pedala v taki smeri, da se pri tem vrti tudi zadnje kolo, in šteje njune obrate. Pe-

dala naj opravita točno 10 obratov. Med vrtenjem pedalov se vrti tudi zadnje kolo. Drugi iz para naj 
šteje obrate zadnjega kolesa J10. Pri tem zadržuje zadnje kolo, da se to vrti, a se ne vrti prosto. Kolo 
zadržuje, kot bi ga zadrževale malo (ne popolnoma!) stisnjene zavore.

2.  Prvi iz para počasi vrti zadnje kolo v taki smeri, da se pri tem vrtita tudi pedala, ter pri tem šteje obrate 
zadnjega kolesa J10. Drugi iz para šteje obrate, ki jih pri tem opravita pedala. Zadnje kolo vrtita, dokler 
pedala ne opravita točno 10 obratov.

Število obratov zadnjega kolesa J10 pri 10 obratih pedalov zapišita v Tabelo 1 v ustrezno okence pri izbrani 
prestavni kombinaciji (V, M). Meritev ponovita še pri nekaj drugih prestavnih kombinacijah.
(Za večjo natančnost lahko ocenita tudi zadnji, neceli obrat kolesa. Pri tem si lahko pomagata s štetjem špic.)

Tabela 1: Število obratov zadnjega kolesa J10 pri 10 obratih pedalov pri (nekaj) različnih prestavnih kombi-
nacijah (V, M).

J10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

V1

V2

V3

Če pri 10 obratih pedalov zadnje kolo opravi J10 obratov, ustreza enemu obratu pedalov J1 = J10/10 obratov 
zadnjega kolesa. V Tabelo 2 zapišita število obratov zadnjega kolesa J1 pri enem obratu pedalov.

Tabela 2: Število obratov zadnjega kolesa J1 pri enem obratu pedalov.

J1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

V1

V2

V3

Pri izbranih prestavnih razmerjih primerjajta izmerjeno število obratov zadnjega kolesa J1 (ki sta ga zapisa-
la v Tabelo 2) s prestavnim razmerjem V/M.

Če je razlika velika, sta se bodisi zmotila pri štetju obratov (pedalov ali zadnjega kolesa) ali pa se je zadnje 
kolo delno vrtelo v prostem teku.
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Delovni list 3: 
PrEvoŽEna PoT 

1. Kolo stoji na tleh, s kredo označi lego zadnjega kolesa na podlagi in na zračnici. Potem kolo zapelji to-
liko naravnost in naprej, da se zadnje kolo zavrti za točno en obrat (ali za več obratov, ki jih štej; tako bo 
meritev še bolj natančna). Ko je s kredo zarisana oznaka na zračnici zopet v stiku s podlago, na tla zariši 
še eno oznako. Razdalja med obema oznakama s1, ki jo izmeri, je kar enaka obsegu kolesa in poti, ki jo 
kolesar ob enem obratu kolesa (ali več obratih, ki si jih štel) prevozi.

 Pot pri N = ___ obratih kolesa sN = ___________.

 Obseg kolesa = pot pri enem obratu kolesa = s1 =        = ____________ .

2. V nadaljevanju pa štej obrate pedalov in meri pot x10, ki jo prevoziš pri 10 obratih pedalov. Poskus 
opravi pri nekaj izbranih prestavnih razmerjih. Pri tem poskusu je še bolj pomembno, da se izogneš 
prostemu teku zadnjega kolesa, zato se vozi ravno prav hitro – da lahko voziš naravnost in da lahko 
obenem čim bolj natančno določiš svojo lego po točno 10 obratih pedalov. Meritve vpiši v Tabelo 1.

Tabela 1: Izmerjena prevožena pot x10 po 10 obratih pedalov pri različnih prestavnih razmerjih.

x10 [m] M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

V1

V2

V3

Pri 10 obratih pedalov si opravil pot x10, pri enem obratu pedalov pa pot x1 = x10/10. V Tabelo 2 vpiši pot x1, 
ki jo prevoziš pri 1 obratu pedalov.

Tabela 2: Izmerjena prevožena pot x1 po 1 obratu pedalov pri različnih prestavnih razmerjih.

x1 [m] M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

V1

V2

V3

Če pot x1 deliš s potjo s1, ki jo opraviš pri 1 obratu kolesa, ti rezultat pove, kolikokrat se je zadnje kolo zavrte-
lo pri 1 obratu pedalov. Rezultat je izmerjeno prestavno razmerje x1/s1 = V/M. Izmerjena prestavna razmerja 
vpiši v Tabelo 3.

Tabela 3: Prestavno razmerje, izmerjeno iz prevožene poti.

x1/s1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

V1

V2

V3

Primerjaj izmerjena prestavna razmerja x1/s1 iz Tabele 3 z izračunanimi prestavnimi razmerji V/M (Delovni 
list 1, Tabela 3). Kako natančen si bil pri poskusu?

sN

N
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Delovni list 4: 
MErJEnJE raZDalJE s KolEsoM

Ko izmeriš pot x1, ki jo s kolesom pri izbranem prestavnem razmerju opraviš pri enem obratu pedalov, lahko 
kolo uporabiš za merjenje razdalj. Razdaljo, ki bi jo rad izmeril, prekolesari z določenim prestavnim raz-
merjem (ki ustreza poti x1), ki ga med potjo ne spreminjaj. Kolesari naravnost (ne vijugaj po nepotrebnem, 
lahko pa vijugaš toliko, da slediš poti in njenim zavojem), ravno prav hitro, da se zadnje kolo nikoli ne vrti v 
prostem teku, in zraven štej obrate pedalov.

Recimo, da med kolesarjenjem od doma do šole pedala zavrtiš 123-krat: tvoja pot od doma do šole je v tem 
primeru dolga x = 123 . x1.

Meritev razdalje od ______________ do ________________.

Meritev opravi pri dveh (ali še več) različnih prestavnih razmerjih (in različnih poteh x1) ali pa jo sočasno 
opravite s prijatelji na več kolesih z različnimi prestavnimi razmerji.

Tabela: Meritev razdalje od ______________ do ______________s kolesom.

Prestavno razmerje 
V/M

Pot pri enem obratu 
pedalov x1 [m]

Število obratov pedalov 
N

Razdalja x 
x = N . x1 [m]

Ste izmerili približno enake razdalje?

Če ne, zakaj ne? 

Kateri del meritve ni bil dovolj natančen?

Delovni list 5: 
HITrosT KolEsarJEnJa

Hitrost kolesarjenja v je odvisna od kadence (hitrosti, s katero poganjaš pedala) in od prestavnega razmerja. 
Pri enem obratu pedalov prekolesariš razdaljo x1. Če vrtiš pedala tako, da narediš en obrat v eni sekundi, 
kolesariš s hitrostjo v = x1/s.

Pri kadenci 1/t1, kjer je t1 čas enega obrata pedalov, je hitrost kolesarja razmerje med potjo x1, ki jo kolesar 
opravi pri enem obratu pedalov, in časom t1,

x1 s1V
t1 t1M

vN,M = .= .
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Pri udobni rekreativni kadenci 1 obrat/s = 60 obratov/min so hitrosti kolesarja pri različnih prestavnih razmerjih 
kar vrednosti poti pri enem obratu kolesa x1 = x10/10 (Delovni list 3, Tabela 2) v enotah m/s. Boljšo predstavo 
imamo, če so hitrosti izražene v enotah km/h. Pri pretvorbi enot upoštevaj, da velja 1 m/s = 3600 m/3600 s = 
3,6 km/h in zapiši hitrosti kolesarja pri kadenci 60 obratov/min v enotah km/h v Tabelo 1.

Tabela 1: Izračunana hitrost kolesarja v60 pri kadenci 60 obratov/min pri različnih prestavnih razmerjih.

v60 [km/h] M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

V1

V2

V3

Če je tvoje kolo opremljeno z merilnikom hitrosti in prevožene poti, lahko preveriš, ali se pri izbranem pre-
stavnem razmerju hitrost vožnje pri kadenci 60 obratov/min ujema s hitrostjo, ki jo kaže merilnik hitrosti.

Meritev, ki je opisana v nadaljevanju, lahko opravite s sošolci sočasno (ali zaporedoma na istem kolesu), 
najbolje na ravnem delu šolskega dvorišča. Označite startno črto ter se postavite za njo vsak s svojim kole-
som in vsak s svojim  izbranim prestavnim razmerjem, ki ga med kolesarjenjem ne spreminjajte. Učitelj 
meri čas s štoparico in glasno šteje sekunde, da se lahko kolesarji sinhronizirate na isto kadenco 1 obrat/s 
= 60 obratov/min. Kolesarite tako, da v 1 sekundi vsak obrne pedale točno enkrat. Kolesarite 10 ali 20 se-
kund (odvisno od velikosti prostora, ki je na voljo) in po preteku tega časa izmerite poti x, ki ste jih prekole-
sarili. Izmerjene poti vpišite v Tabelo 2.

Tabela 2: Prevožena pot x v času t = _____ pri kadenci 60 obratov/min pri različnih prestavnih razmerjih.

x [m] M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

V1

V2

V3

Hitrost vožnje v je razmerje med prevoženo potjo x in časom kolesarjenja t (10 ali 20 sekund),

Iz prevoženih poti x izračunajte hitrosti in jih vpišite v Tabelo 3.

Tabela 3: Izmerjena hitrost kolesarjenja pri kadenci 60 obratov/min pri različnih prestavnih razmerjih.

x [m] M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

V1

V2

V3

Tisti, ki so v istem času prekolesarili daljše poti, so kolesarili z večjimi hitrostmi. Preverite ujemanje hitrosti, 
izračunanih iz izmerjenih poti in časov, s hitrostmi, podanimi s prestavnim razmerjem in kadenco 60 obra-
tov/min.

x
t

v = .


