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Povzetek 
 

Energetika je zelo pomembna za človeštvo in za razvoj civilizacije. V Sloveniji predstavlja 

energija, pridobljena iz hidroelektrarn, kar 1/3 vse pridobljene električne energije v Sloveniji. 

Takšna oblika pridobivanja električne energije je okolju prijazna, saj se v okolje ne spušča 

strupenih plinov, ki onesnažujejo okolje ali prispevajo k segrevanju ozračja in podnebnim 

spremembam. 

Učenci se učijo o elektrarnah pri različnih predmetih tekom osnovne šole. Vendar se pri 

nobenem predmetu snov ne poglobi v podrobnosti delovanja kakšne elektrarne. V ta namen je 

bilo izdelano to diplomsko delo, saj se poglobi v delovanje hidroelektrarne. V diplomskem 

delu je opisano delovanje hidroelektrarne, različne vrste hidroelektrarn, uporaba različnih 

turbin, delovanje generatorja, prenos in shranjevanje električne energije in opisani so tudi 

preostali viri obnovljive energije.  

Diplomsko delo služi predvsem kot literatura vodičem v Tehniškem muzeju Slovenije, kateri 

bodo na njeni osnovi učili obiskovalce muzeja o delovanju hidroelektrarn. V Tehniškem 

muzeju Slovenije imajo tudi majhno hidroelektrarno Bistra, ki ima moč okrog 30 kW. Učenci 

tako spoznajo delovanje hidroelektrarne na konkretnem primeru, saj si hidroelektrarno v 

Bistri ogledajo od blizu in vidijo tudi njeno notranjost. 

Ključne besede: 

Vrste hidroelektrarn, vodna energija, vrste turbin, električni generator, prenos in shranjevanje 

električne energije, hidroelektrarna v Bistri. 

  



 
 

Abstract: 
 

Energetics is extremely important for humanity and its development. In Slovenia, a third of all 

electric energy comes from hydroelectric power plants. This form of electricity generation is 

environmentally friendly as it does not contribute to global warming and climate change since 

it does not emit greenhouse gasses. 

During their course of schooling, Slovenian pupils are taught about power plants at several 

different subjects but never go in detail and therefore fail to see the big picture. This thesis 

was written especially for this reason as it provides an insight into operation of hydroelectric 

power plants. To name just a few points, it describes how a hydroelectric power plant works, 

presents the use of different turbines, explains how a generator operates, how energy is stored 

and transmitted. In addition, the thesis describes other resources of renewable energy.  

The thesis should serve primarily as an aid to guides at the Technical Museum of Slovenia in 

order to explain the visitors to the museum the operation of a hydroelectric power plant. This 

should be quite useful as the Museum keeps its own 30 kW hydroelectric power plant Bistra. 

It would be a wonderful opportunity for visiting pupils to get a complete understanding of the 

topic.   

Keywords: 

Types of hydroelectric power plants, water energy, types of turbines, electric generator,  

transmission and storage of electricity, hydroelectric power plant in Bistra. 
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1 Uvod  
 

1.1 Hidroelektrarne v Sloveniji 
 

Hidroelektrarne (v nadaljevanju HE) so zelo pomembne pri pridobivanju električne energije. 
Leta 1960 je bilo v Sloveniji več kakor 2/3 električne energije pridobljene iz hidroelektrarn. V 
letu 2012 takšne elektrarne v Sloveniji proizvedejo približno 1/3 električne energije, kakor to 
prikazuje slika 1, vendar proizvodnja električne energije niha na dnevnem, tedenskem in 
letnem časovnem obdobju. Proizvodnja električne energije je odvisna od trenutne potrebe po 
električni energiji, kakor tudi od rečnega pretoka. Ostalo energijo proizvedejo jedrske in 
fosilne – termo elektrarne. Gradnja hidroelektrarn je sicer pogojena z geografsko lego in 
pretokom vode. Zaradi neposredne spremembe potencialne energije vode v električno 
energijo (brez vmesne spremembe v toploto), je izkoristek takšnih elektrarn velik. 

 

Slika 1: Proizvodnja električne energije v oktobru 2012 - skupaj 1414 GWh [S1]. 

Prednosti hidroelektrarn pred ostalimi vrstami elektrarn so: zelo dolga življenjska doba 
hidroelektrarne, velik izkoristek, graditi je mogoče velike enote. Začetna investicija je z 
vidika razmerja denarja in moči hidroelektrarne zelo velika (večja kakor pri ostalih 
elektrarnah), vendar po drugi strani za obratovanje ne potrebuje velikih obratovalnih sredstev. 
Prav tako je lahko slediti napredku tehnologije. Tako lahko za izboljšanje izkoristka 
elektrarne zamenjamo samo turbino in povečamo njen izkoristek do 10 %. To je že storjeno v 
Dravskih elektrarnah po Sloveniji [4]. 

V tabeli 1 so zbrani podatki o HE na slovenskih rekah in nekaterih potokih. Podani so podatki 
tako za velike kot tudi za nekatere majhne slovenske HE. Vendar tabela ne vključuje vseh 
majhnih HE, saj je teh po Sloveniji čez 450. HE so razvrščene po velikosti, največje najprej. 
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Tabela 1: Slovenske hidroelektrarne. V tabeli  so v tretjem stolpcu podatki o turbini, ki jo uporabljajo v 
posamezni elektrarni. Pomen kratic je po vrsti: K – Kaplanova turbina, V K – vertikalna Kaplanova 
turbina, HK – horizontalna Kaplanova turbina, F – Francisova turbina, SF – spiralna Francisova turbina, 
P – Peltonova turbina, C – cevna turbina 

 

Ime HE Reka Turbina Padec 
[m] 

Moč 
[MW] 

Letna 
proizvodnja 
el. energije 

[GWh] 

Tip 

Št. agregatov 
(št. turbin + 

št. 
generatorjev) 

Akumulacijski 
bazen 

HE 
Zlatoličje Drava V 31,88 126 577 Kanalska 

elektrarna 2 Da 

HE 
Formin Drava K 29 116 548 Kanalska 

elektrarna 2 Da 

HE Ožbalt Drava K 17,4 73 305 Rečna 
elektrarna 3 Da 

HE 
Vuhred Drava K 17,4 72 297 Rečna 

elektrarna 3 Da 

HE 
Mariborski 

otok 
Drava K 14,2 60 270 Rečna 

elektrarna 3 Da 

HE Fala Drava K 14,6 58 260 
Klasična 

rečna 
elektrarna 

3 Da 

HE 
Vuzenica Drava K 13,8 56 247 Rečna 

elektrarna 3 Da 

HE 
Brežice –  
v izgradnji 

Sava V K 10,95 46 148 Rečna 3 Da 

HE Arto - 
Blanca Sava V K 9,19 42 144 Rečna 3 Da 

HE Krško 
– v gradnji Sava V K 9,23 42 144 Rečna 3 Da 

HE Doblar 
2 Soča V K 48,5 40 199 Rovovska 1 Da 

HE 
Mavčiče Sava K 19,5 38 62 Rečna 

elektrarna 2 Ne 

HE 
Boštanj Sava V K 8,2 36 115 Rečna 3 Da 

HE 
Vrhovo Sava C 10,5 34,2 126 Rečna 

elektrarna 3 Da 

HE 
Mokrice – 
v načrtu 

Sava H K 7,47 32 133 Rečna 3 Da 

HE Solkan Soča V K 20,55 32 105 Pregradna 3 Da 
HE Doblar Soča V F 45,4 30 150 Rovovska 3 Da 

HE 
Dravograd Drava K 8,9 26 142 Rečna 

elektrarna 3 Da 

HE 
Medvode Sava K 20,92 25 72 Rečna 

elektrarna 2 Da 

HE Moste Sava S F 70,5 21 64 Pregradna 
elektrarna 4 Da 

HE Plave 
2 Soča V K 27,5 20 116 Rovovska 1 Da 

HE Plave Soča V K / 15 80 Rovovska 2 Da 
Mala HE 

Melje Drava K / 2,26 8,7 Rečna 
elektrarna 2 Da 

HE Prošček P 162 0,810 3,7 Rovovska 1 Ne 
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Kneške 
Ravne 2 

HE Mrzla 
Rupa Idrijca P 139 0,648 1,66 Rovovska 1 Da 

HE Marof Idrijca F 12,7 0,440 1,76 Pregradna 1 Da 
HE Mesto Idrijca F 16,3 0,200 0,76 Pregradna 1 Da 

HE 
Kneške 
Ravne 1 

Prošček F 53 0,100 0,470 / 1 Ne 

HE Tacen Še ni 
zgrajena       ? 

[5, 6, 7, 8] 

 

1.2 Vplivi HE na okolje  
 

HE v prihodnosti ne bodo izgubile svoje pomembnosti, ampak bodo svojo pomembnost pri 
pridobivanju električne energije samo še pridobile. Še posebej na območjih, kjer vodna 
energija še ni toliko izkoriščena, kot omogočajo razmere. Tehnični problemi so znani in s 
pomočjo tehnologije rešljivi, velikost HE je odvisna tako samo od geografske lege in rečnega 
pretoka. Dejansko stanje izkoriščene vodne energije na posameznem kontinentu kaže slika 2. 
Prav tako je s slike razvidna največja možna energija vode in meja energije, do katere se nam 
ekonomsko splača vodo izkoriščati. Energijo vode se nam splača izkoriščati samo do neke 
meje. Nad to mejo se nam ekonomično ne splača več izkoriščati energije vode, saj so stroški 
izgradnje in vzdrževanja HE preveliki, ali se pa pojavijo preveliki posegi v okolje. 

 

Slika 2: Hidroenergetski potencial glede na kontinente [S2]. 

Z gradnjo HE človek zelo posega v naravo. Vendar ima ta poseg veliko več pozitivnih strani, 
kot se nam na prvi pogled zdi. Naštejmo najprej slabe strani gradnje HE: izguba obdelovalne 
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zemlje, sprememba višine podtalne vode v okolici, premestitev cest, zgradb in ljudi, več 
megle, zasipavanje jezera zaradi kopičenja naplavin. Sedaj pa naštejmo še pozitivne lastnosti: 
učinkovit namakalni sistem v okolici, preprečitev poplav, preskrba s pitno vodo se izboljša 
zaradi višje podtalnice, izboljšajo se pogoji in možnosti za plovbo.   

Ker se potrebe po energiji večajo, se elektrarnam ne moremo izogniti. Glede na druge tipe 
elektrarn, so HE veliko bolj prijazne do okolja, saj z izkoriščanjem obnovljivega vira energije 
ne onesnažujemo okolja, imajo nizke stroške obratovanja, imajo dolgo življenjsko dobo, 
tehnologija je zanesljiva in stabilnost priklopa na omrežje je zanesljiva [4, 9]. 

2 Princip izkoriščanja vodne energije 
 

Vsaka HE vsebuje praktične odgovore na 3 glavna vprašanja, ki zadevajo pretvorbo vodne 
energije v električno. Vprašanja lahko na kratko napišemo kot: 

1. Kako potencialno energijo (Wp) vode s čim manj izgubami pretvoriti v kinetično 
energijo (Wk) vode? 

2. Kako kinetično energijo vode čim učinkovitejše pretvoriti v delo? 
3. Kako rešiti problem nihanja pretoka vode? 

Odgovori na ta vprašanja se glasijo: 

1. Pri pretvorbi iz potenciale energije vode v kinetično so pomembne naslednje stvari: 
čim manj turbulenc in čim krajša pot. To dosežemo tako, da poskrbimo, da je pri 
padcu vode pot čim bolj navpična. Pri navpični poti je najmanj turbulenc in zaradi 
najkrajše poti je tudi trenje med vodo in cevjo najmanjše. Manjše trenje imamo, 
manjši delež potencialne energije vode se pretvori v notranjo energijo (vode in cevi) in 
večji v kinetično energijo vode. Tako se posledično največji delež potencialne energije 
pretvori v delo (električna energija).  

2. Za pretvorbo Wk v delo (A) poskrbijo turbine. Poznamo tri glavne vrste turbin, in sicer 
Francisovo, Kaplanovo in Peltonovo turbino. Katero turbino uporabimo v določeni 
HE, je odvisno od padca vode. Več o izbiri in delovanju turbin sledi v poglavju o 
turbinah. 

3. Glede na različne geografske okoliščine so tudi odgovori različni. Ker rečni pretok 
vode niha skozi različna obdobja, je posledica tega nihanje energije, ki jo lahko HE 
proizvede. Prav tako skozi dan, teden, mesec ali leto niha tudi potreba po električni 
energiji, ki nikoli ni konstantna. Tako so razvili različne načine izkoriščanja vode. Za 
rešitev teh dveh problemov pridejo v poštev črpalno-zajezne elektrarne in 
akumulacijske HE.  
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3 Delitev hidroelektrarn 
 

HE niso edina oblika elektrarn, ki izkoriščajo pretvarjanje vodne energije v električno 
energijo. So pa najpogostejša takšna oblika elektrarne. Elektrarne, ki izkoriščajo vodno 
energijo, so še elektrarne na bibavico (plimovanje) in elektrarne na valovanje morja. Poznamo 
veliko različnih hidroelektrarn. Različni avtorji razvrščajo HE po različnih kriterijih. Mi jih 
bomo razdelili glede na način izkoriščanja vode in na višino padca. 

Po načinu izkoriščanja vode poznamo:  

 pretočne: pri tej vrsti HE vode ne zajezimo, ampak vodo izkoriščamo sproti,  
 zajezne (akumulacijske) hidroelektrarne: vodo zajezimo s pregradami, jezovi 

in s tem energijo vode prihranimo za takrat, ko jo potrebujemo najbolj, 
 črpalno-zajezne (akumulacijske) elektrarne: v času nižje cene elektrike se voda 

prečrpa v višje ležeče akumulacijske bazene. V času višje cene elektrike in ko 
primanjkuje električne energije se pa ta voda sprosti skozi turbine. 

V tabeli 1 vidimo, da so skoraj vse večje slovenske HE akumulacijske. Brez akumulacijskega 
bazena je samo HE Mavčiče. Ostale večje slovenske HE imajo vse akumulacijski bazen. 

Hidroelektrarne delimo še glede na to, kolikšen padec vode izkorišča HE: 

 nizkotlačne hidroelektrarne 
 srednjetlačne hidroelektrarne 
 visokotlačne hidroelektrarne 

 Pri majhnem padcu vode je hitrost vode, ki poganja turbine, manjša kakor pa pri velikem 
padcu, kjer je hitrost vode največja. S hitrostjo vode je povezan tudi tlak vode na turbine. 
Velika hitrost vode, ki teče na turbine, pomeni velik tlak, majhna hitrost pa majhen tlak. 
Podatki o višini padca vode, ki opredeli vrsto elektrarne, je približna in se lahko razlikuje med 
avtorji literature. Bogoljub Orel v svoji knjigi navaja naslednje podatke: do 25 m padca so 
nizkotlačne, od 25 m do 250 m srednjetlačne in nad 250 m visokotlačne hidroelektrarne. 
Posledica različne višine padca vode in zato tudi različnega tlaka vode na turbine so tudi 
različne turbine, ki se uporabljajo v hidroelektrarni [1]. 

Elektrarne ločimo med seboj tudi po moči oziroma velikosti. Ločimo jih na majhne, srednje in 
velike elektrarne. Ta delitev se od kontinenta do kontinenta razlikuje, saj na Kitajskem 
pojmujejo male HE za to, kar so pri nas srednje HE. 

Kadar govorimo o padcu vode, mislimo posredno na kinetično energijo vode. Če je padec 
vode velik, je Wk vode večja prav tako kakor njena hitrost. Če pa je padec vode manjši, je Wk 
vode manjša in posledično je tudi hitrost vode tudi manjša. 
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3.1 Delitev hidroelektrarn glede pretoka 
 

HE se delijo na pretočne in zajezne ali akumulacijske HE. Pri pretočnih HE se energija vode 
sproti porablja. Pri akumulacijski HE pa se energija vode lahko shranjuje. To se stori tako, da 
se voda akumulira s pomočjo pregrad, jeza. Tako se čez jez spusti samo toliko vode in s tem 
energije, kolikor se je trenutno potrebuje. Ostala energija je uskladiščena v Wp vode in jo 
lahko uporabimo, ko jo potrebujemo. Zajezne HE bistveno bolj spremenijo okolico, kakor pa 
pretočne. 

3.1.1 Pretočne hidroelektrarne 
Pretočne elektrarne so tiste elektrarne, ki ne zbirajo vode za jezom, ampak sproti porabijo 
količino vode, ki teče po rečni strugi. Ker vode ne moremo zajeziti, je število agregatov in 
turbin prilagojeno srednjemu (povprečnemu) toku. Tako v primeru velikega toka vode 
odvečno vodo spuščajo preko jezu in ne skozi turbine. Pri manjšem dotoku vode pa lahko 
obratujejo le s toliko agregati, kolikor je zanje vode. Načelo pretočnih HE je, da se ne spušča 
po nepotrebnem voda preko jezu. Voda se energetsko izkoristi do meje, ki jo določajo zgornja 
zmožnost turbin. 

Skozi jez spuščamo samo toliko vode, kolikor je priteka. To storimo zaradi tega, da je gladina 
vode pred jezom ves čas enaka. Saj le tako dosežemo maksimalen padec vode in največjo 
moč. Tudi v primeru večjih dotokov vode se gladina ne sme spremeniti, saj bi lahko voda 
pred jezom poplavljala. Tako odvečno vodo spustijo preko jezu ali pa skozi za to namenjene 
zapornice v jezu, ki se lahko odpirajo in zapirajo. 

Spodnji nivo vode (nivo, do koder seže voda za jezom) se skozi leto spreminja. Ko je 
pritekajoče vode malo, je nižje kakor takrat, ko je pritekajoče vode (na jez) več. Nivo vode 
mora biti vedno višji pred jezom kot pa za jezom. Dvigne se zaradi tega, da je gladina vode 
pred jezom višja kakor za jezom, sicer voda ne bi mogla odtekati. 

Pri pretočnih HE, ki so osamljene (ne delujejo v verigi drugih HE), lahko izrabimo od 40 do 
70 % energije vode. Slika 3 prikazuje diagram dnevne zmogljivosti in proizvodnje takšne 
vrste HE.  

 

Slika 3: Prikaz spreminjanja količine energijsko izkoriščene vode skozi dan [S3]. 
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Na sliki lahko vidimo, kako niha moč elektrarne skozi dan (moč elektrarne v odvisnosti od 
časa). Neizrabljeno dnevno rečno energijo moramo sproti spuščati skozi jez, saj nimamo 
akumulacije, da jo shranimo. Porabimo (pretvorimo v električno energijo) samo toliko 
energije vode, kolikor je trenutno potrebujejo električni odjemalci. Na sliki vidimo, da se 100 
% pretvori potencialna energija vode v električno samo pri točki 2. V ostalem časovnem 
obdobju ne pretvorimo celotne potencialne energije vode v električno energijo, saj je v tistem 
trenutku povpraševanje po električni energiji manjše in preseženo električno energijo (še) ne 
moremo shraniti. Tako pretočne HE pretvorijo samo toliko Wp vode v električno energijo, 
kolikor se je potrebuje na trgu [1, 4]. 

3.1.2 Akumulacijske hidroelektrarne 
Akumulacijske HE so opremljene z zbiralniki (akumulacijami), v katerih se zbira (akumulira) 
voda in tako v glavnem zaradi zajezitve nastanejo umetna jezera, katerih pretočne HE nimajo. 
Lahko uporabimo tudi naravna jezera, vendar je to v praksi redkeje izvedeno. Razlika med 
akumulacijskimi in pretočnimi HE je tudi ta, da akumulacijske HE ne porabljajo pritekajoče 
vode sproti. V akumulaciji se lahko nakopiči pritekla voda, gladina vode se tako pred jezom 
spreminja. Poveča se nakopičena energija vode. Ker potreba po energiji ni vedno enaka, se 
skozi turbine spusti samo toliko vode, da te proizvedejo potrebno energijo.  

Kadar pričakujemo povišanje vodne gladine (ob napovedih večjih padavin), lahko v 
akumulacijskem jezeru predhodno znižamo gladino vode. Tako se izognemo katastrofalno 
visokim vodam. Z akumuliranjem vode ustvarimo "zalogo" energije, s katero lahko 
pokrivamo dnevne konice kakor tudi sezonskih primanjkljajev električne energije. 
Akumulacija je koristna tudi v kmetijstvu, saj lahko iz akumulacijskega jezera črpamo vodo 
za namakanje. Višja voda pa prinaša pozitivne lastnosti za plovbo ladij in drugega vodnega 
prometa, kar pospešuje in koristi industriji.  

Definirajmo pritok reke z Qr in pretok (odtok) skozi turbine Qi. Akumulacijski bazen, jezero, 
se polni v primeru, kadar je Qr večji kakor Qi. Tako se akumulacija polni s ΔQ' = Qr - Qi, pod 
pogojem da je Qr  ˃ Qr. 

Če pa je Qr manjši kakor Qi, se akumulacija prazni, in sicer zaradi odtoka količine ΔQ'' = Qi - 
Qr in pri tem velja, da je Qr ˂ Qr.  

Akumulacijske HE delimo glede na koristne akumulacije (akumulacija, ki lahko pokrije 
dnevne, tedenske ali kakšne druge potrebe). Tako se te HE delijo na: 

 elektrarne z dnevno akumulacijo, 
 elektrarne s tedensko akumulacijo, 
 elektrarne z letno akumulacijo, 
 elektrarne s sezonsko akumulacijo, 
 elektrarne s pretočno akumulacijo,  
 elektrarne s črpalno akumulacijo. 
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3.1.2.1 Elektrarna z dnevno akumulacijo 
Takšna HE ima veliko večjo proizvodnjo energije v primerjavi s pretočno elektrarno. Ta HE 
lahko v nočnem času, ko ni velike obremenitve (potrošnje električne energije) akumulira 
energijo odvečnega pretoka reke. To storijo tako, da polnijo akumulacijski bazen. Čez dan (od 
jutra do večera), ko so največje dnevne konice obremenitve energije, se pa ta akumulirana 
voda sprosti. Bazen se začne prazniti in tako se (v idealnem primeru) izrabi celotna energija 
dotočene vode. Takšna HE ima lahko od 130 do 160 % moči pretočne HE.  

3.1.2.2 Elektrarna s tedensko akumulacijo 
Je bolj učinkovita kakor HE z dnevno akumulacijo, potrebuje pa večji akumulacijski bazen. 
Ker omogoča večjo količino akumulirane vode, ima takšna elektrarna večji energetski pomen 
kakor dnevna akumulacija, saj se zmanjša izguba vode. V petek zvečer se v takšni HE 
ustavijo turbine in akumulirajo dotekajočo vodo (skozi turbine teče samo toliko vode, da se 
ohranja biološki minimum reke). Voda se akumulira do ponedeljka zjutraj, ko spet zaženejo 
turbine. Akumulirana voda se porabi skozi teden za potrebe električnih odjemalcev. V petek 
zvečer, ko je akumulacijski bazen »prazen«, se postopek ponovi. Pretok vode skozi turbine se 
poveča in doseže 1,5- do 2,5-kratno vrednost pretoka vode skozi turbine pri pretočni 
elektrarni pri istem pretoku vode (ali rečeno drugače, instalirani pretok se poveča in doseže 
vrednost v mejah od Qt =1,5 do 2,5 Qsr.let). 

3.1.2.3 Elektrarna z letno akumulacijo 
HE z letno akumulacijo izrablja celoten pretok reke, kar zahteva ogromen akumulacijski 
prostor. To dosežejo z gradnjo visokih dolinskih pregrad, da ni potrebno spuščati določene 
količine vod, zato da del rečne struge ne ostane suh. Takšne elektrarne ne smejo imeti dolgega 
derivacijskega sistema (dovod vode na turbine). HE s takšno akumulacijo služi predvsem za 
kritje pomanjkanja električne energije zaradi malih voda. Seveda se uporabljajo tudi za 
pokrivanje dnevnih konic ali primanjkljajev. Izgube vode so minimalne, saj izrablja celoten 
rečni dotok in njen instalirani pretok je zelo velik, saj pokriva sezonske primankljaje. Ql = 2,0 
do 3,5 Qsr.let. 

3.1.2.4 Elektrarne s sezonsko akumulacijo 
Pri tej vrsti HE mora imeti elektrarna zelo velik akumulacijski prostor, da lahko akumulira 
vodo iz mokre sezone v suho sezono. Tako lahko na primer letno energijo vode prenese v 
zimsko energijo, saj se energija vode pretvori v električno v zimskem času. Tako lahko na ta 
način poskrbimo za zmanjšano porabo energije, pridobljene v termoelektrarnah, in s tem 
obenem poskrbimo, da je instalirana moč termoelektrarn manjša. 

Instalirana moč takšne HE mora biti zelo velika, saj morajo akumulirano odvečno vodo in 
vodo, ki sproti priteka, porabiti v treh do največ šest (suhih) mesecih. Imajo največjo 
instalirano moč: Qsez = 3 do 6 Qsr.let 

Razlika med HE s sezonsko in z letno akumulacijo je v tem, da HE s sezonsko akumulacijo še 
bolj izkoristijo potencialno energijo vode. Zasnovane so tako, da iz deževnega obdobja 
zadržijo odvečno vodo in jo zadržijo do sušnega obdobja. To pri HE z letno akumulacijo ni 
možno v tako veliki meri. 
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3.1.2.5 Elektrarne s pretočno akumulacijo 
To je sklenjena veriga vmesnih pretočnih elektrarn, medtem ko morata biti prva in zadnja v 
verigi akumulacijska (vsaj dnevna). Prva elektrarna uravnana pretok skozi vse ostale (razen 
zadnje) elektrarne. Skozi verigo se mora v vsakem primeru pretakati vsaj toliko vode, da 
vzdržuje biološki minimum. Slika 4 prikazuje shematski prikaz takšne verige HE. 

 

Slika 4: Shematski prikaz elektrarne s pretočno akumulacijo [S3]. 

3.1.2.6 Elektrarne s črpalno akumulacijo 
To so elektrarne, ki v času nočne tarife (cena električne energije je takrat nižja) prečrpavajo 
vodo iz nižje ležečega bazena v višje ležeč. Tako se vodi dovede potencialna energija. Voda 
energijo ohrani, dokler je v dnevnem času, ko je poraba energije velika (in tarifa električne 
energije višja) oziroma so dnevne konice pri porabi elektrike, ne spustimo iz višje ležečega 
bazena v nižje ležeči. Pri tem gre voda skozi turbine in se potencialna energija vode pretvori v 
električno energijo. Čim večja sta oba bazena in tem večja je višinska razlika med njima, tem 
bolj je takšna elektrarna pomembna, saj ima večjo moč in proizvede več električne energije.  

Črpalno elektrarno lahko kombiniramo tudi s kakšno drugo obliko HE, kot je na primer HE 
Moste, ki ima tedensko akumulacijo. To prikazuje slika 5. Na sliki je lepo vidno, da je 
višinska razlika, ki jo mora premagati črpalka (v črpalnem režimu) za vodo 70 m in da je 
višinski padec (režim, ko HE proizvaja elektriko) 140 m, kar je zelo ugodno z energetskega in 
ekonomskega vidika. Električne energije ne moremo v veliki meri shranjevati, zato jo 
moramo sproti proizvesti toliko, kot je potrebujemo. Tukaj zelo prav pride črpalna HE (ČHE), 
saj zelo hitro vskoči v obratovanje, saj potrebuje 1–3 minute, da začne proizvajati električno 
energijo. Prav to potrebujemo za pokrivanje dnevnih konic. 

Razlika med dnevno in nočno tarifo električne energije je tolikšna, da se kljub nizkemu 
izkoristku ČHE v črpalnem režimu postopek shranjevanja energije finančno izplača. Poleg 
pokrivanja dnevnih konic ima ČHE pomembno vlogo v primeru, če se pokvari kakšen izmed 
agregatov na HE, saj ga ČHE hitro nadomesti s proizvodom svoje električne energije. 
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Slika 5: HE Moste – kombinacije tedenske akumulacije in črpalne elektrarne [S3]. 

Največji problem pri ČHE je ta, da je investicija v takšno elektrarno zelo velika, še posebej, 
če upoštevamo, da takšna elektrarna ne obratuje več kakor 2000 h na leto. To pomeni, da so 
investicijski stroški na 1 kWh zelo veliki. Da se tem stroškom v čim večji meri izognemo, je 
potrebno poskrbeti, da je spodnji in zgornji akumulacijski bazen naravno jezero. Če pa že to 
ni mogoče, lahko poskrbimo, da za zgornji bazen uporabimo primerno naravno vdolbino na 
tleh, kakor so to storili pri ČHE Avče. Slika 6 prikazuje shematski prikaz ČHE Avče. 

 

Slika 6: Shematski napis ČHE Avče [S4]. 
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Manj zahtevna pa je ČHE, ki jo zgradimo v kombinaciji z elektrarnami, ki imajo akumulacijo. 
Kakor vidimo na sliki 4, je ČHE v kombinaciji s tedensko akumulacijsko HE. Dodati je 
potrebno, da ČHE niso proizvajalci električne energije, ampak porabniki. Porabniki zaradi 
tega, ker je njihov izkoristek okoli (v nekaterih primerih nekaj več kot) 70 %. To pomeni, da 
ČHE že pridobljeno električno energijo pretvori v potencialno energijo vode in potem se 
pretvori ta energija vode nazaj v električno energijo. Izkoristek celotnega procesa je 70 % 
začetne električne energije [1, 4]. 

4 Delitev HE glede na hitrost vode in pretok 
 

4.1 Nizkotlačne elektrarne 
 

V nizkotlačnih hidroelektrarnah se uporabljajo Kaplanove (in tudi propelerske turbine). Tukaj 
je padec vode zelo majhen, do 25 m, po drugi strani je pa pretok vode zelo velik (od 100 m3/s 
pa vse do 1000 m3/s). Pri takšnih elektrarnah je zaradi velikega pretoka vode akumulacija 
vode težje izvedljiva. Če že akumulirajo takšno elektrarno, je to dnevna akumulacija. Takšne 
elektrarne se gradijo na spodnjem in srednjem toku rek.  

Najbolj pogosti nizkotlačni elektrarni sta kanalska in rečna elektrarna.  

Kanalska (rokavska) elektrarna: pri tej vrsti elektrarne se doseže koncentracija padca s 
pomočjo jeza ali krajše oziroma daljše derivacije (odvoda vode). Takšne elektrarne so skoraj 
praviloma zgrajene na ravninskih področjih, kjer struga reke zelo vijuga in so tam tudi ugodni 
pogoji za uporabo mehanizacije. Slika 7 nam prikazuje shemo kanalske elektrarne.  

 

Slika 7: Shema kanalske elektrarne. 
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Zgornji derivaciji rečemo tudi dovodni kanal, spodnji derivaciji pa odvodni kanal. Odvodni 
kanal in »originalna« rečna struga se zopet združita. 

Lahko se zgodi, da je pretočne vode preveč in je to odvečno vodo potrebno speljati mimo 
turbin. To storimo tako, da vodo speljemo skozi razbremenilnike. Takšne elektrarne niso 
prožne, to pomeni, da jim lahko le počasi spreminjajo obremenitev. Mimo elektrarne (in tudi 
jeza) je speljan kanal, skozi katerega se lahko nemoteno selijo ribe po toku navzdol, kakor 
tudi navzgor. [2] 

Naša največja in prva hidroelektrarna takšne vrste je HE Zlatoličje, ki jo prikazuje slika 8. 
Izkorišča 31,88 m vodnega padca in ima moč 128 MW. Dovodni kanal, ki dovaja vodo na to 
HE je dolg 17,2 km in je trapezne oblike. Je delno vkopan, večinoma pa poteka po nasipu. 
Ker je takšna HE nizkotlačna elektrarna se tudi v tej HE uporablja kaplanova turbina (v 
strojnici sta dva vertikalna agregata s kaplanovo turbino). Zunaj strojnice se nahajata mrežna 
transformatorja, ki dajeta napetost 110 kV. 

 

Slika 8: HE Zlatoličje [S5]. 

Slika 9 prikazuje prerez strojnice, kakršna se nahaja v HE Zlatoličje. 
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Slika 9: Prerez strojnice HE Zlatoličje [S6]. 

Odvodni kanal je dolg 6,2 km, in se pred Ptujem združi s strugo Drave. S HE Zlatoličje je 
neposredno povezana mala HE Melje. Ta je vgrajena v jezovno zgradbo.  

Rečne elektrarne: tukaj izkoristimo energetski potencial reke tako, da reko zajezimo in 
speljemo vodni tok skozi turbine HE. Poznamo dva načina zajezitve reke. Prvi (klasičen) je 
takšen, da ležita jez in elektrarna v isti osi. Jez je v matrici toka, elektrarna pa v manjšem 
umetno zgrajenem zalivu (slika 10). 

 

Slika 10: Hidroelektrarna s strojnico v podaljšku jezu. 

Drugi takšni tip HE je elektrarna s turbinskimi stebri, kot jo prikazuje slika 11. Takšna HE 
ima strojnico v jezu samem. Tukaj rečnega toka ne preurejamo (če zanemarimo akumulacijski 
bazen), ampak elektrarno postavimo kar v obstoječo rečno strugo. 
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Slika 11: HE s turbinskimi stebri. 

Elektrarne rečnega tipa omogočajo dnevno ali celo tedensko akumulacijo. Klasična rečna 
elektrarna na Dravi je HE Fala. Tudi tukaj je pri obeh vrstah (klasični in HE s turbinskimi 
stebri) HE ob jezu speljan kanal, skozi katerega se lahko nemoteno gibljejo ribe. 

HE Fala izkorišča 14,6 m padca vode. Leta 1977 je bil dograjen še zadnji osmi agregat s 
Kaplanovo turbino. Letno proizvedejo 260 000 000 kWh. Pri zajezitvi reke je nastalo 8,6 km 
dolgo jezero, ki vsebuje 4 200 000 m3 vode. Od tega je 900 000 m3 vode možno izkoristi za 
proizvodnjo električne energije. HE ima poleg turbinskih stebrov tudi pretočno polje, ki 
omogoči, da odvečno vodo spuščajo na drugo stran. Turbinske stebre prikazuje slika 12 in 
pretočne stebre slika 13. 

 

Slika 12: Prerez turbinskega stebra [S7]. 
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Slika 13: Prerez pretočnega stebra [S7]. 

Največja razlika med kanalsko HE in rečno HE je ta, da ima kanalska HE speljan rečni rokav, 
ki služi temu, da skozi rokav in elektrarno v rokavu spuščamo potrebno količino vode (in s 
tem energijo vode), rečna HE pa tega rokava nima. Spuščanje vode reguliramo z jezom, ki je 
v rečni strugi. V rečni HE nimamo kanala ali rokava, ampak se voda pretaka čez jez in 
turbine, ki so znotraj rečne struge. Je pa pri rečni HE možna akumulacija vode. 

4.2 Srednjetlačne elektrarne 
 

Pri srednjetlačnih elektrarnah so padci vode od 25 m pa do 250 m, instalirani pretoki (pretoki 
skoti turbine) so pa odvisni od padca in povodja. Te so lahko od 50 m3/s pa vse do 7000 m3/s.  

Takšna vrsta elektrarne ima najboljše pogoje za akumulacijo, saj se z zajezitvijo in 
akumulacijo voda pred jezom zelo zviša. Tako ustvarimo višinsko razliko, ki predstavlja 
srednjetlačne elektrarne. Možna je sezonska, letna in celo večletna izravnava pretoka. Tukaj 
se uporabljajo Kaplanove (za manjše padce) in normalne ter hitre Francisove turbine (za večje 
padce). Takšne vrste elektrarn se gradijo v srednjem in zgornjem toku reke. 

Najbolj uporabljeni elektrarni takega tipa sta rovovska in pregradna elektrarna.  

Rovovska elektrarna: tukaj se koncentracija padca doseže z rovovsko derivacijo (odvodom 
vode po ceveh znotraj rova, redko pa tudi samo po rovu, brez cevi), deloma pa tudi z 
zajezitveno pregrado. Slika 14 prikazuje skico takšne elektrarne. 
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Slika 14: Rovovska elektrarna [S3]. 

Tlačni cevovod povezuje, veže, zgornji derivacijski sistem in turbino (turbine). Voda, ki 
priteče na turbino, nadaljuje svojo pot neposredno v rečno korito, lahko pa ima HE tudi 
spodnji derivacijski sistem.  

Takšne HE na našem ozemlju so: HE Moste, HE Doblar I in HE Doblar II. 

Primer iztoka rovovske elektrarne kaže slika 15.  

 

Slika 15: HE Doblar II [S8]. 
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Pregradne elektrarne: tukaj zajezimo vodo z dolinsko pregrado in tako dosežemo 
koncentracijo padca. Elektrarna je postavljena ob vznožju pregrade. Voda potuje do vsake 
turbine posebej po zelo kratkih cevovodih (slika 16). 

 

Slika 16: Pregradna elektrarna [S3]. 

Izravnalnik vode je akumulacija sama, tako da izravnalnik vode odpade. Prav tako odpadeta 
ves zgornji in spodnji derivacijski sistem. Takšno elektrarno zgradimo na mestu, ki je v 
geološkem in topografskem smislu ugodno.  

4.3 Visokotlačne elektrarne 
 

Tukaj so padci vode največji. Gibljejo se od 250 do 2000 m. Medtem ko so instalirani pretoki 
relativno majhni in znašajo pri manjših padcih 100 m3/s, spodnja meja pri velikih padcih je pa 
2 m3/s. Pri takšnih HE je večje akumulacije težko doseči. Lahko jih dosežemo z velikimi 
pregradami in s priključevanjem sosednjih povodij na akumulacijski bazen. Priključimo jih s 
pomočjo zbiralnih rovov. Akumulacije so običajno majhne in veliko visokotlačnih elektrarn je 
pretočnega tipa.  
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Pri takšni vrsti HE se uporabljajo dvoje vrste turbin. Za padce, ki so v območju od 250 do 300 
m, se največ uporabljajo (počasne) Francisove turbine, in za padce, ki so večji od 400 m, pa se 
največ uporablja Peltonova turbina. Take HE se gradijo v območju zgornjih tokov rek, ki 
izvirajo v sredogorju in visokogorju. Visokotlačne elektrarne z akumulacijami so v 
energetskem smislu najbolj iskane, saj so zelo uspešne pri pokrivanju dnevnih konic in 
sezonskih primanjkljajev. 

Najznačilnejši visokotlačni elektrarni sta derivacijska elektrarna pretočnega tipa in 
derivacijska elektrarna z akumulacijo. 

Derivacijska elektrarna pretočnega tipa: derivacija se konča v odprtem izravnalniku. Od tukaj 
naprej voda potuje po ceveh tlačnega cevovoda do elektrarne. Premer cevi se z naraščanjem 
tlaka v cevi postopoma zmanjšuje v smeri proti elektrarni.  

Derivacijska elektrarna z akumulacijo: takšna elektrarna se razlikuje od prej opisane po tem, 
da ima akumulacijo (akumulacijski bazen). Ker so takšne elektrarne zgrajene na hribih, je 
veliko takšnih, ki so zgrajene v notranjosti hriba. Če je skala dobra, lahko namesto cevi voda 
potuje od akumulacijskega bazena do elektrarne kar znotraj skale. Če pa je visok padec in 
majhen pretok, ne moremo računati na to, da skala prevzame to vlogo. V takšnih primerih 
postavimo cevovod na prostem ali pa ga zgradimo v notranjosti hriba. Primer takšne 
elektrarne in posamezne dele kaže slika 17 [1]. 

 

Slika 17: Derivacijska elektrarna z akumulacijo [S3]. 
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5 Turbine 
 

Predhodniki turbin so vodna kolesa. Razvili so jih pred 4000 leti, da so si z vodo pomagali pri 
težkih opravilih. Poznamo navpična ali vodoravna. Pri navpičnih kolesih (postavljeno je kakor 
kolo na kolesu) poznamo podlivno kolo in nadlivno kolo. Pri podlivnem kolesu teče voda pod 
kolesom oziroma je kolo z spodnjim delom v vodi. Voda odda del svoje kinetične energije v 
mehansko delo. Hitrost vrtenja vodnega kolesa je odvisna od hitrosti vodnega toka. Nadlivno 
vodno kolo je izumljeno kasneje, okrog leta 300. Pri nadlivnem vodnem kolesu voda priteka 
na zgornjo stran kolesa in se vrti zaradi hitrosti vode in zaradi gravitacijske sile. Takšna vrsta 
vodnega kolesa ima boljši izkoristek kakor podlivno vodno kolo. V 19. stoletju so se pa 
pojavile vodne turbine, ki imajo veliko boljši izkoristek kakor vodna kolesa, saj so v celoti 
potopljena v vodi. Podlivno in nadlivno vodno kolo prikazuje slika 18. 

 

Slika 18: Podlivno in nadlivno vodno kolo [S9]. 

Turbine spreminjajo kinetično energijo vode v mehansko delo. Pretvorba iz Wp v Wk se zgodi 
pred turbinami, in sicer v derivacijah, rovih in ceveh. Kakor pri vseh strojih imamo tudi pri 
turbinah različne moči. Moč turbine pomeni, koliko kinetične energije (Wk) vode lahko 
turbina pretvori v mehansko delo A v časovnem intervalu. Za pretvorbo mehanskega dela v 
električno energijo pa poskrbi električni generator. Pri vodnih turbinah je območje moči zelo 
razsežno. Giblje se od 1 kW do 10000 kW (lahko pa tudi več).  

Turbine delimo po več kriterijih. Delimo jih glede na prevajanje energije, smer pretoka vode, 
natoka vode, vgraditve in glede lege gredi. 

Je kar nekaj stvari, ki so skupne turbinskim in pretočnim strojem (črpalke, kompresorji, 
propelerji, vodne turbine, hidrodinamični prenosniki moči, vetrnice in plinske in parne 
turbine). To je lopatično kolo, na katerem so pritrjene zakrivljene lopatice. Te se med 
delovanjem stalno vrtijo in energija prehaja z delom iz delovne snovi (plin ali kapljevina) na 
lopatično kolo. Lahko pa je postopek obraten, da prehaja energija iz lopatičnega kolesa na 
snov. Slika 19 prikazuje shemo turbinskega stroja. 
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Slika 19: Turbinski pogonski stroj. Najpomembnejši sestavni deli turbinskega stroja so: A – gonilnik, B – gonilnik, C 
– vstopni del – šoba, Č – izstopni del – difuzor [S10]. 

Med pogonske stroje spadajo vodne turbine, kakor smo že omenili. Tukaj se kinetična 
energija delovne snovi, ki je voda, spreminja v mehansko delo. Takšne turbine pretvarjajo 
energijo iz obnovljivih energijskih virov.  

Vodne turbine so zelo zanesljive pri obratovanju, njihova izgradnja je poceni (to ne pomeni, 
da je izgradnja celotne HE poceni) in obratovalna doba dolga. Voda, ki priteče skozi turbino, 
ne spremeni svojih fizikalnih lastnosti, kot je gostota, temperatura itd.  

Vodne turbine delimo na enakotlačne in nadtlačne enostopenjske turbine. Razdeljeni so pa po 
specifični vrtilni frekvenci, kakor kaže preglednica 2, na tri stopnje:  

 Peltonova,  
 Francisova, 
 Kaplanova turbina.  

Poznamo jih sicer še nekaj vrst, ampak so najbolj razširjene te tri. Tabela 2 nam prikazuje 
uporabo različnega tipa turbin glede na višino padca vode. Prav tako prikazuje tudi specifično 
vrtilno frekvenco. 

Tabela 2: Delitev vodnih turbin glede na vrsto in po specifični vrtilni frekvenci. 

Vrsta turbine ΔH [m] nq [min-1] 

Pelton 
1 šoba 1800–1100 2,0–3,3 
3 šobe 1100–550 3,3–6,6 
6 šob 550–200 6,6–16,7 

Francis 
Počasna 410–275 16,7–40 

Normalna 275–100 40–70 
Hitra 100–35 70–117 

Kaplan 
8 lopatic 50 117 
5 lopatic 20 140 
3 lopatice 6 266 
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Potrebna količina pretoka vode, ki se pretaka skozi turbine Q, je v obratnem sorazmerju z 
višino padca ΔH. To pomeni, večji ko je pretok vode skozi turbino, manjši padec potrebujemo 
za neko moč turbine. Ali obratno, da večji, ko je padec vode (in s tem tlak in hitrost vode 
skozi turbino), manjši pretok potrebujemo za neko moč turbine. 

Slika 20 prikazuje shematski prikaz, v katerem območju uporabljamo katero vrsto turbine. Na 
sliki je prikazano, katero turbino uporabimo pri določenem višinskem padcu in določenem 
pretoku vode (skozi turbino). Pri tem je na sliki 20 podana tudi največja moč, ki jo pri tem 
zmore turbina. 

 

Slika 20: Shematski prikaz uporabe turbin. A – Pelton, B – Banki, C – Francis, Č – Deriaz, D – vertikalne Kaplanove, 
E – horizontalne Kaplanove. H je višina padca v m in V pretok reke [S10].  

Na sliki 21 je prikazana uporaba turbin pri določenem višinskem padcu kot tudi število 
obratov na minuto, ki jih lahko doseže turbina pri določenem višinskem padcu vode. 
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Slika 21: Območje uporabe turbin. A – Pelton, B – Banki, C – Francis, Č – Deriaz, D – vertikalne Kaplanove, E – 
horizontalne Kaplanove. H – višina padca v m in nq je frekvenca vrtenja turbine [S10].  

Moč turbine je odvisna od hitrosti vode in od količine pretoka vode (skozi turbino). Hitrost 
vode je odvisna od višine padca. Večji je padec, večja je hitrost vode. Koristen padec vode je 
višinska razlika med višino gladine zbiralnega jezera in gladino vode, ki priteče iz turbine. 
Vendar moramo v obzir vzeti tudi tekočinsko trenje v cevovodih in armaturah, ki to višino 
nekoliko zmanjša na efektivno višino. Efektivna višina padca je višina, ki bi jo voda 
prepotovala, če ne bi bilo tekočinskega trenja in turbulenc. Če želimo izkoristiti to surovo 
energijo, jo moramo zajeti na relativno kratkem odseku njenega toka, da izločimo čim več 
vodnega upora in turbulenc. To pomeni, da je potrebno narediti na čim krajši poti čim večji 
padec vode. 

5.1 Peltonova turbina 
 

Kakor smo že omenili, je Peltonova turbina dobra za velike višinske razlike in majhne 
pretoke. Voda priteče do turbine skozi tlačni cevovod in tega zapusti skozi posebne šobe, ki 
so v vlogi vodilnika. V šobah se poveča kinetična energija vode, medtem ko se potencialna 
zmanjša. Kot prikazuje tabela 1, vidimo, da je število teh šob v turbini različno in se giblje od 
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1 do 6. Vodni curek je vedno usmerjen tangencialno na gonilnik. Turbina je enakotlačna, kar 
pomeni, da je tlak na korcih (lopatice na kolesu turbine) enak okoliškemu. Pretok vode in s 
tem moč turbine se lahko uravnava s pomočjo igle v šobi. Ta lahko presek šobe z zapiranjem 
manjša in z odpiranjem večja. Poleg šobe pa ima turbina tudi poseben nož, ki v zelo hitrem 
času odreže curek (del curka). Tako na korce deluje manjši in ne tako močan curek. To se 
uporablja predvsem v primeru, ko je treba turbino na hitro razbremeniti. Če bi na hitro zaprli 
ali skrčili presek šobe, se bi tlak prekomerno povečal v tlačnem cevovodu. Ko igla na šobi 
doseže želeni curek, se nož odmakne v stran. 

Primer Peltonove turbine in njene glavne sestavne dele kaže slika 22. Ta turbina ima dve šobi. 

 

Slika 22: Pelton turbina z dvema šobama. 1 – dovod, 2 – usmerjevalna cev, 3 – zapiralna igla, 4 – šoba, 5 – lopatica,    
6 – rotor, 7 okov  [S10]. 

5.2 Francisova turbina 
 

Takšna turbina se uporablja pri srednje velikih padcih in za srednje močne pretoke. 
Sestavljena je iz dveh vrst lopatic. Prve so (v vencu) vodilne lopatice, ki se jih da med 
obratovanjem turbine pripirati in odpirati. Druge so pa gonile lopatice (prav tako v vencu), ki 
so togo pritrjene na gred gonilnika. Vodilne lopatice so lahko vgrajene v betonskem jašku in 
so neposredno odprte. Pri večjih turbinah pa so vgrajene v spiralni okov, da se tok vode 
enakomerneje porazdeli po gonilnih lopaticah. Turbina je nadtlačna, saj se tlak spreminja v 
vodilniku in gonilniku. 
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Slika 23 prikazuje Francisovo turbino in njene sestavne dele. 

 

Slika 23: Francisova turbina. Poglavitni sestavni deli Francisove turbine: 1 – vodna komora, 2 – sistem vodilnih 
lopatic, 3 – rotor z negibnimi lopaticami, 4 – spodnji venec, 5 – turbinska gred, 6 – sesalna cev, 7 – zgornji pokrov, 8 – 

ležaj, 9 – spodnji del okrova turbine, 10 – regulacijski vzvod, l1 – ekscentrični členek, 12 – regulacijska gred, 13 – 
regulacijski prstan, 14 – fiksni obroč [S10]. 

Za uravnavanje pretoka vode (in posledično moči turbine) skozi Francisovo turbino skrbijo 
prej omenjene vodilne lopatice. Turbina je lahko vertikalna kakor tudi horizontalna.  

5.3 Kaplan turbina 
 

Za majhne padce in velike pretoke vode je najbolj primerna Kaplanova turbina. Podobno 
kakor tudi pri Peltonovi turbini je sestavljena iz venca vodilnih in venca gonilnih lopatic. 
Oboje vrste lopatic je mogoče med obratovanjem pripirati in odpirati. Kakor tudi pri 
Francisovi turbini so tudi tukaj vodilne lopatice vgrajene v spiralni okov in je tako tok vode 
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enakomerno porazdeljen po obodu. Prav tako je lahko turbina vertikalna ali horizontalna in 
tlak v vodilniku in gonilniku je različen, zato je turbina nadtlačna. Podobno zgradbo in sistem 
delovanja imajo propelerske ali cevne turbine. Razlika je le v tem, da imajo te turbine gonilne 
lopatice togo pritrjene na gred. Tako so manj primerne za delne obremenitve in imajo pri 
takšnih obremenitvah manjši izkoristek.  Slika 24 prikazuje Kaplanovo turbino. 

 

Slika 24: Kaplanova turbina in njeni sestavni deli. Glavni sestavni elementi: 1 – lopatice rotorja, 2 – glava rotorja, 3 – 
votla gred, 4 – vodilne lopatice, 5 – dovodni prostor, 6 – sesalna cev, 7 – gred vodilnih lopatic [10]. 

Lahko rečemo, da je Kaplanova turbina nadgradnja Francisove turbine. Nadgradnja je v tem, 
da se vodilne in gonilne lopatice premikajo koordinirano. Obe turbini (Kaplanova kakor tudi 
Francisova) uporabljajo isti sistem [3]. 

6 Prenos, shranjevanje in odjem električne energije 
 

Ena največjih slabosti električne energije je njena kratkotrajnost. Električno energijo 
pridobimo, ko se primarna energija (potencialna energija vode) pretvori v sekundarno 
(električno) energijo. Posrednik za pretvorbo je mehansko delo. Pretvarjanje energije iz ene 
oblike v drugo poteka neprekinjeno, koncentrirano in vedno na enakih mestih (v elektrarnah). 
Primarna energija je potencialna energija vode, ki se med padcem vode pretvori v kinetično 
energijo vode. Tako voda, ker ima kinetično energijo, opravi delo na turbinah in lahko 
rečemo, da odda energijo sekundarnemu sistemu. Turbine prejmejo mehansko delo (Ameh), 
in zato se mehanska kinetična energija turbin ohranja (lahko pa tudi poveča). Kinetična 
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energija turbine opravlja mehansko delo, saj se rotorji vrtijo. Tako se mehansko delo prenese 
na generatorje, na katerih se mehansko delo pretvori v električno delo. Električno delo v 
vsakdanjem jeziku imenujemo kar električna energija (ali samo na kratko elektrika). 

Povpraševanje po sekundarni – električni energiji pa je medtem raztreseno po različnih krajih. 
Količina električne energije pa je močno odvisna od časa v dnevu, tednu, mesecu in tudi od 
letnega časa. To je odvisno od trenutnega povpraševanja na trgu električne energije kakor tudi 
od vodnega toka, ki poganja turbine. Tako igra pomembno vlogo poleg proizvodnje energije 
tudi prenos, shranjevanje in odjem električne energije.  

6.1 Prenos električne energije 
 

Prenos električne energije omogočata dve tehnični rešitvi. Prenašamo jo s prosto stoječimi 
električnimi daljnovodi, ki služijo za prenos električne energije na daljše razdalje, te prikazuje 
slika 25, in s podzemnimi kabli, ki služijo predvsem kot razdelilna omrežja v industrijskih 
območjih in naseljih. Podzemni kabli se zelo redko uporabljajo za prenos na velike razdalje. 
Razlog za to je dražja namestitev in vzdrževanje podzemnih kablov kot pri prosto stoječih 
električnih daljnovodov.  

 

Slika 25: Prosto stoječi električni daljnovodi [S11] 

Pri prenosu električne energije se pojavljajo izgube, ki nastajajo zaradi upora žic. Temu 
problemu se ne da izogniti. Zato je potrebno električno napetost zelo povečati in se tako 
izogniti velikim izgubam. V slovenskem visokonapetostnem prenosnem električnem omrežju 
imamo električne napetosti 110, 220 in 400 kV. V novejšem času pa se pojavljajo tudi 
električne napetosti, ki imajo vrednost 750 in 1100 kV. Električna napetost je bistveno nižja 
od teh vrednosti v razdelilnih omrežjih. Izgube električne energije, ki nastanejo v obeh 
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omrežjih skupaj se gibljejo od 4 do 12 % (podatek za svet). V slovenskem prenosnem 
omrežju so izgube okoli 2,4 % in v razdelilnem omrežju pa 3,0 %. Ta podatek lepo kaže na to, 
da so izgube večje, če se električna energija prenaša pod nižjo napetostjo. Seveda na izgubo 
električne energije vpliva tudi dolžina prenosnih kablov. Daljši ko je kabel, večje izgube so 
zaradi tega.  

Pri prenosu električne energije imamo izgube, ki so odvisne od obremenitve (Pizg,R) in izgube, 
ki so neodvisne od obremenitve (Pizg,U). Izgube, ki niso odvisne od napetosti, so odvisne 
predvsem od vremena in pridejo v poštev šele pri obremenitvah, večjih od 380 kV. Izgube 
električne energije so v povprečju okrog 2 ali 3kW na km daljnovoda.  

Tabela prikazuje izgube električne energije in delež končne porabe energije v slovenskem 
električnem omrežju. Kot vidimo, je povprečna končna poraba električne energije tam nekje 
okoli 70 %. 

Tabela 3 Prikaz izgube električne energije in končna poraba 

 2000 
[%] 

2001 
[%] 

2002 
[%] 

2003 
[%] 

2004 
[%] 

2005 
[%] 

2006 
[%] 

2007 
[%] 

2008 
[%] 

2009 
[%] 

Izguba v 
pretvorbi 26.78 27.02 28.19 25.91 25.89 26.24 25.75 26.5 26.26 26.6 

Raba v 
pretvorbi in v 
energetskem 

sektorju 

1.46 1.48 1.47 1.49 1.5 1.44 1.49 1.5 1.46 1.57 

Izguba v 
omrežjih 1.44 1.26 1.29 1.57 1.51 1.69 1.5 1.51 1.32 1.53 

Končna raba 
energije 70.31 70.24 69.06 71.03 71.1 70.63 71.26 70.49 70.95 70.3 

 2010 
[%] 

2011 
[%]         

Izguba v 
pretvorbi 25.78 27.35         

Raba v 
pretvorbi in v 
energetskem 

sektorju 

1.65 1.6         

Izguba v 
omrežjih 1.68 1.47         

Končna raba 
energije 70.9 69.59         
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6.2 Shranjevanje električne energije 
 

Ker so razmere glede tekočih in fosilnih goriv na svetovnem trgu nepredvidljive, ima 
Evropska unija predpise, ki določajo velike hranilnike. Ti hranilniki zadostujejo za 
večmesečno rezervo tekočih in plinastih goriv. Shranjevanje električne, sekundarne energije 
pa ni tako preprosto.  

Splošen namen shranjevanja električnega dela (Ae) je ta, da tisti hip ne potrebujemo toliko Ae, 
kot ga bomo potrebovali kasneje. Zato Ae uporabimo, da povečamo neko drugo obliko 
energije v sistemu, ki nam ne odteka (kakor voda). Vendar mora ta sistem biti takšen, da 
lahko iz te energije spet pridobimo Ae in to s čim manj izgubami. 

Električno energijo je mogoče shraniti neposredno le v posebnih primerih. Neposredno 
shranjevanje električne energije nam omogočajo baterije, vendar je za zdaj to še zelo drago, 
saj se z obstoječimi baterijami to ne splača. Večinoma je električno energijo potrebno 
pretvoriti v neko drugo vrsto energije in jo tako shranimo posredno. 

Opišimo nekaj zanimivih rešitev shranjevanja električne energije. Ena zanimivih rešitev je 
vztrajnik. Tukaj se električna energija hrani v obliki kinetične energije. V Švici so vozili 
Girobusi, ki so imeli vgrajene vztrajnike premera 1,5 m in so bili mase 1000 kg. Kinetična 
energija, shranjena v vztrajniku, je zadostovala za pot dolžine 6,6 km pri hitrosti 60 km/h. 
Slika 26 prikazuje Girobus iz leta 1955. 

 

Slika 26: Girobus iz leta 1955 [S22] 

Drugi način shranjevanja električne energija so črpalno akumulacijske vodne elektrarne. 
Tukaj se energija hrani v obliki potenciale energije vode, ki se s sprostitvijo skozi turbine 
pretvori v električno. 

Podobne so tudi črpalno akumulacijske plinske elektrarne. Tukaj se energija hrani v obliki 
tlačne energije zraka. Ta stisnjen zrak spustimo skozi turbine in se energija pretvori v 
električno energijo. Za rezervoar stisnjenega zraka potrebujemo velike prostore. To so 
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večinoma kar opuščene rudniške jame. Možni sta dve različni rešitvi. Prva je ta, da je tlak v 
jami konstanten, kar omogočimo z nadzemnim rezervoarjem vode. Druga rešitev je ta, da se 
tlak zraka postopoma zmanjšuje.  

Četrti način shranjevanja je hranilnik pare, v katerem se električna energija hrani v obliki 
tlačne energije pare. Para se hrani v velikih jeklenih hranilnikih, ki morajo biti postavljeni v 
bližini termoelektrarn. Ko je povpraševanje po električni energiji manjše, se ti hranilniki 
polnijo s paro, ki jo proizvedejo v termoelektrarni ali jedrski elektrarni. Ko nastopi veliko 
povpraševanje po električni energiji, ta para poganja posebno parno turbino in da tako 
termoelektrarni ali jedrski elektrarni dodatno moč.  

V kemično vezani obliki hranijo električno energijo tako imenovani električni hranilniki. 
Najbolj so v uporabi litij – žveplene celice, pri kateri je elektrolit mešanica litijevih in drugih 
soli. Namesto litija se uporablja tudi Li - Al, namesto žvepla pa FeS ali FeS2. Vendar so taki 
hranilniki še v veliki meri v razvojni fazi in se njihovemu izpopolnjevanju namenja veliko 
denarja.  

Zadnja vrsta so hranilniki električne energije s superprevodnimi magneti. V podzemnih skalah 
bodo zgradili velike obročaste magnete s premerom več sto metrov. Okrog njih bo tekel 
zaradi superprevodnosti istosmerni električni tok brez izgub. Superprevodnost je mogoča ne 
samo pri temperaturah okrog absolutne ničle, ampak tudi pri temperaturah od 100 K do 150 
K. Vendar se tudi tukaj pojavijo določene izgube energije. To se pojavi zaradi tega, ker je 
nujno potrebno vzdrževati temperaturo pod temperaturo okolice. Takšni obroči naj bi bili 
povezani z zunanjo električno razdelilno mrežo, skozi katero teče izmeničen električen tok.  

V prejšnjih poglavjih smo govorili tudi o akumulacijskih HE. Tudi tukaj gre za shranjevanje 
energije. Ne shranjujemo električne energije, ampak shranimo energijo vode, ki jo potem v 
elektrarni pretvorimo v električno delo.  

6.3 Odjem električne energije 
 

Kakor je bilo že rečeno, je poraba po električni energiji skozi dan različna. Prav tako se 
poraba razlikuje med delavniki in nedeljami. Poraba po električni energiji je pa tudi različna 
med različnimi letnimi časi, saj je pozimi poraba večja kakor poleti. Tako je potrebno 
proizvodna postrojenja temu prilagoditi, saj ustreznih hranilnikov električne energije, ki bi 
hitro in predvsem brez velikih izgub shranili električno energijo, kljub vsej tehnologiji še 
danes ni. 

V hidroelektrarnah primarno energijo (potencialna in kinetična energija vode) pretvorimo v 
sekundarno (električno energijo). Končno energijo pa poimenujmo energijo, ki pride do 
porabnika. Sekundarna in končna energija se razlikujeta med seboj za izgube, ki nastanejo v 
prenosnem in razdelilnem omrežju. Slika 27 prikazuje shemo električnega omrežja. 
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Slika 27: Shema električnega omrežja. 

 

Kakor je bilo že omenjeno, se poraba električne energije spreminja vsako uro, tako je 
potrebno, da se proizvodnja temu prilagodi. Pri tem je pa potrebno držati frekvenco 
električnega toka v ozkih tolerančnih krogih. To uravnava frekvenčna regulacija. 

Odjemanje električne energije se ne razlikuje veliko od države do države, saj je pri vseh 
značilen nočni minimum in dopoldanski in večerni maksimum. V državi mora biti izmenska 
moč vseh elektrarn večja, kot je največja ugotovljena poraba električne energije. To je 
pomembno zaradi tega, ker je treba računati na občasno zaprtje elektrarne zaradi pregledov, 
stalnega vzdrževanja, nepredvidljivih okvar in nizkega vodostaja rečne vode.  

Ker znajo biti dnevni maksimumi porabe električne energije kar nevšečni, se jih lahko 
zmanjša [4]. To lahko storimo tako, da: 

 odklopimo, po vnaprejšnjem opozorilu, električno energijo največjim porabnikom. Ti 
porabniki so večinoma takšni, ki so vezani neposredno na omrežje 110 kV. S takšnimi 
ukrepi se je možno povsem izogniti dnevnim konicam, 

 uvedemo nočne izmene v tovarnah, povišamo tarifo električne energije ob uri največje 
porabe električne energije, 

 uvozimo električno energijo, ki jo izvozimo nazaj, takoj ko je to mogoče. 

V električnem omrežju uporabljamo izključno izmenično napetost, poznamo pa tudi 
enosmerno napetost (baterije, akomulatorj ...). Največja prednost izmeničnega toka pred 
enosmernim je ta, da lahko izmeničnemu toku transformiramo napetost. Napetost, ki jo 
proizvedejo električni generatorji, transformiramo na visoke napetosti, da imamo čim manjše 
izgube pri prenosu na velikih razdaljah. Nato jih zopet transformiramo na 230 V, saj je to 
standardizirana napetost za večino končnih uporabnikov (hiše, šole, muzeji …). Električno 
napetost transformiramo s transformatorji [10]. 
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7 Električni generator 
 

Pri proizvajanju električne napetosti v HE se uporablja izključno pojav elektromagnetnega 
induciranja napetosti. Inducirana napetost se pojavi, kadar se nek kovinski prevodnik giblje v 
pravokotni smeri magnetne silnice, kakor to prikazuje slika 28.  

 

Slika 28: Slika prikazuje enostaven primer inducirane napetosti [S12]. 

Kot je vidno na sliki 28, palica niha levo in desno in med nihanjem "reže" magnetne silnice. 
Če na palico povežemo voltmeter, vidimo, da se voltmeter pri gibanju palice v eno smer 
odkloni v eno smer in pri gibanju palice v drugo smer, se kazalec na voltmetru odkloni v 
drugo smer. Če se palica neha gibati in s tem sekati magnetne silnice, voltmeter obmiruje v 
ničelni legi, saj se napetost več ne inducira. Pri gibanju palice skozi magnetne silnice se 
pojavi električna napetost, ki ji pravimo inducirana napetost. Predznak inducirane napetosti je 
odvisen od smeri gibanja palice.  

Vendar takšna palica ni primerna za izvedbo. Takšno palico zamenjamo z zanko iz dveh 
kovinskih palic. To prikazuje slika 29. Palici zanke sta na eni strani povezani skupaj, na drugi 
strani pa sta priključeni vsaka na svoj drsni obroč, na katerih sta ščetki, ki prevajata elektriko. 
Kovinska zanka je pritrjena na os, ki je povezana s turbino in se zaradi tega vrti. Tako se 
mehansko delo prenese iz turbine na generatorjevo os in posledično se vrti tudi kovinska 
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zanka. Tako ta kovinski obroč reže magnetne silnice in po obroču se inducira napetost. Palica 
a reže silnice v nasprotni smeri kakor palica b, to je razvidno na sliki 29, tako se v njej 
inducira napetost, ki ima nasproten predznak. Vendar to je namen, saj sta palici povezani in se 
inducirani napetosti palic seštevata (npr. na eni palici se inducira napetost 10 V in na drugi 10 
V, tako dobimo skupaj razliko potenciala 20 V). Pridobljena napetost je izmenična napetost in 
višina napetosti je odvisna od hitrosti, s katero palici režeta magnetne silnice. Pri 
enakomernem vrtenju osi se palici enakomerno vrtita okoli svoje osi. Vendar pa ne režeta 
magnetnih silnic enako hitro. Najhitreje jih režeta, kadar sta palici ena nad drugo, kakor je v 
trenutku, ki ga prikazuje slika 29. Najpočasnejše pa režejo silnice, kadar sta palici obroča v 
isti višini oziroma vodoravni legi. Zaradi tega dobimo napetost, ki ima sinusno obliko. Takšna 
sinusna oblika izmenične napetosti se uporablja v veliki večini primerov. 

 

Slika 29: Induciranje napetosti v zanki [S12]. 

En val napetosti oziroma ena perioda se inducira pri polnem obratu zanke (360 °). To se 
ponavlja, dokler zanko vrtimo. Na drsna obroča priključimo porabnik, na primer žarnico, 
skozi katero bo stekel električni tok, ki bo imel tako kakor napetost sinusno obliko. Jakost 
toka pa bo odvisna od višine inducirane napetosti v zanki in od upornosti žarnice.  

Prej opisani generatorji seveda niso primerni za vsakdanjo uporabo in generiranje napetosti, 
saj je inducirana napetost, ki jo da ena zanka, veliko premajhna za uporabo v elektrarnah. 
Temu se izognemo tako, da na magnetno jedro navijemo več navojev zank. Navitje je iz 
bakrene ali aluminijaste žice. Napetost na obeh koncih navitja predstavlja vsoto napetosti vseh 
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posameznih navojev. Na višino inducirane napetosti pa poleg števila ovojev zanke vplivata še 
dve stvari. Prva je hitrost "rezanja" zanke magnetnih silnic in druga pa gostota magnetnega 
polja (B). Trajni magneti so večinoma prešibki, da bi jih uporabljali v električnih generatorjih, 
zato jih nadomestimo z elektromagneti. Elektromagnet je tuljava, navita okoli 
feromagnetnega jedra. Skozi tuljavo teče električni tok, ki povzroči, da se v tuljavi ustvari 
polje. To polje povzroči, da se tudi v feromagnetnem jedru ustvari polje, ki je lahko od sto- pa 
do tisočkrat močnejše od polja v tuljavi. Slika 30 nam prikazuje enostaven elektromagnet, ki 
ga lahko naredimo tudi sami doma. 

 

Slika 30: Enostaven elektromagnet domače izdelave [S13]. 

Višina inducirane napetosti je odvisna, kakor smo napisali, tudi od hitrosti zanke med 
gibanjem prečno na magnetne silnice. To lepo prikazuje slika 31. V enem obratu naredi 
inducirana napetost eno periodo.  

 

Slika 31: Prikaz odvisnostni zančne hitrosti rezanja magnetnih silnic. Hitreje se režejo magnetne silnice (čim bližje 
pravemu kotu), tem večja je inducirana napetost [S12]. 
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Kakor vemo, je v našem omrežju električna napetost, ki ima frekvenco 50 Hz. To pomeni, da 
se mora zanka (ali več zank) v generatorju zavrteti 50-krat v eni sekundi ali kar 3000-krat v 
eni minuti. To je za vodne turbine, ki poganjajo generatorje, zelo prehitro. Zadevo lahko 
rešimo s prestavnim razmerjem med turbino in generatorjem oziroma s tem, da izdelujejo 
generatorje, katerim po obodu razvrstijo več elektromagnetov. Generator z dvema magnetoma 
je 2-polni stroj, tisti s 4 magneti je 4-polni, tisti s 6 magneti je 6-polni itd. Pri 2-polnem stroju 
se je zanka morala zavrteti za 360 °, da je inducirala cela perioda, pri 4-polnem se mora zanka 
zavrteti za polovico kroga, 180 °, pri 6-polnem se mora zavrteti samo za tretjino kroga, 120 °, 
da se inducira cela perioda. Slika 32 prikazuje 4-polni, 6-polni in 8-polni stroj. 

 

Slika 32: Štiripolni. šetpolni in osempolni stroj [S12]. 

Tako se mora za frekvenco 50 Hz 2-polni stroj zavrteti 3000-krat v minuti, 4-polni stroj 1500-
krat v minuti, 6-polni stroj 1000-krat v minuti in 8-poni stroj 750-krat v minuti, da se doseže 
ista frekvenca [10]. 

8 Obnovljivi viri energije 
 

V razvitih državah je veliko poudarka na obnovljivih virih energije, saj z njihovim 
izkoriščanjem ne onesnažujemo okolja. Obnovljivi viri energije je možno izkoriščati zaradi 
posledice jedrske fuzije na Soncu, planetarnega gibanja Zemlje in razpadanja izotopov 
različnih elementov v zemeljski skorji. Ali povedano drugače, to so viri, ki vključujejo vse 
vire, ki izhajajo iz stalnih naravnih procesov. To so: sončno sevanje, veter, vodni tok (reke, 
potoki), fotosinteza (biomasa), bibavica (plimovanje morja), zemeljski toplotni tokovi (ki nam 
omogočajo geotermalno energijo). 

Tudi fosilna goriva (nafta, premog ...) so nastala v naravnem procesu, vendar jih ne štejemo 
med obnovljive vire, saj so nastajala zelo dolgo (milijone let), izčrpamo jih pa lahko v zelo 
kratkem času. Po drugi strani pa obnovljivih virov energije ne moremo izčrpati. Na primer 
izkoriščanje sončne energije s sončnimi celicami ne izčrpa (ali pospeši izčrpavanje) Sonca. 
Vendar pa kljub številnim prednostim, ki jih prinesejo izkoriščenje obnovljivih virov, še 
vedno najdemo negativne dejavnike. Eden najvidnejših je draga tehnologija, ki omogoča 
njihovo izkoriščanje, saj je dokaj nova. Vendar se tudi ta tehnologija izpopolnjuje, vedno več 
je ponudnikov in investitorjev, tako da se tudi cena tehnologije niža.  
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Slika 33 prikazuje možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije [4]. 

 

Slika 33: Možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije [S14]. 

8.1 Sončna energija 
 

Zaradi jedrske fuzije, ki se dogaja v Sončevi notranjosti, oddaja Sonce zelo veliko energije v 
okolico. Velika večina Sončeve energije gre v ostali prostor v vesolju, vendar velike količine 
te energije dosežejo tudi Zemljo.  

Energija, ki doseže Zemljo (vključno z atmosfero), označimo s 100 % deležem. Zdaj pa 
porazdelimo po odstotkih "porabo" sončne energije: 

 Energija, ki se odbije na robu atmosfere nazaj v vesolje – 30 % 
 Energija, ki se spremeni v toploto okolice – 45,2 % 
 Energija za izhlapevanje vode (tudi za padavine) – 22,1 % 
 Energija za tvorjenje biomase (fotosinteza) – 0,1 % 
 Energija morskih tokov in valov, vetra – 2,5 % 
 Energija tekočih voda – 0,003 % 

Vidimo, da se veliko energije odbije nazaj v vesolje, ampak vseeno jo veliko doseže Zemljo. 
Človek lahko, v grobem rečeno, izkorišča sončno energijo za pridobivanje elektrike na dva 
načina.  
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Prvi način je s sončnimi kolektorji ali sprejemniki sončne energije. Ti sprejemniki kopičijo 
sončno energijo in jo pretvarjajo v toploto. Uporabljajo se za ogrevanje vode, ogrevanje, 
klimatizacijo, priprave pitne vode iz morske, procesno tehniko (izdelava zlitin) in pripravo 
električne energije. Tukaj se električna energija ne pretvarja direktno iz sončne energije, 
ampak je vmes še ena faza, segrevanje vode. Ta voda ima velike temperature in iz nje nastaja 
vodna para, ki poganja parne turbine, ki pretvarjajo mehansko delo v električno. Primer nam 
kaže slika 34.  

 

Slika 34: Sončni kolektorji v Španiji [S15]. 

Na sliki 34 gre pravzaprav za heliostate – zrcala, ki usmerjajo sončno sevanje na skupni 
sprejemnik, ki ga vidimo na sredini slike 34. 

Drugi način pridobivanja električne energije iz energije sonca omogočajo sončne celice 
(fotovoltaične celice). Tukaj gre za bolj neposredno pridobivanje električne energije, brez 
vmesne pretvorbe v toploto. Slika 35 prikazuje shematski prikaz takšne celice. 

 

Slika 35: Shematski prikaz sončne celice [S16]. 
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Pretvorba poteka preko fotoelektričnega ali fotovoltaičnega pojava. Sončno sevanje ali fotoni 
sončne svetlobe povzročajo, da se v materialu polprevodnika sproščajo prosti naboji. Fotoni 
sončne svetlobe iz atomov polprevodnika izbijejo elektrone. Elektronom dovedejo potrebno 
energijo, da "zbežijo" iz atoma. Pri tem nastanejo prosti negativno nabiti elektroni in 
pozitivno nabite elektronske "vrzeli". Tako v polprevodniku, ki je večinoma silicij (Si), 
nastane električni tok. Če združimo večje število sončnih celic, lahko dobimo velike napetosti 
in tokove. Ampak tudi tukaj se veliko sončnega sevanja pretvarja v toploto. V električno 
energijo se lahko teoretično pretvori samo 28 % sončnega sevanja, v praksi pa 17 %. 

Cena teh celic je zaenkrat še visoka, tako da so stroški postavitve takšnih objektov visoki. 
Problem pa predstavlja tudi shranjevanje (o tem je bilo že napisano) električne energije, saj je 
proizvodnja tako pridobljene električne energije vezana povsem na sevanje Sonca, ki pa 
seveda ni v skladu s človeškimi potrebami po električni energiji [4]. 

8.2 Energija vetra 
 

Sončna energija ima vpliv tudi na vetrove. Vetrovi so posledica segrevanje zraka, 
izhlapevanje in kondenzacije vode in vrtenja Zemlje okrog lastne osi. Kinetično energijo vetra 
z vetrnico pretvorimo v mehansko delo, ki poganja turbino. Turbina poganja generator, ki 
nam daje elektriko.  Slika 36 prikazuje vetrne elektrarni v Nemčiji. 

 

Slika 36: Vetrne elektrarne v Nemčiji [S17]. 

Pri postavitvi takšnih elektrarn je najpomembnejše to, da je pihanje vetra skozi celo leto čim 
bolj konstantno. Za delovanje vetrnic je potreben veter s hitrostjo nad 3 m/s. Milejši vetrovi 
ne pridejo v poštev, prav tako kakor tudi premočni vetrovi, saj ti lahko poškodujejo vetrnice. 
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Vetrnice, ki so postavljene na vetrovno ugodnih mestih na kopnem, obratujejo letno od 1800 
do 2200 ur. Vetrnice, ki so pa postavljene v bližini morja, delujejo letno od 3500 do 4000 ur. 
Ta podatek nam pove, da so vetrovne razmere za tovrstne elektrarne ugodnejše ob morju. 
Slovenija nima dobrih vetrovnih razmer za postavitev tovrstnih elektrarn [4, 11]. 

8.3 Biomasa 
 

Tudi za nastanek biomase je zelo velikega pomena sončna energija. Sončna energija se s 
pomočjo fotosinteze pretvarja v kemično energijo, ki se je del porablja za ohranjanje življenja, 
del pa jo ostane v obliki biomase. Pri organizmih, ki ne poznajo fotosinteze, biomasa nastaja s 
procesom, imenovanim biosinteza. Tudi ti organizmi potrebujejo hrano, ki je biomasa.  

Dober primer izkoriščanja biomase za pridobivanje električne energije je na ljubljanskem 
Barju. Tam se vozijo odpadki iz Ljubljane in okoliških krajev. Odpadki so nasuti na 20 m 
debeline. V te odpadke so speljane cevi, ki imajo luknje. Cevi se potem nad zemljo združijo v 
celoto. Speljane so med odpadke, ker je na odpadu največ komunalnih odpadkov. Ti odpadki 
gnijejo in pri tem se sprošča metan. Pridobljeni metan poganja štiri plinske motorje s skupno 
močjo 4 MW, ki proizvajajo električno energijo. Slika 37 prikazuje plinsko elektrarno na 
Barju [4, 12]. 

 

Slika 37: Plinska elektrarna na Barju [S18]. 

8.4 Energija morja 
 

Energijsko izkoriščanje morja je povezano z zelo velikimi stroški, zato je le v redkih primerih 
gospodarsko upravičeno. Morje lahko energetsko izkoriščamo na štiri načine:  

 Notranja energija morja 
 Energija morskih tokov 
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 Energija bibavice 
 Energija morskih valov 

Notranja energija morja se izkorišča v subtropskih in tropskih predelih oceanov. Temperatura 
morja do 100 m globine je konstantna. Giblje se od  27 °C do 29 °C. Temperatura morja se 
začne po globini 150 m nižati hitro in pri globini od 500 do 1000 m ima temperaturo od 6 do 
8 °C. Takšna elektrarna izkorišča temperaturno razliko morja in njen izkoristek je 3 %. 

V električno energijo lahko pretvorimo tudi kinetično energijo morskih tokov. Teoretična 
možnost izkoriščanja Zalivskega toka pri Floridi znaša 9000 MW. Vendar morske tokove ne 
smemo preveč izkoriščati, saj se pri tem zmanjša njihova kinetična energija in tako lahko 
vplivamo preveč na neko podnebje. Če bi izkoristili celotno kinetično energijo Zalivskega 
toka, bi s tem preveč vplivali na podnebje Evrope. Tako bi iz Zalivskega toka lahko pridobili 
približno 1000 MW električne energije. 

Plimovanje je posledica vrtenja Zemlje in delovanje gravitacijske sile Sonca in Lune. Na 
odprtem morju ta pojav ni tako velik kakor ob obali. Na odprte morju se gladina morja 
spreminja za 1 m, pri obali se pa lahko spreminja tudi do 20 m. Ta pojav se da dobro 
izkoristiti, saj lahko zgradimo jez, ki zadržuje vodo in se pri iztekanju vode skozi jez  
poganjajo turbine, ki proizvajajo električno energijo.  

Zadnji način izkoriščanja morja je izkoriščanje energije morskih valov. Primer delovanja 
elektrarne na morske valove kaže slika 38. 

 

Slika 38: Primer delovanja elektrarne na valove [S19] 

Valovanje morja povzroča osciliranje plovcev. Plovci tlačijo olje na visok pritisk. To olje je s 
cevjo povezano s plovcem in hidravličnim motorjem (v tem primeru na kopnem). Hidravlični 
motor poganja olje pod visokim tlakom, motor pa generator, ki nam daje električno energijo. 
Slovensko morje ni dovolj valovito, da bi na njem postavili takšne elektrarne. 
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8.5 Geotermalna energija 
 

Pod zemeljskim površjem se nahajajo območja z vročo vodo in paro. To vodo in paro je 
mogoče izkoriščati za ogrevanje hiš, bazenov itd. ali pa tudi za pridobivanje električne 
energije. Takšna para in voda se lahko nahaja na območjih, ki so 1000 m pa vse do 5000 m 
pod površjem. Kar je bolj globoko, se ne izplača več izčrpavati. Če želimo iz geotermalne 
energije pridobivati električno energijo, mora biti izpolnjen pogoj, da ima voda več kakor 150 
°C. Če ima voda manj stopinj, je primerna samo za ogrevanje. Primer geotermalne elektrarne 
prikazuje slika 39. 

 

Slika 39: Primer geotermalne elektrarne [S20] 

Paro in vročo vodo, ki prideta iz globin, se spelje po ceveh do geotermalne elektrarne, tam gre 
skozi turbine. Turbine poganjajo električne generatorje, ki nam dajo električno energijo. Para 
se kondenzira in se kot voda pri sobni temperaturi vrne nazaj v zemeljske globine. Takšno 
izkoriščanje je zelo enostavno, vendar so velikokrat stroški vzpostavitve sistema zaradi 
vrtanja kar veliki [4, 13]. 

Tudi HE spadajo med obnovljive vire energije. Vendar vsebine ni potrebno ponavljati, saj je 
bila že podrobno razloženo delovanje HE. 
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Obnovljivi viri energije bodo v prihodnjih letih pridobivali na pomenu. Izrabljanje 
obnovljivih virov je iz leta v leto večje, prihaja boljša in cenejša tehnologija, ki nam takšno 
izkoriščanje še bolj omogoča. EU je leta 2008 sprejela zakon, da morajo vse članice EU do 
leta 2020 imeti najmanj 20 % električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije. 
Do leta 2020 morajo države članice EU poskrbeti tudi za to, da bo v prometu poleg fosilnih 
goriv tudi najmanj 10 % prometa, ki ga bo poganjalo biogorivo. Izkoriščanje obnovljivih 
virov prinaša tehnološki napredek in veliko novih delovnih mest. V EU je v zvezi z 
obnovljivimi viri že sedaj zaposlenih 350 000 ljudi [14]. 

9 Zgodovina hidroelektrarne Bistra 
 

Kraški svet okoli Bistre ima veliko vodnih virov in zaledna gozdnata pobočja. Zaradi ugodnih 
vodnih razmer se je v tem kraju začela razvijati žagarska dejavnost. S to dejavnostjo so se 
začeli ukvarjati kartuzijski menihi že pred letom 1659. Današnji Tehniški Muzej Slovenije je 
bil nekoč samostan. Ukvarjanje z žagarstvom je bilo v Bistri aktivno do leta 1952. 

29. 1. 1782 je cesar Jožef II. razpustil kartuzijo in vse premoženje je prišlo v upravo verskega 
sklada, ki je bil ustanovljen v okviru državne uprave. Posest je bila v državni lasti vse do leta 
1826, ko so jo prodali trgovcu in tovarnarju Francu Galletu. Leta 1826 je bila na posesti ena 
vodna žaga, leta 1833 pa je bilo na posesti že dve žagi in dva mlina, na 4 in 5 koles. To priča 
o temu, da se je Galle aktivno ukvarjal z žagarstvom in mlevsko dejavnostjo.  

Žaganje hlodovine je bilo omejeno na vodni tok, saj je vodna žaga žagala z močjo, ki je bila 
odvisna od vodnega toka. Zato je Galle leta 1890 pisno zaprosil pristojni organ za dovoljenje, 
ki bi mu dovolilo žagati hlodovino tudi ob nedeljah. Deželna vlada v Ljubljani je prošnjo 
zavrnila. To je veleposestnika Franca Galleta "prisililo" v gradnjo parne žage leta 1900. Žaga 
je v svojem obratovanju dvakrat pogorela. Franca Galleta to ni ustavilo, prav nasprotno,  
zgradil je večjo in boljšo parno žago, ki je imela poleg parnega pogona tudi električnega. 
Franc Galle je leta 1911 zgradil na svoji posestvi tudi lastno hidroelektrarno, ki je imela 
generator za proizvodnjo enosmernega toka z močjo 110 kW. Proizvedena električna energija 
se je porabila na električnem motorju na žagi, na raznih električnih pripomočkih v 
gospodinjstvu in za razsvetljavo grajskih prostorov in objektov.  

Prva obnova MHE v Bistri je potekala v začetku šestdesetih let 20. stoletja. Elektrarna je 
neprekinjeno delovala že od svojega začetka, se pravi od leta 1911. Komisijo za obnovo 
elektrarne so predstavljali predstavniki Tehniškega Muzeja Slovenije, Elektro Ljubljana 
okolica in Elektrarne Sava Kranj. Komisija je ugotovila, da je elektrarna pred propadom. V 
prvih 48 letih svojega delovanja MHE ni doživela nobenega večjega popravila, zato so 
komisija in vodstvo Tehniškega Muzeja Slovenije soglasno sprejeli sklep, ki določa, da je 
potrebno zaradi varnosti in nadaljnjega gospodarskega izkoriščanja izvesti vrsto gradbenih, 
strojnomehanskih, instalacijskih in distribucijskih posegov. 

Za obnovo MHE v Bistri je bil v največji meri zaslužen prvi ravnatelj TMS profesor Franjo 
Baš. Kordinacija izvedbe je bila zaupana takratnemu kustosu Marjanu Vidmarju, tehniški 
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nadzor izvedbenih del pa Josipu Novaku. Popravljeni so bili zidovi stavbe, zamenjano ostrešje 
in kritina, izdelane nove vodne zapornice, popravilo Francisove turbine, narejene leta 1906, 
izdelava novih turbinskih ležajev in popravilo reguliranega dovoda. Najpomembnejša 
posodobitev MHE je bila predelava turbinskega regulatorja za samodejno popolno zaporo 
turbine. Tako je bilo potrebno razstaviti zastareli turbinski regulator in urediti batne črpalke, 
servomotor, ventile, nanometer in tahometer. Instalacijska dela so zahtevala zamenjavo vseh 
vodov, previtje obstoječega generatorja za istosmerno napetost za proizvodnjo trofaznega 
toka, vgradnjo nove celice s močnostnim stikalom in varovalnimi napravami, vgradnjo nove 
komandno stikalne plošče z instrumenti za vzbujevalni stroj, generator in števec za merjenje 
proizvodnje ter ureditev notranje instalacije z varovanjem odvodov. Prav tako je bilo potrebno 
zamenjati jermen. Jugoslovanski usnjeni jermeni niso prišli v poštev, saj je prestavno 
razmerje med turbinsko in generatorsko jermenico, to je 1:10. V takšnem primeru pridejo v 
poštev samo klinasti ali armirano-gumijasti jermeni, ki pa jih jugoslovanski proizvajalci niso 
proizvajali v želeni dimenziji. Tako so nabavili nemški pogonski jermen "ekstra multus". 
Elektrarni so še speljali nov trofazni izvod do glavne razdelilne plošče na stavbi TMS, ki je 
skrbel za distribucijo proizvedenega toka. Slika 40 prikazuje zunanjost MHE v Bistri. 

 

Slika 40: MHE v Bistri [S21] 

MHE v Bistri izkorišča 4 m vodnega padca. Za HE, ki izkoriščajo tako majhen vodni padec, 
so najbolj primerne Kaplanove turbine, vendar pa MHE v Bistri uporablja Francisovo turbino, 
katera je primerna za vodne padce od 35 m do 410 m. Razlog za to je, ker so turbino izdelali 
že leta 1906, se pravi, preden je Viktor Kaplan razvil Kaplanovo turbino. Viktor Kaplan je 
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objavil svoj članek o Kaplanovi turbini leta 1912. Do leta 1913 je dobil štiri patente v zvezi s 
to turbino. Prvo Kaplanovo turbino so zgradili leta 1918 in od takrat naprej so Kaplanove 
turbine (poleg Peltonove in Francisove turbine) med najbolj razširjenimi in pogosto 
uporabljeni turbinami na svetu.  

10 Zaključek 
 

Pridobivanje električne energije je zelo pomembno za razvoj in obstoj civilizacije, kakršno 
poznamo danes. Brez elektrile si ne moremo več predstavljati življenja. Zato je pomembno, 
da se o pridobivanju elektrike poučuje učence v osnovnih šolah. O tem se učijo že na razredni 
stopnji, več o tem pa spoznajo na predmetni stopnji. 

Vendar se nikjer ne spuščajo v podrobnosti, saj tega ne zahteva učni program. Učitelj kljub 
temu lahko prilagodi učne ure in poglobljeno obdela neko temo. Koliko se bo kateri učitelj 
spuščal v podrobnosti delovanja elektrarn, je odvisno od njega in od znanja in zanimanja 
učencev.  

V Tehničnem muzeju Slovenije imajo poleg veliko zanimivih tehničnih stvari tudi majhno 
hidroelektrarno Bistra. Elektrarna ima moč okoli 30 kW in proizvaja elektriko za Tehnični 
muzej Slovenije. Če je pa proizvedene elektrike preveč, se ta proda podjetju, ki skrbi za 
električno distribucijo. Tehniški muzej Slovenije je primeren prostor za to, da se učencem 
pove oziroma se jih nauči nekaj več o hidroelektrarnah Pove se jim o delitvi hidroelektrarn, 
vplivih na okolje, o principih izkoriščanja vodne energije, delitvi hidroelektrarn glede pretoka, 
otroci se srečajo z različnimi turbinami, kot so turbine Francis, Pelton in Kaplan, učencem se 
razloži prenos shranjevanje in distribucija električne energije, spoznajo električni generator in 
ostale obnovljive vire. Poleg vsega neštetega si učenci tudi ogledajo hidroelektrarno v Bistri 
in se jim tako delovanje HE bolje vtisne v spomin. 

Diplomska naloga je napisana za 3 različne starostne stopnje. Te stopnje so 4. in 5. razred, 6. 
in 7. razred ter 8. in 9. razred. Vodič v muzeju ima diplomsko delo kot gradivo za priprave na 
vodenje različnih starostnih skupin. V prilogi so tudi priprave, ki so osnova in vodilo za 
izpeljavo učne ure v muzeju. Da učenci bolje sledijo vodiču, se jim na začetku razdeli učne 
liste, ki so v prilogi, in jih rešujejo sproti med vodičevim razlaganjem. Učne liste se na koncu 
skupaj preveri in pojasni stvari, ki mogoče učencem niso bile razumljive. Učni listi se za 
različne starostne stopnje razlikujejo. Za nižje razrede so učni listi manj zahtevni, kakor za 
višje, saj je na učnih listih za višje razrede več podrobnosti. Pri nižjih razredih je potrebno 
zelo paziti, kako se razlagajo energijske pretvorbe, saj učenci o tem ne vedo ničesar, dokler ne 
pridejo v 8. oz 9. razred in se o tem učijo pri fiziki.  

Tema o hidroelektrarnah je zelo široka, saj se o energiji v šoli uči in govori pri več predmetih, 
vendar se  principa pridobivanja električne energije ne pojasni zelo podrobno. Zato je prav, da 
se o tem naučijo v Tehniškem muzeju Slovenije, če se za to odloči šola in tja odpelje učence. 
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Priloge 
 

Učna priprava 
 

Učna priprava za 1 šolsko uro 
Učna enota: Elektrarne 

Učna tema: Hidroelektrarne 

Operativni vzgojno-izobraževalni cilji (učenec bo znal, bo usvojil …) : 
4. in 5. razred 

 zna izdelati model jermenskega gonila in pojasniti njegovo delovanje 
 zna sestaviti preprost električni krog z žarnico, ploščato baterijo in stikalom ter opiše 

delovanje 
 zna sestaviti električni krog in razloži pomen in delovanje posameznih sestavnih delov 
 pozna pomen pazljivega ravnanja z električnimi napravami 
 zna razložiti vzroke in posledice nesreč nepazljive ga ravnanja z električnimi 

napravami 
 razloži na primeru, da tekočine tečejo zaradi višinske razlike ali razlike v tlaku 
 zna delati z viri: informacije pridobiti, jih uporabiti in biti do njih kritičen 
 zna prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, figurni 

prikaz in črtični prikaz)  
 

6. in 7. razred 
Naravoslovje: 

 razumejo, da je sončna energija osnovni vir energije, nujno potreben za vzdrževanje 
življenja na Zemlji 

 spoznajo, da je v biomasi in fosilnih gorivih nakopičena sončna energija, ki se je v 
snovi vezala pri fotosintezi, 

 spoznajo in razumejo, da hidroelektrarne in vetrne elektrarne posredno poganja sončna 
energija, geotermalna in jedrska energija pa sta neodvisni od sončne energije 

 razlikujejo med obnovljivimi viri energije (npr. sončna energija, energija vetra, 
potencialna energija vode, geotermalna energija) in neobnovljivimi viri (fosilna 
goriva), ki joh mnogo hitreje porabljamo, kot v naravi nastajajo 

 spoznajo prizadevanja ter možnosti za uporabno obnovljivih virov energije 
 spoznajo osnovni princip pridobivanja električne energije (hidroelektrarne in ostale 

elektrarne na obnovljive vire) 
 spoznajo možnosti vsestranske uporabe električne energije (grelniki in hladilniki, 

svetila, elektromotorji, elektronske naprave idr.) in sklepajo na pomen varčevanja z 
električno energijo 

 spoznajo in primerjajo različne vrste tokov: tok snovi, toplotni tok, električni tok, 
 spoznajo, kako neživi dejavniki vplivajo na način življenja človeka (na primer 

bivališča, naseljenost ob rekah …) 
 spoznajo problematiko omejenosti in prekomernega izkoriščanja naravnih virov vode, 

surovin in goriv ter se zavedajo nujnosti gospodarnega ravnanja z njimi 
 razumejo pomen učinkovitega ravnanja z energijo, utemeljujejo potrebo po 
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zmanjševanju porabe energije in ugotavljajo načine varčevanja z energijo 
 spoznajo, da morajo pri vrednotenju učinkovitosti in posledic izkoriščanja naravnih 

virov upoštevati poleg ekonomskih tudi okoljske kriterije (npr. onesnaževanje ozračja, 
toplotono onesnaževanje voda – jedrske elektrarne, posledice zajezitev) 

 razumejo, da pridobivanje in predelava energetskih in drugih naravnih virov vplivata 
na okolje 

 spoznajo, kako lahko sami z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju okolja, in se 
ob tem zavedajo pomembnega vpliva vsakega posameznika na okolje 

 
TIT: 

 električno napetost razumejo in opišejo kot lastnost vira, da poganja električni tok, 
imenujemo enoto zanjo in opišejo nevarnost električnega toka 

 prikažejo pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje 
na obremenitev okolja 

 predstavijo možnosti za alternativno pridobivanje električne energije 
 

8. in 9. razred 
TIT: 

 proučijo vlogo gonil v strojih kot vezni sklop med motorjem in ostalimi deli stroja 
 ugotovijo uporabnost gonil na strojih in napravah 
 razume prestavno razmerje 

 
Fizika: 

 ugotovijo, da je Sonce glavni vir energije na Zemlji 
 presodijo in opredelijo, kateri viri energije so obnovljivi in kateri ne 
 predstavijo načine varčne rabe energije 
 razložijo, da je fizikalno delo odvisno od sile in opravljene poti 
 razumejo, da sila, ki deluje pravokotno na smer gibanja, ne opravlja dela 
 med silami, ki delujejo na gibajoče se telo, prepoznajo sile oziroma 

komponente sil, ki opravljajo delo 
 vedo, da je kinetična energija povezana z gibanjem in da je sprememba 

kinetične energije povezana s spremembo hitrosti 
 vedo, da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti telesa, in 

uporabijo enačbo za izračun kinetične energije 
 razložijo, da je sprememba potencialne energije povezana s spremembo 

lege telesa v navpični smeri 
 uporabijo enačbo za računanje spremembe potencialne energije 
 razumejo in uporabijo izrek o kinetični in potencialni energiji 
 opredelijo moč kot količnik dela in časa, v katerem je delo opravljeno 
 razložijo, da se lahko energija telesa pretvarja iz ene oblike v drugo 
 opišejo energijske pretvorbe za izbrani primer 
 opišejo in razložijo energijske pretvorbe sistema teles 
 razumejo, da se skupna energija telesa ohranja, če telo ne prejema in/ali 

oddaja dela in/ali toplote 
 usvojijo energijski zakon in ga uporabijo v izbranem primeru 
 vedo, da se energija ne more uničiti ali iz nič nastati 
 ugotovijo, ali za izbrani upornik velja linearna odvisnost med napetostjo in 

tokom 
 uporabijo enačbo za računanje moči in električnega dela 



48 
 

 opišejo princip delovanja elektromotorja 
 argumentirajo bistveni vpliv elektromotorja na tehnološki razvoj in njihovo 

nepogrešljivost v sodobnih napravah 
 opišejo električno in magnetno polje 

Učna metoda: posredovanje, razgovor, razlaga, demonstracija 
Učna oblika: frontalna 
Učna sredstva in pripomočki: Diplomska naloga Mala hidroelektrarna Bistra, HE v Bistri 
Novi pojmi: Hidroelektrarna, transformator, električna napetost, turbina, generator 
Medpredmetne povezave: 

4., 5. razred: Matematika – poraba vode, merjenje, zapis meritev; gospodinjstvo – veter kot 
vir energije; okoljska vzgoja – varčevanje z vodo, onesnaževanje okolja, varčevanje z 
elektriko, izkoriščanje vetra in posledice močnih vetrov, pri gorenju nastajajo strupeni plini  

Tehnika in tehnologija (7. r): uporabnost električne energije, vpliv proizvodnje in uporabe 
električne energije na okolje, alternativni viri električne energije, električni porabniki 

Geografije (7. r): pomen nafte in težave oskrbe z nafto, alternativni viri 

Gospodinjstvo (6. r): ekološko osveščen potrošnik – varčna uporaba energije 

Državljanska vzgoja in etika (7., 8. r): vrednote – spoštovanje naravnega okolja 

Načrtovan 
čas  

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela 
 

 učitelj učenci 
2 min  Učitelj se predstavi. 

Če česa ne razumejo (učenci) naj 
vprašajo. 
Če se razlaga prehitro, naj opomnijo. 

Pozdravijo. 

5 min Uvodna motivacija 
 
Motivacija z ugotovitvijo, kako 
pomembna je elektrika v vsakdanjem 
življenju (računalnik, TV …) 
Učence napeljem na to kaj, poganja te 
stvari. 
 
Kaj se bomo učili, spoznali danes. 

 
 
 
 
 
Opazujejo, sodelujejo in odgovarjajo 
na moja vprašanja. 
 

20–25 min Učna snov 
 
Učence čim več napeljem do odgovora 
tako, da do spoznanja pridejo sami. 
 
Kakšne vrste elektrarn poznamo? 
 
V Slovenije je 1/3 elektrike 
proizvedene v HE. 
HE v Bistri je majhna HE. 

 
 
 
 
 
Odgovarjajo. 
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6., 7., 8., 9. r: poznamo tudi srednje in 
velike HE. Kriteriji za razvrstitev se 
razlikuje od države do države. 
 
Kratka diskusija: HE prijazne do okolja 
ali ne? Skupaj predelamo pozitivne in 
negativne posledice.  
 
Razlaga principa izkoriščanja vodne 
energije.  
Voda iz višje lege v nižjo lego.  
Hitrost vode se poveča. 
Voda poganja vodno turbino. 
Voda odda del energije turbini. 
Turbina se vrti in poganja električni 
generator. 
4., 5., 6., 7. razred: razlagati pazljivo, 
saj učenci ne vedo še ničesar o 
potencialni, kinetični energiji in delu.  
8., 9. razred:  razlaga s pretvorbo 
energij. 
 
 
Delitev HE: pretočne, zajezno-
akumulacijske in črpalno-zajezne HE. 
6., 7., 8., 9. razred: povemo razlike in 
jih opišemo. 
8., 9. razred: razdrobimo elektrarne še 
na podrobnejše – dnevna akumulacija, 
tedenska akumulacija … in opišemo 
razlike. 
 
6., 7., 8., 9. razred:  
Delitev HE po višini padca: nizko-, 
srednje- in visokotlačne HE.  
Napeljemo na to, da učenci spoznajo v 
čem je razlika (v hitrosti vode). 
 
Razlaga o turbinah. 
Kako se zgodi energijska pretvorba. 
Poznamo več vrst turbin in njihova 
uporaba. 
6., 7. razred: zakaj se različne turbine 
različno uporabljajo, katere so te 
turbine.  
8., 9. razred: katere različne turbine 
uporabljamo in kdaj se katera turbina 
uporablja. 
 
Električni generator: delovanje in 

 
 
 
 
 
Pustim jih, da razvijejo kratko 
diskusijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vprašajo, če je kakšna nejasnost ali če 
jih kaj zanima podrobneje. 
 
 
 
Vprašajo, če je kakšna nejasnost ali če 
jih kaj zanima podrobneje. Sodelujejo, 
saj do odgovorov pridemo z diskusijo. 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci pridejo do odgovora z 
diskusijo. Vprašajo, če česa ne vedo 
ali jih zanima podrobneje.  
 
 
 
Vprašajo, če je kakšna nejasnost ali če 
jih kaj zanima podrobneje. 
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sestavni deli. 
6., 7., 8., 9. razred: kinetična energija 
vode  mehansko delo  električna 
energija 
8., 9. razred: povezava med električnim 
generatorjem in elektromotorjem. 
 
Potek elektrike od HE do doma – 
končnega porabnika. 
Shranjevanje električne energije. 
Potrebno proizvesti toliko električne 
energije, kolikor se je trenutno 
potrebuje. 
 
Ostale elektrarne, ki izkoriščajo 
obnovljive vire. 
Katere poznamo? 
Zakaj niso škodljive za okolje? 

 
 
Vprašajo, če so kakšne nejasnosti ali 
jih zanima kaj več. 
 
Učenci povedo, kaj že vedo o tem in 
tako poskušamo skupaj priti do 
zaključka. 
 
 
 
 
 
 
Učenci odgovarjajo in argumentirajo 
odgovore. 
 

5-10 min Ponovitev 
 
Razdelimo učne liste in jih rešimo 
skupaj. 
Učne liste se lahko razdeli že na 
začetku in zdaj pregledamo, kaj so 
učenci izpolnili. 
 

 

LITERATURA: 
Diplomska naloga, Peter Mravinec, Mala hidroelektrarna v Bistri. 
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Učni listi 

Učni list za 4. in 5. razred 
 

1. Obkroži črko pred pravilno trditvijo: 

a) Hidroelektrarne so elektrarne, ki 
izkoriščajo energijo vetra. 

b) V hidroelektrarnah se električna energija 
pridobiva iz energije vode. 

c) Hidroelektrarne izkoriščajo energijo 
obnovljivih virov. 

d) Električna energija se prenaša brezžično. 
e) Hidroelektrarna ne onesnažuje okolja s 

strupenimi plini. 

 

2. Poveži ustrezno sliko na desni strani z napisom na levi strani. 

 

 

Vetrna elektrarna 

 

 

Hidroelektrarna 

 

 

Elektrarna na sončne celice 

 

 

Geotermalna elektrarna 

 

 

Elektrarna na valove 



52 
 

3. Prečrtaj napačno trditev. Napačna je lahko več kot ena trditev. 

 V Sloveniji proizvedemo vso potrebno električno energijo v hidroelektrarnah. 
 Hidroelektrarna v Bistri je velika hidroelektrarna. 
 Hidroelektrarne pretvorijo del energije vode v električno energijo. 

 

4.  Odgovori na zastavljena vprašanja. 

Kolikšen delež električne energije proizvedene v Sloveniji se proizvede v hidroelektrarnah? 

___________________________________________________________________________ 

Pomisli katera elektrarna, hidroelektrarna ali termoelektrarna, bolj onesnažuje okolje? 
Utemelji svoj odgovor. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Slike predstavljajo: vodno kolo, turbino, jez, električni generator in električne daljnovode. 
Pod sliko napiši kaj katera predstavlja. 

 

         

 

 

 

_________________________                                      _________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________        ___________________      ___________________ 
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6. Dopolni manjkajoče besede. 

Voda se pretaka iz ___________ v nižjo lego. Pri padcu vode, se hitrost vode _______ in ta 
voda poganja vodno ___________. Voda odda del energije turbini. Turbina se vrti in poganja 
___________________. Tukaj se mehansko delo pretvarja v ______________ energijo. 

 

7. Obkroži DA če trditev drži in NE če ne drži. 

 Pri hidroelektrarnah najpogosteje uporabljamo Francis, Pelton in Kaplan turbine.  
DA NE 

 Višek električne energije lahko enostavno shranimo in jo porabimo kadar jo pač 
potrebujemo. DA   NE 

 Hidroelektrarna ne preoblikuje okolja. DA   NE 
 Vodno kolo je predhodnik turbine. DA   NE 
 Potreba po električni energiji se z napredkom človeštva povečuje. DA   NE 
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Učni list za 6. in 7. razred 
 

1. Obkroži črko pred pravilno trditvijo: 

f) Hidroelektrarne delimo glede na dolžino reke. 
g) V hidroelektrarnah se električna energija pridobiva iz potencialne energije vode. 
h) Hidroelektrarne izkoriščajo energijo obnovljivih virov. 
i) Električna energija se prenaša brezžično. 
j) Hidroelektrarna ne onesnažuje okolja s strupenimi plini. 

 

2. Poveži ustrezno sliko na desni strani z napisom na levi strani. 

 

 

Vetrna elektrarna  

 

 

Hidroelektrarna 

 

 

Elektrarna na sončne celice 

 

 

Geotermalna elektrarna 

 

 

Elektrarna na valove  
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3. Prečrtaj napačno trditev. Napačna je lahko več kot ena trditev. 

 V Sloveniji proizvedemo vso potrebno električno energijo v hidroelektrarnah. 
 Hidroelektrarna v Bistri je velika hidroelektrarna. 
 Hidroelektrarne pretvorijo del energije vode v električno energijo. 
 Francis, Pelton in Kaplan turbine so najmanj pogosto uporabljene turbine v 

hidroelektrarnah. 
 Pretočne elektrarne so tiste elektrarne, ki imajo akumulacijo vode. 

 

4.  Odgovori na zastavljena vprašanja. 

Kolikšen delež električne energije proizvedene v Sloveniji se proizvede v hidroelektrarnah? 

___________________________________________________________________________ 

Pomisli katera elektrarna, hidroelektrarna ali termoelektrarna, bolj onesnažuje okolje? 
Utemelji svoj odgovor. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hidroelektrarne delimo med drugim tudi glede na višino vodnega padca. Napiši na katere tri 
skupine jih delimo. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Slike predstavljajo: vodno kolo, turbino, jez, električni generator in električne daljnovode. 
Pod sliko napiši kaj katera predstavlja. 

 

         

 

 

 

_________________________                                      _________________________ 
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______________________        ___________________      ___________________ 

6. Dopolni manjkajoče besede. 

Voda se pretaka iz ___________ v nižjo lego. Pri padcu vode, se hitrost vode _______ in ta 
voda poganja vodno ___________. Voda na turbini opravi _________. Turbina se vrti in 
poganja ___________________. Tukaj se mehansko delo pretvarja v ______________ 
energijo. 

 

7. Obkroži DA če trditev drži in NE če ne drži. 

 Pri hidroelektrarnah najpogosteje uporabljamo Francis, Pelton in Kaplan turbine.  
DA NE 

 Višek električne energije lahko enostavno shranimo in jo porabimo kadar jo pač 
potrebujemo. DA   NE 

 Hidroelektrarna ne preoblikuje okolja. DA   NE 
 Vodno kolo je predhodnik turbine. DA   NE 
 Potreba po električni energiji se z napredkom človeštva povečuje. DA   NE 

8. Opiši razlike med pretočno in akumulacijsko elektrarno in opiši prednosti akumulacijske 
pred pretočno. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Hidroelektrarna prinaša okolici pozitivne, kakor tudi negativne posledice. Naštej 3 
pozitivne in 3 negativne posledice hidroelektrarne na okolje. 

Pozitivne:___________________________________________________________________ 

Negativne: __________________________________________________________________ 
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Učni list za 8. in 9. razred 
 

1.  Napiši 5 različnih vrst elektrarn.  

 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________  

 

2. Hidroelektrarne glede velikosti delimo na ________________, ____________________ in 
______________ hidroelektrarne. Hidroelektrarna v Bistri je ______________ 
hidroelektrarna. 

 

3. Prečrtaj napačne besede in nad njih napiši pravilne. Vse trditve niso napačne. 

 V Sloveniji proizvedemo vso potrebno električno energijo v hidroelektrarnah. 
 

 Hidroelektrarna v Bistri je velika hidroelektrarna. 
 

 Hidroelektrarne pretvorijo del energije vode v električno energijo. 
 

 Francis, Pelton in Kaplan turbine so najmanj pogosto uporabljene turbine v  
hidroelektrarnah. 
 

 Pretočne elektrarne so tiste elektrarne, ki imajo akumulacijo vode. 

 

4.  Odgovori na zastavljena vprašanja. 

Katera elektrarna, hidroelektrarna ali termoelektrarna, bolj onesnažuje okolje? Utemelji svoj 
odgovor. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hidroelektrarne delimo med drugim tudi glede na višino vodnega padca. Napiši na katere tri 
skupine jih delimo. 

___________________________________________________________________________ 
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V čem je bistvena razlika, če gledamo višino padca vode?  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Slike predstavljajo: vodno kolo, turbino, jez, električni generator, akumulacijsko jezero in 
električne daljnovode. Pod sliko napiši kaj katera predstavlja. 

 

_____________________              ____________________        _____________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________        ___________________      ___________________ 

 

7. Obkroži DA če trditev drži in NE če ne drži. Pri odgovorih kjer si obkrožil NE, svojo 
določitev utemelji pod trditvijo. 

 Pri hidroelektrarnah najpogosteje uporabljamo Francis, Pelton in Kaplan turbine.  
DA NE 
 

 Višek električne energije lahko enostavno shranimo in jo porabimo kadar jo pač 
potrebujemo. DA   NE 
 

 Hidroelektrarna ne preoblikuje okolja. DA   NE 
 
 

 Vodno kolo je predhodnik turbine. DA   NE 
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 Potreba po električni energiji se z napredkom človeštva povečuje. DA   NE 

 

8. Opiši razlike med pretočno in akumulacijsko elektrarno in opiši prednosti akumulacijske 
pred pretočno. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Obkroži. Hidroelektrarna na sliki je: -pretočna  -akumulacijska. Zakaj si se tako odločil-a? 

___________________________________________________________________________ 

9. Opiši energijske pretvorbe v hidroelektrarni. 

___________________________________________________________________________ 

10. Hidroelektrarne preoblikujejo okolje. Ali so te spremembe okolja pozitivne, negativne ali 
celo oboje hkrati? Napisane so spremembe, ki jih povzroči hidroelektrarna, ti pa napiši -, če je 
to negativna sprememba in +, če je to pozitivna sprememba. 

namakalni sistem                                                                                    sprememba ekosistema 

zmanjševanje kisika v vodi                                                                     izboljša se rečni promet 

omejeno premikanje rib                                                                          uhajanja olja iz turbin 

rezervoar pite vode 


