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I 

POVZETEK 
 

 

V diplomskem delu je na kratko predstavljena vetrna elektrarna, njeno delovanje in 

njena zastopanost v Sloveniji. Predstavljena je  induktivna metoda, raziskovalno učenje, 

ki jo lahko uporabljamo pri poučevanju Tehnike in tehnologije. 

Opisana je tudi ena izmed idej, kako učencem predstaviti delovanje vetrne elektrarne na 

podlagi modela in raziskovalnega učenja. 

 

 
KLJUČNE BESEDE:  

 

Vetrna energija, vetrne elektrarne, učni načrt, induktivne metode,  raziskovalno učenje, 

izdelava vetrnice. 



 

II 

Introducing topisc on wind energy in technology 
 

SUMMARY  

 

 
This thesis presents an overview of wind power, its action and representation in 

Slovenia. The presented method is inductive method, that is discovery learning, which 

can be used in teaching techniques technology. 

It is described one of the ideas to students about the functioning of wind farms on the 

basis of the model and discovery learning. 
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Wind power, wind energy, curriculum, inductive methods, discovery learning, 

production of wind turbines. 
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 1 

1 UVOD 

 

 

Izkoriščanje vetrne energije se je začelo ţe pred mnogimi leti. Najprej so jo izkoriščali 

za plovbo po morju s pomočjo trikotnih jadrnic, kasneje pa so vetrno energijo 

uporabljali za mline na veter, s katerimi so črpali vodo ali mleli ţito. V sodobnem času  

vetrno energijo večinoma  izkoriščamo za pridobitev električne energije. 

Pri pouku Tehnike in tehnologije se z obnovljivimi viri energije, med katere spada tudi 

vetrna, srečajo ţe v petem razredu. Vendar temu ne posvetijo ravno dovolj časa. 

 

1.1  OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

V učnem načrtu predmeta Tehnika in tehnologija v sedmem razredu zasledimo tudi 

alternativne vire energije. Mednje spada tudi vetrna energija. Le ta je primerna za 

uresničitev standarda, kjer učenec opiše alternativne vire in načine pridobivanja 

električne energije. Ravno zaradi manjše zastopanost vetrne energije v učnem načrtu, bi 

izpostavila prisotnost vetrnih elektrarn v Sloveniji, kjer  je delujoča samo ena.  Za pouk 

Tehnike in tehnologije bi razvila eno izmed  moţnosti vključevanja vetrne elektrarne, 

natančneje vetrnice,  z raziskovalnim delom. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE  NALOGE 

 

Namen diplomskega dela oziroma raziskave same je  povezava preučevanja vetrnih 

elektrarn z učnim načrtom Tehnike in tehnologije, saj  se do sedaj še noben ni srečal s 

tem vprašanjem.  

Cilji diplomskega dela je pripraviti pregled razvoja vetrne energije, zastopanost vetrnih 

elektrarn v Sloveniji, delovanje vetrnih elektrarn ter prednosti in slabosti le-teh. Izvedla 

bi izdelavo vetrnice iz plastenk ter na tak način skušala tematiko vključiti v 

raziskovalno delo pri pouku tehnike in tehnologije v osnovni šoli.  

Skozi diplomsko delo bomo ugotovili, da je zastopanost vetrnih elektrarn v Sloveniji 

zelo slaba. Ravno tako je premajhna zastopanost vetrnih elektrarn v učnem načrtu 

Tehnike in tehnologije. 
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1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA 

 

Diplomsko delo bo temeljilo na pregledu literature vetrnih elektrarn. Primerjala bom v 

kakšni relaciji je vetrna elektrarna z učnim načrtom Tehnike in tehnologije v devetletni 

osnovni šoli. Izdelala bom vetrnico ter izmerila kolikšno delo opravlja pri določeni 

hitrosti vetra. Na koncu bom načrtovala kako izdelano vetrnico vključiti v raziskovalno 

delo pri pouku Tehnike in tehnologije.   

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

 

Diplomsko delo obsega tri glavna poglavja, ki so razdeljena na podpoglavja. Vsebina 

poglavij je sledeča: 

 Drugo poglavje vsebuje opredelitev vetrnih elektrarn, njihovo delovanje, 

pozitivni in negativni vplivi na okolje, zgodovinski razvoj vetrne energije in 

predstavitev nekaj vetrnih elektrarn po Sloveniji. 

 Tretje poglavje opisuje induktivne metode poučevanja, ki jih lahko uporabljamo 

tudi pri pouku Tehnike in tehnologije. Podrobneje je kasneje opisano 

raziskovalno delo. 

 Četrto poglavje je namenjeno empiričnemu delu, torej pregledu relacije vetrnih 

elektrarn z učnim načrtom Tehnike in tehnologije, izdelavi vetrnice, izračunom 

opravljenega dela vetrnice ter ideji vključitve izdelane vetrnice v raziskovalno 

delo. 
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2 VETRNE ELEKTRARNE 

 

 

Za delovanje vetrne elektrarne je potrebna vetrna energija, ki spada med obnovljive 

vire. Vir je obnovljiv takrat, kadar se kljub uporabi ne izčrpa. Med obnovljive vire 

spadajo biomasa, geotermalna energija, sončna energija, vetrna energija in vodna 

energija [1].  

 

2.1 OPREDELITEV VETRNIH ELEKTRARN 
 

Vetrne elektrarne za svoje delovanje potrebujejo vetrno energijo. Zemeljska atmosfera 

je sestavljena iz več plasti. Ena izmed njih je troposfera, ki je povezana z vetrom ter 

vremenskimi pojavi. Veter nastane zaradi nizkega in visokega zračnega tlaka ter zaradi 

segrevanja zraka in vrtenja zemlje. Pri vetru, ki ga potrebujemo za delovanje vetrne 

elektrarne, nas zanima smer in hitrost vetra, ki se ga prikazuje v posebnih grafih 

imenovani ''roţe vetra''. Grafi prikazujejo povprečno hitrost vetra v letu, slika 2.1 [2]. 

 

 

 

 

Preden se vetrno elektrarno postavi na določeno ozemlje so  potrebne natančne meritve 

vetra. Opravijo se z anemometrom. Hitrost vetra se meri na določeni višini, saj se 

upošteva, da se veter z nadmorsko višino povečuje. Glede na izmerjene podatke se 

lahko izračuna kolikšen bo izkoristek vetrne elektrarne. Na ta način se ugotovi, ali se bo 

gradnja vetrne elektrarne obrestovala ali ne [3]. 

 

Slika 2.1 : Graf ''roţe vetra''  za  merjen veter v Biljah pri Novi Gorici [2, str 

164]. 
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Večina vetrnih elektrarn  za začetek obratovanja potrebuje hitrost vetra 5 m/s. Pri 

hitrosti vetra pribliţno 25 m/s pa se ustavi, zaradi preprečit morebitnih poškodb [3].  

Vetrno energijo  lahko pretvorimo v električno s pomočjo dveh sistemov. Prvi sistem je 

pretvarjanje kinetične energije vetra v mehansko delo, za katerega so uporabljene 

različne vrste vetrnih turbin. Drugi sistem je pretvarjanje mehanskega dela v električno 

energijo, kjer so uporabljeni generatorji različnih vrst [4]. 

Splošni izkoristek vetrnih elektrarn je produkt koeficienta moči turbinskega rotorja, 

izkoristka pretvornika in izkoristka generatorja. Splošni izkoristek se glede na hitrost 

vetra razlikuje. Uporablja se tudi koeficient, ki nam pove kolikšen deleţ vetrne energije 

se pretvori v električno energijo. Ta je pri različnih hitrosti vetra drugačen, slika 2.2 [5]. 

 

 

 

Slika 2.2: Izkoristek turbine Siemens 1300 [5, str 119]. 

 

2.2 ELEMENTI VETRNIC 
 

Vetrnice proizvajajo elektriko. Električno energijo pa proizvajajo generatorji. Ti 

delujejo po načelu elektromagnetne indukcije. Poznamo tri vrste generatorjev: 

generatorji enosmerne napetosti (alternatorji), sinhroni generatorji in asinhroni 

generatorji [2]. 

 

Pri generatorjih enosmerne napetosti teče tok vedno v isti smeri - električni tok je 

enosmeren. Za sinhrone generatorje je značilno, da teče tok v dve smeri - električni tok 

je izmeničen. Asinhroni generatorji se uporabljajo v sodobnih napravah saj njihova 

frekvenca proizvedenega električnega toka ni nikoli večja od frekvence v omreţju (50 

Hz) [2]. 
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Slika 2.3 prikazuje prerez vetrnice danskega proizvajalca Nordex. V prerezu so vidni 

elementi vetrnice. 

 

 

Slika 2.3: Prečni prerez vetrnice [2, str 178]. 

 

2.3 DELOVANJE VETRNIH ELEKTRARN 
 

Vetrne elektrarne za svoje delovanje potrebujejo veter oz. vetrno energijo, ki jo preko 

različnih sistemov pretvarjajo v mehansko delo. Vendar delovanje vetrne elektrarne ni 

tako preprosto.  

Postopek se začne z vetrom, ki poţene vetrno turbino, nato  pa s pomočjo generatorja 

kinetično energijo vetra pretvarja v električno energijo. Pridobljena električna energija 

je enosmerna, katera se s pomočjo razsmernikov pretvori v izmenično z napetostjo 220 

V. Pri manjših elektrarnah uporabljamo enosmerno napetost, ki sluţi za ogrevanje 

električnih grelcev [3]. 

 

Vetrne elektrarne se lahko med seboj ločijo glede na os vrtenja, ki je lahko vodoravna 

ali navpična [2].  

 

Vetrnice z vodoravno osjo ločimo na počasi in hitro tekoče vetrnice. Značilnost počasi 

tekočih vetrnic je velik vrtilni moment pri nizkih hitrostih vetra. Uporabljamo jih pri 

batnih vodnih črpalkah. Pri hitrih tekočih vetrnicah pa so prisotni rotorji, ki so lahko 

eno-, dvo- ali trolopatični, slika 2.4 [2].  
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Slika 2.4: Od leve proti desni eno-, dvo- in trolopatični rotorji [2, str 175]. 

 

Omenjeni  rotorji potrebujejo za zagon najmanj 4 m/s hitrost vetra. Enolopatični rotorji 

so cenejši in bolj prilagodljivi glede smeri in hitrosti vetra. Lahko se gibljejo s hitrostjo 

višjo od hitrosti zvoka, pretvorijo  manj energije kot večlopatični in so hrupnejši. Ta 

vrsta rotorja še ni uveljaviljena. Dvo- in trolopatični rotorji so cenovno ugodnejši in 

njihova namestitev je laţja. Za zagon vetrnice potrebujejo najmanj 4 m/s, delujejo pa do 

hitrosti 25 m/s.  

Med vetrnice z navpično osjo spadajo različni rotorji, slika 2.5 [2]. 

 

 

 

Slika 2.5: (a) Windside-ov rotor in (b) Darreiusov rotor [2, str 176,177]. 

 

 Savoniusov in Windside rotor sestavljata dva pokončna polkroţna valja (a). Za vrtenje 

tega rotorja je potrebna sila upora, ki jo povzroča polvalj. Omenjeni rotorji za začetek 

delovanja potrebujejo hitrost vetra 2-3 m/s ter zdrţijo visoke hitrosti vetra cca do 60 

m/s. Darreiusov rotor ima ukrivljene lopatice (b) in spominja na metlico za stepanje. 

Zaradi centrifugalne sile lopatice rotorja zmanjšajo obremenitev. Lopatice se vrtijo 
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neodvisno od smeri vetra, za zagon  pa potrebujejo dodaten zaganjalnik. Flettnerjev 

rotor ima obliko valja in izkorišča Magnusov učinek. Ta se pojavi ob postavitvi valja 

prečno v tok zraka. Pojavlja se pri nekaterih ladijskih jadrih [2]. 

 

2.4 VPLIVI NA OKOLJE 
 

Vetrna energija prinaša tako prednosti kot tudi slabosti. V prihodnosti bo gradnja 

vetrnih elektrarn temeljila več na pozitivnih in manj na negativnih učinkih [6]. 

 

Koristi vetrne elektrarne 

 

Proizvodnja vetrne energije ob delovanju ne proizvaja ogljikovega dioksida, ki je 

značilen za kisel deţ, smog, radioaktivnost in onesnaţevanje zemljišč. Vetrne turbine so 

odvisne od vetra samega, zato je ena izmed dobrih lastnosti ta, da ne rabi zaloge vode. 

To je zelo koristno, glede na to, da nam za prihodnost napovedujejo pomanjkanje vode 

[6]. 

 

Okoljski vplivi vetrnih turbin 

 

Morebitni vplivi vetrnih turbin na okolje so hrup, elektromagnetna interferenca, 

vizualno lahko izstopanje iz okolja ter svetlobno utripanje ob vrtenju lopatic v sončnem 

vremenu. Moderne turbine so v primerjavi s starejšimi manj hrupne. Hrup vetrnih turbin 

ločimo na mehanski hrup in aerodinamičen hrup. Mehanski hrup povzroča vrtenje 

mehanizma, medtem ko aerodinamičen hrup povzroča vrtenje lopatic. Elektromagnetna 

interferenca pomeni, da je vetrnica postavljena med radijski, televizijski oddajnik ali  

sprejemnik ter med samim delovanjem lahko pomeša frekvenco. Vetrne turbine 

predstavljajo veliko teţavo okoljevarstvenikom. Zagovarjajo namreč, da lahko vetrne 

turbine ogroţajo določene vrste visoko letečih ptic. Sama gradnja vetrnih elektrarn pa je 

povezana z zaskrbljenostjo glede rib, rakov, morskih sesalcev in ptic [6]. 

 

2.5 ZGODOVINA UPORABE VETRNE ENERGIJE 
 

Vetrna energija je bila ena izmed prvih virov energije uporabljena v zgodnjih 

civilizacijah. Najprej so jo izkoriščali za jadranje, kasneje pa so vetrno energijo 

uporabljali tudi na kopnem, natančneje za mline, slika 2.6 [6].   
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Tako jadra kot tudi mlini vetrno energijo pretvarjajo v mehansko delo. Pri prvih mlinih 

na veter se je cela stavba vrtela v navpični osi. To je omogočalo, da so vetrnice 

zajemale največjo količino vetra [3].  Mnogi zgodnji mlini na veter so imeli navpično os 

[6]. Babilonci in Kitajci so mline uporabljali za pogon namakalnih koles ter za mletje 

ţit, kasneje pa so mline začeli uporabljati tudi za izsuševanje z morjem potopljene 

zemlje [2]. V Evropi so razvili mline z vodoravno gredjo in prenosom preko zobniške 

povezave. Mline na veter so danes nadomestile vetrne turbine, ki so bolj izpopolnjene in 

poganjajo električne generatorje [3]. Ravno boj mlinov s parnim strojem je vzpodbudil 

razvoj vetrnic, ki še kar traja [2].  

 

2.6 NEKAJ VETRNIH ELEKTRARN PO SLOVENIJI 
 

Vetrna energija v Sloveniji še ni razvita, čeprav imamo kar veliko prostora kamor bi 

lahko umestili vetrne elektrarne, slika 2.7 [7]. 

Slika 2.6: Tradicionalni evropski mlin na veter [2, str 252]. 
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Slika 2.7: Predlog območij, kjer se bo lahko postavilo vetrne elektrarne do leta 2030 [7]. 

 

Kot je razvidno iz slike, imajo velik potencial za gradnjo vetrnih elektrarn z močjo nad 

deset megavatov, Jugovzhodne Julijske Alpe (številka 1), Savinjske Alpe (številka 2), 

hribovje v zaledju Trojan in Trbovelj (številka 3 in 4), Savinjske Alpe: pobočje med 

planoto Golte in Smrekovcem (številka 5), Zaloška planina (številka 6) in Slivniško 

Pohorje (številka 7). Omenjena območja so bila izbrana na podlagi merjenja hitrosti 

vetra 50 metrov nad tlemi. Upoštevali so, da je hitrost vetra znašala več kot 4,5 m/s [7]. 

 

S strani slovenskih ornitologov je povedano, da orli med letenjem ne zaznavajo 

nevarnosti. Prav zaradi prisotnih gnezdišč planinskega orla, beloglavega jastreba in orla 

kačarja med najbolj občutljiva območja v Sloveniji spadajo: Banjška planota, Grgar, 

Lokovec, Trnovo in Čepovan. Postavitev vetrne elektrarne bi za te ptice predstavljala 

nevarnost, ker med samim letenjem niso pozorne na nevarnost. Razlog je, da v 

prehranjevalni verigi ni nobene ptice, ki mi jih lahko ogroţala ter  med letenjem vedno 

pogledujejo k tlom [7].  

 

Elektrarna ''MARJETICA'' 

 

V Sloveniji je od 1. junija 2013 uradno odprta prva vetrna elektrarna. Nahaja se na 

Griškem polju pri Senoţečah in jo poimenovali ''MARJETICA''. Sestavlja jo steber 

visok 97 metrov. Na vrhu stebra je rotor s trilistno eliso, slika 2.8. Njen premer je 71 
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metrov. Vetrna elektrarna naj bi letno proizvedla 4,5 milijonov kilovatnih ur električne 

energije, kar zadostuje za 1.154 gospodinjstev [8]. 

 

 

 

Slika 2.8: Vetrnica vetrne elektrarne v Senoţečah [8]. 

 

Gradnja vetrne elektrarne se je začela leta 2010, vendar je bila zaradi gradbenih 

dovoljenj ustavljena. Leta 2012 je investitor pridobil dovoljenje in oktobra sej je gradnja 

nadaljevala. V prihodnje so načrtovane še najmanj tri gradnje [8].  

 

Elektrarna Volovji reber 

 

Poleg zgoraj omenjene vetrne elektrarne je bil v Sloveniji izveden še en neuspešen 

projekt, Volovja reber.  Nahaja na  obrobju Sneţniške planote, slika 2.9.  Projekt se je 

začel februarja leta 2003 vendar je bil  zaustavljen s strani okoljevarstvenikov. Le-ti 

menijo, da se gradnja na tem območju ne bi smela zgoditi, saj bi s tem ogroţali redke 

ţivalske vrste in rastline. Kljub pritoţbam projekt Volovja reber ne bo izveden [9]. 
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Slika 2.9: Geografski poloţaj Volovja reber [10]. 

 

Vetrnica na Kredarici 

 

Prva vetrnica na Kredarici je bila postavljena leta 1954. Istega leta je tudi začela 

delovati meteorološka postaja. Prva vetrnica je imela kar 25 kilogramov teţak dinamo  

in ročno zavoro. Ta se je zaradi slabega vremena velikokrat pokvarila. Današnje 

vetrnice pa se zaradi prevelikega vetra ustavijo kar same. Sedaj sta na Kredarici 

postavljeni dve vetrnici, ki sta izdelani za ekstremne vremenske razmere. Veter se vanje 

ulovi z zadnje strani. Nameščeni sta na posebnih vzmeteh kar omogoča, da se laţje 

prilagajata različnim vrstam vetra. Električno energijo na Kredarici, ki je proizvedena z 

vetrno energijo, shranjujejo v posebne akumulatorje. V njih se shrani toliko električne 

energije, ki zadostuje društvu za tri dni [11]. 

 

Dom Valentina Staniča pod Triglavom 

 

V Domu Valentina Staniča skupaj s sončno energijo proizvajajo električno energijo tudi 

s pomočjo ene vetrnice. Proizvedena električna energija se uporablja samo za oskrbo 

koče, slika 2.10 [12]. 
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Slika 2.10: V ozadju vetrnica pri Domu Valentina Staniča [13]. 
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3 INDUKTIVNE METODE POUČEVANJA V 

TEHNIŠKEM IZOBRAŢEVANJU 

 

 

Induktivne metode poučevanja spadajo v novejše metode poučevanja, ki so za izvedbo 

precej zapletene. Induktivne metode lahko izvajamo tudi pri pouk Tehnike in 

tehnologije v osnovni šoli. Po sami obliki in izvedbi se metode razlikujejo od 

tradicionalnega pouka saj zahtevajo prilagoditev učnih vsebin in veliko predznanja 

učencev [14]. Induktivne metode, katere lahko uporabimo pri pouku Tehnike in 

tehnologije so: raziskovalno učenje, problemsko učenje, projektno učenje, učenje na 

primerih, učenje z odkrivanjem ter sprotno učenje [15]. 

 

3.1 RAZISKOVALNO UČENJE PRI POUKU TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE 
 

Raziskovalno učenje se začne z določenim problemskim vprašanjem, na katerega 

morajo učenci odgovoriti s samim problemom. Rešiti ga morajo  z opazovanjem 

določene stvari, ki jo je treba razloţiti. Učence se v razredu razdeli v manjše skupine, 

odvisno od raziskovalnega vprašanja ter same naloge, ki jim je dodeljena. Učitelj 

učencem dodeli nalogo, ki jo rešujejo pod mentorstvom učitelja. Po razrešitvi 

problemskega vprašanja vsaka skupina poda poročilo o njihovem zaključku [15]. 

 

Pri takšnem učenju se učenci naučijo postavljati smiselna vprašanja, sistematike pri 

reševanju  določenega problema ali vprašanja, ter vsa svoja opazovanja predstaviti in 

razloţiti dobljene rezultate [15]. 

 

Tudi, ko raziskovalno učenje uporabimo pri pouku Tehnike in tehnologije, morajo 

učenci uporabiti na novo usvojeno znanje ter znanje, ki so ga pridobili pri drugih 

predmetih. Pri pouku Tehniki in tehnologiji se večinoma uporablja znanje matematike 

in fizike.  
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4 EMPIRIČNI DEL 
 

 

Empirični del obsega pregled relacije vetrnih elektrarn z učnim načrtom pri predmetu 

Naravoslovje na razredni stopnji ter z učnim načrtom predmeta Tehnike in tehnologije 

na predmetni stopnji. Vključuje izdelavo modela vetrnice, ki pri delovanju opravlja 

neko delo. Pri treh modelih, ki se med seboj razlikujejo po premeru vetrnice, so 

izmerjene meritve. Iz teh izmerjenih meritev je izračunan izkoristek, ki ga ima 

posamezna vetrnica. Pri izračunih si pomagam z enačbami, ki so predstavljene v 

empiričnemu delu. 

 

4.1 PREGLED RELACIJE Z UČNIM NAČRTOM 
 

Obnovljivi viri energije, med katere spada veter,  se v učnem načrtu za Naravoslovje 

najprej pojavijo v petem  razredu osnovne šole, kjer imajo poseben sklop veter. Učenci 

naj bi v tem sklopu znali razloţiti vzroke za nastajanje vetra, opisati načine merjenja 

zračnega tlaka, hitrosti in smeri vetrov. Veter poveţejo tudi z opraševanjem rastlin in z 

raznašanjem semen. Omenjeno je kot izkoriščanje vetra ter posledice nevarnosti močnih 

vetrov. V petem razredu načrtujejo in izdelajo ter preizkušajo napravo za merjenje vetra 

in napravo, ki jo poganja veter. En izmed ciljev je tudi ta, da znajo učenci poiskati 

alternativne vire energije  [16]. Na predmetni stopnji v šestem razredu pri pouku 

Tehnike in tehnologije kot obnovljivi vir omenijo le les. V sedmem razredu pa je med 

alternativnimi viri energije omenjena tudi vetrna elektrarna [17]. 

 

4.2 IZDELAVA VETRNICE 
 

Vetrna energija poganja vetrnico, ta pa naprej vrti rotor. Ob delovanju vetrnice z 

različnimi elementi nastane vetrna energija. Ker je vetrnica del vetrne elektrarne, bo v 

nadaljevanju predstavljen en izmed laţjih načinov kako narediti vetrnico. 

Funkcionalnost naše vetrnice je, da vetrno energijo pretvarja v mehansko delo. V našem 

primeru je mehansko delo, katerega bo vetrnica opravljala, dvigovanje 50 g uteţi na 

določeno višino. Uporabnost vetrnice je, da se obrača v smeri vetra. 

Vetrnica je narejena iz dveh 1,5 l plastenk, dveh zamaškov iz plute, ţice, peresnika-

testenine, vrvi, 50 g uteţi, ţeleznih sponk ter kartona v obliki pravokotnika. Pri izdelavi 
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vetrnice potrebujemo orodja kot so škarje za papir ter kombinirane klešče.  Za vrtanje 

izvrtin je uporabljen ročni električni vrtalnik z dvema različno debelima svedroma. Za 

lepljenje peresnika na plastenko uporabimo toplotno lepilno pištolo. Kot pripomočke pa 

uporabimo kovinsko merilo, flomaster, knjige, ščipalke, spenjač s kovinskimi sponkami 

ter lepilni trak. 

 

Preden se lotimo izdelovanja vetrnice, si pripravimo delavni prostor, pripomočke, 

orodja, naprave in poskrbimo za varnost na delavnem mestu. Ko imamo vse 

pripravljeno, lahko začnemo z izdelovanjem vetrnice. 

Pripravimo vse pripomočke, orodja in stroje. Pri delu poskrbimo za varnost pri delu 

tako, da si spnemo lase v čop ter odstranimo vse viseče dele ( šal, veriţica itd). Delovni  

prostor mora biti urejen in zaščiten tudi pred morebitnimi poškodbami. Najprej na dno v 

sredino plastenke s kriţcem označimo mesto izvrtine. Nato izvrtamo luknjo z ročnim 

vrtalnikom, slika 4.1. Eni od plastenk naredimo večjo izvrtino kot drugi. Uporabljen je 

sveder debeline ϕ 8 in ϕ 5. 

 

 
 

Slika 4.1: Vrtanje izvrtine z ročnim vrtalnikom. 

 

Na obe plastenki s pomočjo knjig in flomastra zarišemo dve črti. Označevanje spodnje 

črte prikazuje slika 4.2 in slika 4.3 prikazuje označevanje zgornje črte. Spodnjo črto 

narišemo na višini 4 cm, zgornjo črto pa na višini 16 cm. 
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Slika 4.2: Zarisovanje spodnje črte na plastenki. 

 

 
 

           Slika 4.3: Zarisovanje zgornje črte na plastenki. 

 

Ko je označevanje končano začnemo z rezanjem po pravkar označeni črti. Za rezanje 

uporabimo škarje, ki omogočajo rezanje plastenke. Najprej naredimo rahel zarez v 

plastenko, slika 4.4,  nato nadaljujemo z rezanjem po zgornji zarisani črti, slika 4.5. 

Postopek ponovimo na obeh plastenkah. 
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Slika 4.4: Začetek rezanja plastenke s škarjami. 

 

 
 

Slika 4.5: Rezanje plastenke po črti s škarjami. 

 

Na obe obrezani plastenki s pomočjo kovinskega ravnila in flomastra zarišemo črte, ki 

so pravokotne na ţe prej narisan črti, slika 4.6. Tako plastenko razdelimo na osem 

enakih delov. 
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Slika 4.6: Začetek zarisovanja trakov. 

 

Črte so med seboj enako oddaljene ena od druge. Med seboj so si  vzporedne, slika 4.7 

in 4.8. 

 

 
 

          Slika 4.7: Zarisovanje trakov v enaki oddaljenosti. 
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            Slika 4.8: Zarisani trakovi na plastenko v enaki oddaljenosti 

 

S pomočjo škarij reţemo po narisanih črtah obe plastenki. Zareţemo do spodnje črte, 

slika 4.9. 

 

 
 

       Slika 4.9: Razrez plastenke na trakove. 

 

Sedaj imamo narezane neke vrste trakov, slika 4.10.  
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Slika 4.10: Plastenka razrezana na trakove. 

 

V plastenko, ki ima na dnu večjo izvrtino, damo peresnik. Peresnik na plastenko 

pritrdimo s pomočjo toplotne lepilne pištole, slika 4.11. Pazljivi moramo biti, da je 

peresnik v izvrtino postavljen pravokotno. Če peresnik ne bo postavljen pravilno, bo 

ravno ta oviral vrtenje vetrnice. 

 

 

 

  Slika 4.11: Vstavljen peresnik na sredino ene od plastenk. 

       

Vse trakove na obeh plastenkah prepognemo pod kotom 90 °, slika 4.12. 
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Slika 4.12: Prepogibanje trakov. 

 

Obe plastenki damo skupaj, eno proti drugi tako, da se konice trakov stikajo, slika 4.13. 

 

 
 

       Slika 4.13: Postavitev plastenk ena proti drugi. 

 

Konice trakov najprej skupaj pritrdimo s pomočjo ščipalk, slika 4.14. 
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       Slika 4.14: Pritrditev dveh trakov s pomočjo ščipalk. 

 

Postopoma umaknemo ščipalke ter jih nadomestimo s spenjačem na kovinske sponke. 

Na ta način pritrdimo skupaj konice trakov, slika 4.15 in 4.16. 

 

 
 

Slika 4.15: Spenjanje dveh trakov s spenjačem. 
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Slika 4.16: Spojena trakova. 

 

Na konec ţice iz katere bo narejeno stojalo, damo zamašek iz plute. Ta bo preprečil 

gibanje vetrnice, slika 4.17. 

 

 
 

Slika 4.17: Natikanje zamaška na ţico. 

 

En del ţice damo skozi obe izvrtini v plastenki, slika 4.18.  
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     Slika 4.18: Natikanje vetrnice na ţico. 

 

V prvi plastenki je samo izvrtina, v drugi pa je pritrjen peresnik. Ţica gre tudi skozi 

peresnik, slika 4.19. 

 

 
 

Slika 4.19: Vetrnica na ţici. 

 

Gibanje vetrnice po ţici onemogočita dva zamaška iz plute. Zamaška obdajata vetrnico 

iz obeh strani, slika 4.20. 
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Slika 4.20: Vetrnica varovana z dvema zamaškoma. 

 

Vetrnica je narejena. Sedaj moramo narediti še rep vetrnice, oziroma smernik. Smernik 

nam bo kazal smer vetra tako, da se bo vetrnica obračala proti vetru. Naredimo ga iz 

kartona pravokotne oblike. Na ţico ga pritrdimo s pomočjo lepilnega traku, slika 4.21. 

 

 
 

Slika 4.21: Pritrditev smernega repa. 

 

Tako smo naredili vetrnico, slika 4.22.  
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   Slika 4.22: Izdelana vetrnica. 

 

Ko je vetrnica izdelana lahko preizkusimo, če deluje. Preizkus izvedemo tako, da 

vetrnico postavimo pred ventilator na določeno hitrost. Če se vetrnica vrti in ob tem 

dviguje 50 g uteţ, je funkcionalna. Če se vrti proti smeri vetra,  je tudi uporabna. Pri 

preverjanju funkcionalnosti in uporabnosti uporabim ventilator. 

 

4.3 IZRAČUNI OPRAVLJENEGA DELA VETRNICE 
 

Izdelava vetrnice je končana, zato lahko z njo izvedemo meritve. Pri meritvah sem si 

pomagala z ventilatorjem s hitrostjo na najmanjši stopnji. Izmerjena je bila hitrost vetra 

z anemometrom na razdalji 0,5 m od ventilatorja ter na višini enega metra.  Na isto 

mesto kot anemometer sem postavila tudi izdelano vetrnico. Hkrati  sem merila čas, ki 

ga vetrnica porabi, da  dvigne 50 g uteţ na višino 70 cm, slika 4.23. Vse meritve si 

zapisujem. 
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              Slika 4.23: Meritve opravljanja dela vetrnice. 

 

Najprej z anemometrom očitam hitrost vetra, kjer je bila postavljena vetrnica. Hitrost 

vetra bo potrebna pri izračunih moči vetra, ki ga povzroča ventilator. Ta znaša 2,7 m/s. 

Moč vetra označimo z P1, izračunamo ga po sledeči enačbi [18]: 

 

             
2

3

1

vS
P


   ,                                                      (3.1) 

 

kjer je ρ gostota zraka, ki znaša 1.2 kg/m
3. 

Površina skozi katero gre zrak označimo z 

oznako S, hitrost vetra pa z v. 

 

Iz izmerjenih podatkov izračunam kolikšno delo je vetrnica opravila v določenem času 

pri določeni hitrosti vetra. V našem primeru je delo, ki ga je vetrnica opravila enaka 

spremembi potencialne energije [18]: 

 

     Wp = m·g·h                                (3.2) 
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kjer je Wp sprememba potencialne energije, m masa, g je gravitacijski pospešek, ki je 

okoli 10 m/s
2
, h pa je sprememba višine. Merili smo čas t, ki jo masa potrebuje, da se 

dvigne za 70 cm. Tako izračunamo moč P vetrnice, ki jo označimo P2 [18]: 

 

                                                         
t

W
P

p
2                                               (3.3)          

 

Moči P1 in P2 imata enoto W. Iz njiju lahko izračunamo izkoristek, ki ga ima izdelana 

vetrnica. Označimo ga z oznako η, izračunamo ga po sledeči enačbi [18]: 

 

1

2

P

P
  .                                                          (3.4) 

Dobljeni izkoristek bo vedno število med 0 in 1. Število 0, bi  pomenilo, da vetrnica ne 

opravi nobenega izkoristka, medtem ko bi število 1 predstavljalo maksimalen 

izkoristek, ki pa v našem primeru ni mogoč. Izkoristek lahko predstavimo tudi v 

procentih. To naredimo tako, da enačbo 3.4 pomnoţimo s sto: 

 

100
1

2 
P

P
 .                                                    (3.5) 

 

Preglednica 4.1 nam prikazuje meritve in izračune treh vetrnic. Vetrnice se med seboj 

razlikujejo po premeru oziroma v površini, skozi katero gre veter. Konstantne količine 

pri merjenju so bile masa (50 g), višina dviga (70 cm) ter hitrost vetra (2.7 m/s). Za 

vsako vetrnico sem izvedla tri meritve. V preglednici je zapisan povprečni čas vseh treh 

meritev za vsako vetrnico posebej. Ključni pomen pri naših izračunih je izkoristek. 

 

Preglednica 4.1: Meritve in izračuni treh vetrnic. 

 

Premer vetrnice 

[cm] 

Presek 

[m
2
] 

Čas [s] P1 [W] P2 [W] η [%] 

32 0,0804 8,99 0,949 0,039 4,11 

34 0,0908 7,98 1,072 0,044 4,11 

36 0,1018 7,09 1,020 0,049 4,80 
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4.4 IDEJA ZA RAZISKOVALNO DELO 

  
Za raziskovalno delo je značilno, da so učenci razdeljeni v skupine ali da nalogo 

rešujejo individualno. Na samem začetku bi podala določen in specifičen problem, 

narediti vetrnico, ki bi imela čim večji učinek. Nato bi podala rešitev in spremenljivke, 

ki lahko vplivajo na učinek delovanja vetrnice. Učence bi razdelila v skupine glede na 

različne parametre oziroma spremenljivke. Parametri so lahko število lopatic, velikost 

lopatic oziroma premer vetrnice, teţa dvignjene mase, hitrost vetra in višina dvignjene 

mase. Vsi parametri bi bili natančneje označeni na delavniški in sestavni risbi. Hitrost 

vetra bi lahko povečali tako, da bi ventilatorju povečali hitrost vrtenja. Na ta način 

nobena skupina ne bi imela enakih fiksiranih parametrov, nobena od skupine ne bi 

imela narejene iste vetrnice oziroma bi vsaka skupina dobila različne meritve in s tem 

rezultate. Ko skupina naredi vetrnico po načrtu in izvede meritve, lahko začnejo z 

izračuni. Ključni pomen vseh skupin bi bil izračun izkoristka izdelane vetrnice. Vsaka 

skupina bi izdelala svoje poročilo. Temu sledi premislek  med učenci oziroma diskusija 

znotraj vsake skupine.   
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5 REZULTATI IN DISKUSIJA 

 

 

S študijo vetrnih elektrarn sem ugotovila, da je v Sloveniji to področje precej 

zanemarjeno. To me je spodbudilo k temu, da sem izdelala poenostavljen model vetrne 

elektrarne ter izvedla meritve. Ključnega pomena je bil izračun izkoristka vetrnice. Ta 

model je primeren za  raziskave, kjer se ugotavlja, koliko znanja so učenci pridobili z 

raziskovalnim učenjem. Pri tem modelu vetrne elektrarne niso potrebni veliki stroški za  

zaposlitev določenega števila učencev. Nujno potrebno pa je tudi znanje učencev glede 

varnosti pri delu ter seznanjenosti z obdelovalnimi postopki. 

Delo in projekt bi lahko nadaljevala z učenci v razredu. Ker gre za kar velik projekt so 

za to primerni tehniški dnevi. Zanimalo bi me tudi samo znanje, ki so ga učenci med 

raziskovalnim učenjem usvojili. To bi preverila s testom, ki bi ga učenci reševali pred 

tehniškim dnevom in na koncu tehniškega dneva. S tem bi ugotovila, kolikšno zanje so 

si učenci z izvedenim projektom pridobili. Kot projekt pa bi lahko model nadgradili 

tako, da bi mu namesto peresnika pritrdili dinamo, na katerega bi bila naprej vezana 

ţarnica. Bolj kot bi ţarnica svetila, večji bi bil izkoristek vetrnice. Lahko pa bi sam 

projekt uvedla v reden pouk Tehnike in tehnologije. V sedmem razredu bi lahko za 

vetrnico uporabili termoplaste, za obdelovalne postopke pa bi lahko izbrali toplotno 

obdelavo. Toplotno obdelavo s toplotno pištolo bi lahko uporabili pri oblikovanju 

lopatic vetrnice. Vetrnico bi lahko dopolnili z zobniškimi gonili v osmem razredu 

osnovne šole. Gonila bi lahko nadomestila naš peresnik. Z prestavnim razmerjem bi 

lahko dosegli, da vetrnica dvigne več mase kot do sedaj. Namesto termoplastov bi v 

osmem razredu izbrali kovine. Za samo vetrnico bi zaradi teţe in laţjega oblikovanja 

izbrali aluminijasto pločevino. Dodaten razlog za aluminijasto pločevino je tudi ta, da 

le-ta  ne rjavi. Lopatice vetrnice bi skupaj lahko spojili z kovicami, ki omogočajo trden 

spoj.  

Kot samostojen projekt bi lahko naredila model vetrne elektrarne ter jo postavila na 

teren. Preden bi izbrala teren za postavitev, bi morala v intervalih meriti hitrost vetra v 

določenem obdobju. Tako bi ugotovila ali je teren primeren za postavitev modela vetrne 

elektrarne ali ne. 
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Za nadaljnjo delo modela vetrne elektrarne obstaja veliko odprtih moţnosti. Katero bi 

lahko uporabili pa je odvisno razreda, v katerega ţelimo model uvrstiti, predznanja 

učencev ter učnega cilja, ki ga ţelimo doseči. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

V prihodnosti nam grozijo primanjkljaji neobnovljivih virov. Zaradi tega bi morali 

vedno bolj  izkoriščati obnovljive vire, med katere spada tudi vetrna energija. Slovenija 

vedno bolj teţi k temu, da bi tudi gospodinjstva imela svojo vetrno elektrarno. Tako je 

za potrebe gospodinjstev drţava uvedla subvencije za gradnjo vetrnih elektrarn. Zaradi 

pomembnosti obnovljivih virov za ljudi, bi se morali v šolstvu temu bolj posvetiti, 

vendar je glede na število ur pouka Tehnike in tehnologije to nemogoče. Nekoliko večje 

moţnosti nam nudijo tehniški dnevi. 
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