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Povzetek 

V diplomski nalogi predstavljam uporabo modela sončnega kolektorja, ki bi lahko bil 

primeren tudi kot učni pripomoček. Za začetek si pogledamo sestavo in uporabo standardnega  

sončnega kolektorja, ki ga v današnjem času velik delež potrošnikov uporablja za ogrevanje 

sanitarne vode, nekateri tudi za ogrevanje prostorov. Nato sledi opis modela sončnega 

kolektorja ter primerjava s standardnim sončnim kolektorjem. V nadaljevanju so predstavljene 

in analizirane meritve, opravljene z modelom sončnega kolektorja. Iz meritev sem izračunala 

moč, s katero je deloval model sončnega kolektorja ter jo primerjala z teoretično močjo in 

izračunala izkoristek. Izvajanje meritev in njihova analiza je precej primerna za vključitev v 8. 

ali 9. razred osnovne šole, da bi učence bolje seznanili z alternativnimi viri energije. 

Predvsem pa je izvajanje meritev primerno za učence  višjih razredov osnovne šole v obliki 

tehniškega ali fizikalnega dneva.   

 

Ključne besede: alternativni viri energije, model sončnega kolektorja, izkoristek 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

In my diploma thesis I am presenting the usage of a solar collector which may also serve as a 

teaching tool. I start with presenting the setup and usage of a standard solar collector which is 

nowadays used by many consumers to warm sanitary water and rooms. This presentation is 

followed by the description of a model of solar collector and its comparison to a standard 

solar collector. In the following I present and analyse the mesurements done with the model 

of solar collector. From these measurements I also calculated the power which the model of 

solar collector delivered, compared it to the theoretical power, and calculated the efficiency. 

Carrying out such measurements and their analysis is very suitable to include in the 8
th

 and 9
th

 

class of primary schools to acquaint students with the alternative sources of energy. These 

measurements are the most appropriate to be done by students of higher classes of primary 

schools in a form of a technical or physical day.  

Key words: alternative sources of energy, model of solar collector, efficiency 
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1. UVOD 
 

Živimo v času, ko je težnja po ohranjanju in ne onesnaževanju narave in življenjskega okolja 

vse večja. Vedno bolj se teži k uporabi alternativnih virov energije, saj bi le tako zagotovili 

bolj čisto življenjsko okolje in naravo. Prav tako pa se zaradi razvoja človeštva in dviganja 

življenjskega standarda vse bolj posega po manj škodljivih virih energije. Glede na to, da je 

težnja po alternativnih virih energije vedno večja, se zdi, da velik odstotek človeštva s tem ni 

dobro seznanjen in tako uporabljajo tiste vire energije, ki jih poznajo.  

Vsekakor bi bilo potrebno, da z alternativnimi viri pričnemo seznanjati že mlajše populacije. 

Glede na to, da učenci že v osnovni šoli obravnavajo alternativne vire, bi lahko to še poglobili 

in se spoznali tudi z njihovo uporabnostjo. Učenci se že v osnovni šoli spoznajo z merjenjem 

ter merilnimi napravami, ki bi jih nato tudi znali uporabljati.  

Sonce je eden izmed večjih alternativnih virov energije, ki se v današnjem času kar dobro 

izkorišča, zato bi lahko tudi učenci poskušali izvesti enega od primerov uporabe sončne 

energije. V šoli lahko pri pouku tehnike učenci samostojno izdelajo model sončnega 

kolektorja, ki bi ga pri pouku fizike uporabili za izvedbo poskusa, s katerim bi izkoriščali 

sončno energijo za segrevanje vode, ki bi se pretakala skozi model sončnega kolektorja. 

Učenci bi tako lahko merili temperaturo vode, ki se segreva in tekom merjenja ugotavljali kaj 

vpliva na segrevanje vode.  Učenci 9. razreda pa že pridobijo tolikšno znanje, da bi lahko 

izračunali moč modela sončnega kolektorja in le to primerjali z teoretično močjo.  

V diplomskem delu najprej na kratko predstavim sončni kolektor, ki služi za vsakdanjo 

uporabo potrošnikom, nato se usmerim na poglavje o modelu sončnega kolektorja, kjer ga 

poskušam kar najbolje opisati in primerjati z sončnim kolektorjem. Sledi raziskovalni del, v 

katerem predstavim, kako se uporablja model sončnega kolektorja ter kakšen je namen 

uporabe modela sončnega kolektorja v izobraževanju. Izvedla sem dvoje različnih meritev, ki 

jih pred analizo še na kratko opišem, nato pa poskušam kar najbolje komentirati rezultate 

analiz. Predvsem me je zanimalo, katera postavitev modela sončnega kolektorja je najbolj 

učinkovita. Pri izvajanju meritev so se pokazale nekatere slabosti modela sončnega kolektorja, 

na katere opozarjam v posebnem poglavju. 

Pregledala sem tudi učne načrte naravoslovja in tehnike, naravoslovja in fizike, kjer 

predlagam uporabo modela sončnega kolektorja. 

Vsekakor je učencem potrebno ustrezno prikazati, kaj so prednosti ali slabosti alternativnih 

virov ter zakaj jih lahko izkoriščamo. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 SONČNI KOLEKTOR 

 

Sončna energija je vir kar nekaj energij v našem okolju. Najbolje je, če z energijo varčujemo 

v vseh oblikah, šele nato sledi uporaba čistih virov energije. Različni viri energije so 

posredniki med sončno in uporabljeno energijo, direktna raba sončne energije pa je najčistejši 

vir. 

Eden izmed najpogostejših načinov izkoriščanja sončne energije, ki se uporabljajo, so tudi 

ravni sončni kolektorji, uporabni za ogrevanje sanitarne vode, za ogrevanje bazenov na 

prostem, občasno tudi za ogrevanje prostorov. 

Zaradi omejenih zalog energije in onesnaženja narave bo človek vedno bolj prisiljen 

uporabljati obnovljive vire.  

Sončni kolektorji naj bi bili čim bolj preprosti za uporabo, torej preproste konstrukcije in z 

možnostjo kombiniranja z ostalimi obstoječimi klasičnimi napravami za dogrevanje sanitarne 

vode, kot je na primer zalogovnik. 

Če želimo, da bi bil sončni kolektor tudi čim bolj uporaben, na to vplivajo tudi nekatere 

naravne danosti, predvsem vpliv vremena in geografska lega, pomembna je tudi usmerjenost 

kolektorske površine tako, da prejme kar največ Sonca tekom dneva, na uporabnost pa vpliva 

tudi velikost kolektorja in njegova kvaliteta. Vsekakor pa je veliko odvisno tudi od števila 

porabnikov in količine porabljene vode. 

Absorber je bistveni del sončnega kolektorja. Njegova naloga je, da vodi toplotni medij in 

prenaša toploto iz solarne absorbcijske plasti na prenosni medij. Večinoma se za ogrevanje 

sanitarne vode in za ogrevanje prostorov uporablja kovinske absorberje, ti imajo različne 

nanose, ki kar najbolje absorbirajo sončno svetlobo. Pri absorbcijski površini je zelo 

pomembno, koliko sevanja lahko pretvori v toplotno energijo. Kritina sončnega kolektorja je 

iz stekla z nizko vsebnostjo železa, za izolacijo se uporablja steklena volna, ker pa so sončni 

kolektorji postavljeni zunaj v vseh vremenskih pojavih, morajo biti sestavljeni iz ohišja, ki je 

odporno na vremenske spremembe. 

 

Sončni kolektor je najbolj uporaben za segrevanje sanitarne vode in bivalnih prostorov, za 

katero izkorišča sončno svetlobo.  

Če bi želeli čim krajše opisati delovanje sončnega kolektorja, bi lahko rekli, da je sončni 

kolektor naprava, ki pretvarja sončno oz. svetlobno energijo v toploto. 

Če pa želimo delovanje sončnega kolektorja podrobneje razložiti, je najlažje zadevo pojasniti 

na naslednji način. Glavni del sončnega kolektorja absorber absorbira sončno svetlobo in tako 

segreva medij, ki se pretaka po ceveh pritrjenih na absorber v sončnem kolektorju . Medij 

nato potuje po ceveh do hranilnika, v katerem je voda, ki jo želimo segreti. Cevi, po katerih se 

pretaka medij, se nahajajo tudi znotraj hranilnika in tako medij prenese toploto na vodo. 
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Medij se ves čas pretaka po ceveh s pomočjo črpalke, tako kot kaže spodnja slika1. Ker jakost 

sončne svetlobe ni stalna, po navadi vodo v oblačnih dneh dodatno segrevamo s pomočjo 

kotla. Medij v sončni kolektor vstopa pri nižji temperaturi in izstopa pri višji temperaturi.  

Čim večjo količino vode segreje sončni kolektor za čim večjo temperaturno spremembo v čim 

krajšem času, tem bolj je učinkovit. 

Poudariti je potrebno, da sončni kolektorji niso isto kot sončne celice. Sončne celice 

pretvarjajo sončno energijo v električno energijo, sončni kolektorji pa izrabljajo infrardeče 

valovanje za segrevanje tekočine. [1] 

  

Slika 1: Sistem delovanja sončnih kolektorjev in pridobivanja tople vode [7] 

 
 

2.2 MODEL SONČNEGA KOLEKTORJA 
  

Model sončnega kolektorja je pomanjšana različica pravega sončnega kolektorja. Z njim 

lahko ustrezno ponazorimo delovanje sončnega kolektorja. Model sončnega kolektorja je 

sestavljen iz absorberja in bakrenih, s črno barvo prevlečenih cevk, pritrjenih na absorber, 

izoliran pa je s stiroporom. Vse to se nahaja v ohišju, ki ima največjo površino zastekljeno. 

Absorber je črne barve, saj tako absorbira večji del sončne svetlobe. Modelu sončnega 

kolektorja je priložen tudi hranilnik, ki ga z absorberjem povezujejo silikonske cevke. Po 

bakrenih in silikonskih cevkah se pretaka voda, ki nato segreva preostalo vodo, ki se nahaja v 

hranilniku. Hranilnik je sestavljen iz 1-litrske čase ter bakrenih cevk zvitih v spiralo. Voda se 

po cevkah pretaka s pomočjo motorčka, priključenega na električno napetost. Voda v sončni 

kolektor vstopa pri nižji temperaturi in izstopa pri višji temperaturi. 

Model sončnega kolektorja ima možnost merjenja temperature vode v več točkah. Merimo 

lahko temperaturo vode, ko le ta vstopa in izstopa iz modela sončnega kolektorja, merimo 

lahko tudi koliko se voda segreje na približno eni četrtini poti skozi  model sončnega 

kolektorja ter temperaturo vode v hranilniku.  
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Model sončnega kolektorja je lahko prenosljiv, tako da vedno lahko izberemo po naši presoji 

najbolj optimalno mesto postavitve modela sončnega kolektorja.  Modelu sončnega kolektorja 

lahko nastavljamo nagib pod različnimi koti. 

Edini primanjkljaj je zalogovnik, s katerim bi dodatno segrevali vodo v hranilniku, ampak na 

to lahko učence samo opozorimo kot možnost dodatnega  segrevanja. 

Model sončnega kolektorja je izdelalo podjetje Virles, katerega zastopnik je g. Štepec. Za 

uporabo pri diplomski nalogi sem si ga lahko izposodila na Pedagoški fakulteti. 

Model sončnega kolektorja z opisom si lahko ogledamo na slikah 2 in 3 na naslednji strani. 
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Slika 2: Model sončnega kolektorja 

 

 

Slika 3: Model sončnega kolektorja 

Absorber s cevkami, 

po katerih se pretaka 

voda. 

Baterija Hranilnik 

Digitalni termometri, 

postavljeni pri merjenju 

temperature vode ob 

vhodu in izhodu. 

Silikonske cevke, po 

katerih teče voda. 

 

Motor, ki poganja vodo 

po modelu sončnega 

kolektorja, s priključki 

na baterijo. 
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3. RAZISKOVALNI DEL 

3.1 UPORABA MODELA SONČNEGA KOLEKTORJA V IZOBRAŽEVALNI NAMEN 
  

Model sončnega kolektorja lahko priključimo na baterijo sestavljeno iz več galvanskih 

členov. Da voda v modelu sončnega kolektorja prične krožiti, mora biti vrednost napetosti 

nekje med 3V in 6V. Večja kot je vrednost napetosti, hitreje bo krožila voda po ceveh. 

Če želimo prihraniti pri baterijah, lahko model sončnega kolektorja priključimo tudi na 

napetost 220V, vendar moramo imeti v električni krog vključen adapter, s katerim reguliramo 

vrednost napetosti.  

Če želimo varčevati z električno energijo, pa lahko vodo v modelu sončnega kolektorja 

poženemo tudi zaradi vzpostavljene razlike v temperaturi vode. Voda, ki se nahaja v ceveh, ki 

so pritrjene na absorber, se segreje preden se segreje voda v ceveh izven absorberja in tako 

lahko prične voda krožiti. Vendar bi bilo pri samem modelu sončnega kolektorja potrebnih še 

nekaj izboljšav, da bi lahko dejansko privarčevali tudi z električno energijo. 

Današnji svet se razvija v smeri, kjer je uporaba sončne energije vedno bolj pomembna za 

vsakdanje potrebe. Zelo pomembno je, da so otroci z uporabnostjo alternativnih virov 

seznanjeni že v začetku šolanja ter da slednje nadgrajujejo. 

Model sončnega kolektorja se zdi zelo dober primer učnega pripomočka, ki ga lahko 

vključimo pri obravnavi alternativnih virov energije. Že učenci nižjih razredov bi lahko 

razumeli samo uporabo in delovanje sončnega kolektorja, učenci višjih razredov pa bi z njim 

že lahko samostojno raziskovali. 

Učence bi morali spodbujati k uporabi alternativnih virov energije, saj so le ti neuničljivi 

oziroma s koriščenjem njihovih danosti ne škodujemo okolju in Zemlji. 

Učenci lahko pri sami uporabi modela sončnega kolektorja spoznajo, da se voda segreva z 

uporabo sončne energije ter da je voda, ki priteče iz modela sončnega kolektorja toplejša kot 

voda, ki vanj priteka. Če se hkrati osredotočijo še na hranilnik vode, spoznajo, da se voda v 

hranilniku segreva, saj voda, ki priteče skozi sončni kolektor gre po ceveh skozi hranilnik in 

tako segreje vodo v hranilniku. Če pa želijo še dodatno raziskovati, lahko model sončnega 

kolektorja usmerijo v različne smeri neba pod različnim naklonom, ter tako raziščejo najbolj 

optimalno postavitev modela sončnega kolektorja. 

  

3.2 MERITVE 
 

Preizkusila sem model sončnega kolektorja, ki si ga je bilo moč sposoditi na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. 
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Meritve sem izvedla na dva načina oziroma z drugačno postavitvijo modela sončnega 

kolektorja. Najprej bom predstavila prvi način, v nadaljevanju pa še drugi način.  

 

3.2.1 Meritve s fiksno postavitvijo modela sončnega kolektorja 

  

Model sončnega kolektorja sem postavila tako, da je bil obrnjen proti jugu pod kotom cca. 

45°, in sicer proti jugu zaradi tega, ker se Sonce čez dan navidezno premika od vzhoda proti 

zahodu bližje južnemu delu horizonta. Model sončnega kolektorja sem postavila pod kotom 

cca. 45° zato, ker če bi želela v svojem kraju uporabljati sončne kolektorje, ki bi jih montirala 

na streho hiše, imajo vse strehe v mojem okolju naklon cca. 45°. Prav tako pa je ta naklon 

nekako najbolj optimalen za uporabo sončnih kolektorjev čez celo leto, saj je to povprečen 

največji višinski kot Sonca čez celotno leto. [5] 

Z naklonom in usmerjenostjo proti jugu, sem poskušala zagotoviti čim bolj optimalno 

postavitev modela sončnega kolektorja tako, da bi absorber sprejel čim večji del sončnih 

žarkov, ne da bi ga kakorkoli premikali oziroma preusmerjali. 

V cevke, skozi katere se pretaka medij ter v hranilnik sem natočila vodo. Model sončnega 

kolektorja sem priključila na napetost 3V in voda je pričela krožiti po cevkah.  

Odločila sem se, da bom merila temperaturo medija oziroma vode, ki jo motorček poganja po 

cevkah v modelu sončnega kolektorja ob vhodu, izhodu ter vmes med izhodom in vhodom, 

merila pa sem tudi temperaturo vode v hranilniku in temperaturo ozračja. Temperaturo 

ozračja sem merila tako, da sem termometer postavila na višino 1m v senci ter počakala, da se 

je temperatura ozračja začasno ustalila, paziti sem morala le, da se konica termometra ni 

ničesar dotikala. Temperaturo vode v hranilniku sem merila na čim višji točki hranilnika, saj 

se topla voda zbira na vrhu. Temperaturo vode v vseh točkah merjenja pa sem odčitala takrat, 

ko se je temperatura vode začasno ustalila. Za merjenje temperature sem uporabljala digitalne 

termometre. 

Spremljala sem tudi vremensko napoved tako, da bi izbrala čim bolj optimalen dan za 

izvajanje meritev.  

V tabeli 1 so prikazani rezultati meritev na dan 28. avgusta 2014, pri katerih je bil model 

sončnega kolektorja fiksno postavljen. Meritve sem pričela zjutraj ter jih izvajala vsako uro 

do sončnega zahoda. Voda v cevkah  modela sončnega kolektorja je pričela krožiti približno 

uro pred prvimi meritvami in nato neprestano krožila do zadnjih meritev. Vreme je bilo 

večino dneva stabilno, sončno. Temperatura vode, ki sem jo zjutraj natočila v cevke, je bila 

17,5 °C. Sonce je vzšlo ob 7:45 in zašlo ob 18:45 . Glede na to, da je bil lep poletni dan, sem 

pričakovala, da se bo voda v hranilniku najbolj segrela ravno nekje sredi dneva med 12:30 in 

13:30, ko je Sonce najvišje na nebu. 

Preden si ogledamo meritve, naj predstavim še kaj pomenijo merjene količine. 
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Tozračja – temperatura ozračja ob določeni uri, 

Tvhodna – temperatura vode, ki kroži po cevkah v modelu sončnega kolektorja, merjena ob 

vhodu v model sončnega kolektorja, 

Tizhodna - temperatura vode, ki kroži po cevkah v modelu sončnega kolektorja, merjena ob 

izhodu iz modela sončnega kolektorja, 

Tvmesna - temperatura vode, ki kroži po cevkah v modelu sončnega kolektorja, merjena vmes 

med vhodom in izhodom iz modela sončnega kolektorja, 

Thranilnika - temperatura vode v hranilniku, ki se segreva s pomočjo vode, ki kroži po ceveh v 

modelu sončnega kolektorja. 

Tabela 1: Meritve odvisne od časa 

Ura Tozračja [°C] Tvhodna [°C] Tizhodna [°C] Tvmes [°C] Thranilnika [°C] 

9:30 21,0 32,6 35,2 34,4 32,7 

10:30 21,3 42,5 47,8 46,5 45,1 

11:30 22,2 43,5 48,3 47,2 46,2 

12:00 22,8 46,3 52,5 50,3 50,4 

12:30 23,0 47,8 54,0 52,4 52,1 

13:00 22,3 47,9 53,4 51,7 51,8 

13:30 21,7 46,5 52,3 50,1 51,0 

14:00 21,7 46,5 52,5 50,1 50,5 

14:30 21,6 46,4 52,2 49,3 50,5 

15:30 22,0 42,9 48,0 44,0 46,6 

16:30 21,5 37,8 40,8 38,6 40,8 

17:30 21,5 34,0 35,1 34,4 37,1 

18:30 21,2 33,8 34,9 34,4 36,6 

 

Že iz meritev je dokaj razvidno, da je temperatura vode v cevkah  ob vhodu v model sončnega 

kolektorja nižja v primerjavi s temperaturo vode v cevkah ob izhodu iz modela sončnega 

kolektorja, kar lahko vidimo iz izračuna razlike med temperaturo vode ob izhodu in vhodu v 

model sončnega kolektorja v tabeli 2. Tudi temperatura vode, ki sem jo merila v cevkah vmes 

med vhodno in izhodno temperaturo vode je višja od temperature vode ob vhodu v model 

sončnega kolektorja ter nižja od temperature vode ob izhodu iz modela sončnega kolektorja. 

Torej tu lahko trdimo, da se voda, ki potuje po ceveh skozi model sončnega kolektorja, 

segreva.  

 

Tabela 2: Primerjava temperatur vode ob vhodu in izhodu iz modela sončnega kolektorja 

Ura Tozračja [°C] Tvhodna [°C] Tizhodna [°C] Tizhodna [°C] - Tvhodna [°C] 

9:30 21,0 32,6 35,2 2,6 

10:30 21,3 42,5 47,8 5,3 
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11:30 22,2 43,5 48,3 4,8 

12:00 22,8 46,3 52,5 6,2 

12:30 23,0 47,8 54,0 6,2 

13:00 22,3 47,9 53,4 5,5 

13:30 21,7 46,5 52,3 5,8 

14:00 21,7 46,5 52,5 6,0 

14:30 21,6 46,4 52,2 5,8 

15:30 22,0 42,9 48,0 5,1 

16:30 21,5 37,8 40,8 3,0 

17:30 21,5 34,0 35,1 1,1 

18:30 21,2 33,8 34,9 1,1 

 

Temperaturna razlika med vodo ob vhodu in izhodu iz modela sončnega kolektorja je največja 

okrog 12:00 do 13:00, to je takrat, ko je Sonce najvišje na nebu. Prav tako pa temperaturna 

razlika ostaja podobna tja do 14:30, saj velja, da je Sonce poleti najmočnejše od 11:00 do 

16:00. Vmes sicer niha, saj je precej odvisno tudi od čistosti neba, če Sonce zakrijejo oblaki, 

je seveda sončno obsevanje na Zemljo manjše, posledično se to pozna tudi na temperaturni 

razliki vode med vhodom in izhodom iz modela sončnega kolektorja. 

Ugotovitev, da je temperatura vode ob vhodu v model sončnega kolektorja nižja v primerjavi 

z temperaturo vode ob izhodu iz modela sončnega kolektorja, lahko predstavimo tudi 

grafično. 

Slika 4: Časovna odvisnost temperature vode ob vhodu in izhodu iz modela sončnega kolektorja 
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Iz grafa na sliki 4 se zelo dobro vidi, da je temperaturna razlika največja takrat, ko je Sonce 

najvišje na nebu.  

Ker sem merila tudi temperaturo vode v točki, ki se nahaja med vhodom in izhodom vode iz 

modela sončnega kolektorja, lahko pokažemo tudi, da se voda postopno segreva, ko teče skozi 

cevi v modelu sončnega kolektorja. To je razvidno že iz meritev v tabeli 1, vsekakor pa lahko 

lepo razberemo tudi iz grafa na sliki 5. 

Slika 5: Časovna odvisnost temperature vode ob vhodu, vmes in izhodu iz modela sončnega kolektorja 

 

Iz grafa na sliki 5 je razvidno, da se dopoldan voda v modelu sončnega kolektorja hitreje 

segreje na maksimalno temperaturo oziroma temperaturo, ki jo doseže ob izhodu iz modela 

sončnega kolektorja, prav tako pa se voda v modelu sončnega kolektorja v popoldanskih urah 

počasneje segreva na temperaturo, ki jo doseže ob izhodu iz modela sončnega kolektorja. 

Vsekakor pa tu lahko učencem pokažemo, da se voda v modelu sončnega kolektorja postopno 

segreva ter da je večja razlika v temperaturah vode v različnih točkah ravno v času, ko je 

Sonce najvišje na nebu. 
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Slika 6: Časovna odvisnost temperature vode ob vhodu in izhodu iz modela sončnega kolektorja v primerjavi s 
temperaturo ozračja 

 

Graf na sliki 6 prikazuje, da so temperatura ozračja ter temperaturi vode ob vhodu in izhodu iz 

modela sončnega kolektorja dosegle vrh res nekje med 12:00 in 13:00. Iz grafa lahko vidimo 
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17:30 21,5 37,1 

18:30 21,2 36,6 

 

Sanitarna voda, ki se segreva v hranilniku, bi bila 28. avgusta 2014 uporabna kot topla voda 

že od 9.30 dalje in nato vsaj do sončnega zahoda. Zanimivo je, da se voda v hranilniku do 

12:30 segreva, nato pa se prične postopoma ohlajati. Praviloma to pri sončnih kolektorjih, ki 

jih uporabljamo za segrevanje sanitarne vode ni mogoče, saj je hranilnik dovolj izoliran, da se 

temperatura sanitarne vode ohrani oz. se dodatno segreva še z zalogovnikom. Prav tako pa, če 

pogledamo meritve, je razvidno, da se voda v hranilniku segreje na najvišjo temperaturo 

takrat, ko je Sonce najvišje na nebu.  

Slika 7: Časovna odvisnost temperature ozračja in temperature vode v hranilniku 

 

Iz slike 7, kjer graf prikazuje temperaturo ozračja in temperaturo vode v hranilniku preko 

dneva, lahko vidimo, da temperatura vode v hranilniku precej hitreje narašča v primerjavi s 

temperaturo ozračja.   

Ker vemo, da Sonce najvišjo točko na nebu doseže okrog 12:00 do 13:00 ure, lahko 
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hranilniku takrat najvišjo temperaturo. Če se želimo o tem prepričati, lahko izračunamo s 

kolikšno močjo deluje model sončnega kolektorja preko dneva. Moč nam pove, koliko toplote 

Q prejme voda v modelu sončnega kolektorja v določenem času t. Torej čim večja je moč, 

tem boljši je model sončnega kolektorja.  Moč, s katero deluje model sončnega kolektorja, 

lahko izračunamo z uporabo naslednje enačbe (1).  
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(1) 

Vvode  je prostornina vode, ki v času t steče skozi model sončnega kolektorja, to poimenujemo 

volumski pretok. Za gostoto vode ρvode  vzamemo vrednost 1 kg/l, za specifično gostoto vode 

cvode pa vzamemo vrednost 4200 J/ kgK. 

Volumski pretok vode skozi model sončnega kolektorja sem izmerila tako, da sem vodni krog 

prekinila v najvišji točki vodnega kroga pri injekciji nad motorčkom ter merila, koliko vode se 

v tej točki izteče iz cevke v merilno posodo v določenem času. Potrebno je bilo paziti, da v 

vodni krog ni prišel zrak, zato je bilo potrebno vodo dolivati v injekcijo nad motorčkom. Prav 

tako nisem smela spreminjati višine najvišje točke, kjer se je voda iztekala v merilno posodo, 

saj bi potem lahko voda zaradi tlačne razlike iztekala hitreje ali počasneje. Izmerila sem 

vrednosti med 0,08 l/min do 0,12 l/min tako, da sem potem za izračun moči vzela povprečno 

vrednost 0,10 l/min. Kontrolno meritev volumskega pretoka smo opravili tudi na Pedagoški 

fakulteti s pomočjo naprave za merjenje pretoka, ki jo vključimo v vodni krog, izmerjen 

volumski pretok vode je bil 0, 10 litra v eni minuti. Vendar pa pri merjenju volumskega 

pretoka lahko pride do odstopanja tudi  do 25%, saj je odvisen od delovanja motorčka in 

vrednosti električnega napajanja 

Za primer izračunajmo moč modela sončnega kolektorja ob 9: 30 zjutraj. 

   
                                 

 
 

   
        

     
        

   
       

Ob 9:30 zjutraj je bila moč, s katero je deloval model sončnega kolektorja, enaka 18,2W. 

Tabela 4: Tabela, ki prikazuje izračunano moč 

Ura Tvhodna [°C] Tizhodna [°C] Tizhodna [°C] - 

Tvhodna [°C] 

P [W] 

 

9:30 32,6 35,2 2,6 18,2 

10:30 42,5 47,8 5,3 37,1 

11:30 43,5 48,3 4,8 33,6 

12:00 46,3 52,5 6,2 43,4 

12:30 47,8 54,0 6,2 43,4 

13:00 47,9 53,4 5,5 38,5 

13:30 46,5 52,3 5,8 40,6 

14:00 46,5 52,5 6,0 42,0 

14:30 46,4 52,2 5,8 40,6 

15:30 42,9 48,0 5,1 35,7 

16:30 37,8 40,8 3,0 21,0 

17:30 34,0 35,1 1,1 7,7 

18:30 33,8 34,9 1,1 7,7 
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Lahko rečemo, da če model sončnega kolektorja segreje vodo za čim večjo temperaturno 

razliko tem večja je njegova moč. To pomeni, da se voda, ki vstopa v model sončnega 

kolektorja segreje za čim več °C. Iz tabele 4 razberemo, da je bila največja moč modela 

sončnega kolektorja nekje od 12:00 do 12:30, ko je bila tudi temperaturna razlika vode ob 

vhodu in izhodu iz sončnega kolektorja največja. Takrat je bilo tudi Sonce najvišje na nebu. 

Moč modela sončnega kolektorja lahko prikažemo tudi grafično. 

 

Slika 8: Grafičen prikaz moči pri fiksni postavitvi modela sončnega kolektorja tekom dneva 

 

 

Iz grafa na sliki 8 je razvidno, da je bila moč modela sončnega kolektorja največja nekje med 

12:00 in 13:00, torej, ko je bilo Sonce najvišje na nebu. 

 

3.2.2 Meritve s spreminjajočo postavitvijo modela sončnega kolektorja in 

pravokotnim vpadom sončnih žarkov 

 

Ker pa je model sončnega kolektorja prenosljiv in ima nastavljiv naklon, sem se odločila, da 

istočasno opravim še meritve, kjer ob vsaki meritvi postavim model sončnega kolektorja tako, 

da je njegova postavitev najbolj optimalna in bo tako model sončnega kolektorja trenutno 

najbolj učinkovit. 
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Spremljala sem višinski kot Sonca na nebu in model sončnega kolektorja postavila tako, da so 

sončni žarki vpadali na model sončnega kolektorja pravokotno. Pri postavitvi sem si 

pomagala z metrsko palico, ki sem jo zapičila v tla in jo usmerila proti Soncu tako, da ni 

imela sence. Tako sem lahko izmerila višinski kot Sonca, ki je enak kotu med tlemi in palico. 

Model sončnega kolektorja sem pred vsako meritvijo usmerila v smeri palice in nastavila 

naklon modela sončnega kolektorja za povsem enak kot, pod katerim je bila postavljena 

palica glede na tla. Le tako sem lahko zagotovila, da so sončni žarki vpadali pravokotno na 

model sončnega kolektorja. 

  

Tabela 5: Meritve ob pravokotnem vpadu sončnih žarkov 

Ura Naklon 

[°] 

Tozračja [°C] Tvhodna [°C] Tizhodna [°C] Tvmes [°C] Thranilnika [°C] 

9:30 30,0 21,0 36,6 43,5 41,0 39,4 

10:30 35,0 21,3 43,3 49,8 48,3 47,7 

11:30 50,0 22,2 45,3 51,4 49,2 49,4 

12:00 55,0 22,8 45,4 52,5 50,4 51,1 

12:30 60,0 23,0 47,6 54,5 52,3 52,6 

13:00 60,0 22,3 46,5 53,5 51,7 51,7 

13:30 55,0 21,7 44,9 52,8 49,6 50,9 

14:00 50,0 21,7 47,9 54,2 51,0 51,5 

14:30 45,0 21,6 48,6 55,2 52,1 50,8 

15:30 40,0 22,0 44,5 51,2 47,8 47,6 

16:30 35,0 21,5 40,2 46,7 44,2 43,3 

17:30 20,0 21,5 36,9 43,4 40,2 39,1 

18:30 15,0 21,2 35,6 39,9 39,0 37,8 

  

Iz tabele 5 lahko vidimo kako se spreminja naklon modela sončnega kolektorja, če želimo 

zagotavljati pravokotni vpad žarkov. Naklon je najmanjši zjutraj in pozno popoldan, ko je tudi 

višinski kot Sonca najmanjši. Ko pa je Sonce najvišje na nebu, torej od 12:00 do 13:30, je tudi 

naklon modela sončnega kolektorja večji. 

Prav tako je tudi v tem načinu merjenja že iz tabele 5 razvidno, da se voda, medtem ko teče po 

cevkah skozi model sončnega kolektorja, segreva, saj je temperatura vode ob vhodu nižja od 

temperature vode merjene vmes med vhodom in izhodom, temperatura vode na izhodu pa je 

višja od temperature vode vmes in ob vhodu.   

Tudi to lahko pokažemo grafično. 
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Slika 9: Primerjava temperature vode merjene na različnih mestih tekom dneva 

 

Vsekakor se iz grafa na sliki 9 vidi, da se voda v modelu sončnega kolektorja zopet postopno 

segreva. 

Prav tako lahko pri tem načinu merjenja pokažemo, da se sanitarna voda v hranilniku segreje 

na občutno višjo temperaturo kot jo ima ozračje.  

Koristno je tudi pri tem načinu merjenja izračunati moč, s katero deluje model sončnega 

kolektorja, da lahko kasneje izračunamo izkoristek modela sončnega kolektorja. 

Moč prav tako lahko izračunamo po že znani enačbi (1). Vrednost volumskega pretoka ostane 

enaka 0,10 litra v 60 sekundah, za gostoto vode ρvode  vzamemo vrednost 1 kg/l in za 

specifično gostoto vode cvode vzamemo vrednost 4200 J/ kgK. 

Za primer lahko izračunamo moč pri naklonu 30° ob 9:30 dopoldan. 

   
                                 

 
 

   
        

     
        

   
       

Ob 9:30 je model sončnega kolektorja deloval z močjo 48,3 W. Vrednosti izračunane moči 

tekom dneva so prikazane v tabeli 6. 
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Tabela 6: Tabela izračunanih vrednosti moči 

 

Če želimo prikazati moč tudi grafično, je to lepo razvidno na sliki 10. 

Slika 10: Grafično prikazan potek izračunane moči tekom dneva 
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Ura Naklon 

[°] 

Tvhodna [°C] Tizhodna [°C] Tizhodna [°C] - 

Tvhodna [°C] 

P [W] 

 

9:30 30,0 36,6 43,5 6,9 48,3 

10:30 35,0 43,3 49,8 6,5 45,5 

11:30 50,0 45,3 51,4 6,1 42,7 

12:00 55,0 45,4 52,5 7,1 49,7 

12:30 60,0 47,6 54,5 6,9 48,3 

13:00 60,0 46,5 53,5 7,0 49,0 

13:30 55,0 44,9 52,8 7,9 55,3 

14:00 50,0 47,9 54,2 6,3 44,1 

14:30 45,0 48,6 55,2 6,6 46,2 

15:30 40,0 44,5 51,2 6,7 46,9 

16:30 35,0 40,2 46,7 6,5 45,5 

17:30 20,0 36,9 43,4 6,5 45,5 

18:30 15,0 35,6 39,9 4,3 30,1 
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Iz grafa na sliki 10 in iz tabele 7 je razvidno, da je bila moč modela sončnega kolektorja 

največja nekje med 12:00 in 13:30, ko je Sonce najvišje na nebu, sicer pa je bila tekom dneva 

moč kar precej konstanta, variirala je nekje na območju med  vrednostjo 40W in 60W. 

3.2.3 Primerjava obeh načinov meritev 

  

Ker sem izvedla dva načina meritev, se sedaj lahko vprašam, katera postavitev bi bila najbolj 

optimalna za uporabo sončnih kolektorjev.  

V naslednjih tabelah bo z ∆T1 označena temperaturna razlika vode med vhodom in izhodom, s 

P1 pa bo označena moč, obe izračunani iz meritev pri prvem načinu merjenja. Z ∆T2 bo 

označena temperaturna razlika vode med vhodom in izhodom,  s P2  pa bo označena moč, obe 

izračunani iz meritev pri drugem načinu merjenja.  

Zelo zanimiva je primerjava temperaturnih razlik vode ob vhodu in izhodu iz modela 

sončnega kolektorja pri obeh načinih merjenja.                                            

Tabela 7: Primerjava temperaturne razlike vode pri vhodu in izhodu iz modela sončnega kolektorja v obeh primerih 

postavitve 

Fiksna postavitev modela 

sončnega kolektorja z usmeritvijo 

proti jugu in naklonu 45%. 

Spremenljiva postavitev modela 

sončnega kolektorja tako, da so 

sončni žarki vpadali čim bolj 

pravokotno. 

 

∆T1 [°C] 

 

 ∆T2 [°C] 

2,6 6,9 

5,3 6,5 

4,8 6,1 

6,2 7,1 

6,2 6,9 

5,5 7,0 

5,8 7,9 

6,0 6,3 

5,8 6,6 

5,1 6,7 

3,0 6,5 

1,1 6,5 

1,1 4,3 

  

Če primerjamo razlike temperatur v zgornji tabeli 7, lahko vidimo, da vrednost temperaturne 

razlike vode med vhodom in izhodom iz modela sončnega kolektorja pri fiksni postavitvi 

variira na precej večjem območju kot vrednost temperaturne razlike vode med vhodom in 

izhodom iz modela sončnega kolektorja pri postavitvi, kjer sončni žarki vpadajo pravokotno 

na model sončnega kolektorja. Primerjavo si lahko pogledamo še na grafičnem prikazu na 

sliki 11. 
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Slika 11: Temperaturna razlika vode ob vhodu in izhodu iz modela sončnega kolektorja tekom dneva 

 

 

Iz grafa na sliki 11  je razvidno, da se pri fiksni postavitvi modela sončnega kolektorja 

temperaturna razlika vode med vhodom in izhodom precej bolj spreminja v primerjavi s 

postavitvijo, kjer sončni žarki vpadajo pravokotno. Pri fiksni postavitvi vrednost temperaturne 

razlike variira med 1°C in 6,2°C, medtem ko pri postavitvi s pravokotnim vpadom žarkov 

vrednost temperaturne razlike variira med 4,3°C in 7,9°C oziroma večino dneva variira med 

6,1°C in 7,9°C, kar pa je precej manjše območje kot pri fiksni postavitvi modela sončnega 

kolektorja. Predvidevamo lahko, da je območje kjer variira vrednost temperaturne razlike pri 

fiksni postavitvi večje zato, ker sončni žarki tekom dneva ne vpadajo vedno pod istim kotom, 

ampak se vpadni kot sončnih žarkov spreminja. Zjutraj in zvečer, ko je vpadni kot najmanjši 

je tudi ∆T1 najmanjša, okrog poldne, ko je vpadni kot sončnih žarkov največji, pa je ∆T1 

največja. 

 

3.2.4 Katera postavitev modela sončnega kolektorja je najbolj učinkovita? 

  

Še vedno pa nas zanima, kakšen je bil izkoristek modela sončnega kolektorja v obeh načinih 

merjenja. Da bi lahko izkoristek izračunala, sem spremljala sončno obsevanje dne 28. avgusta 

v Ljubljani, ki je približno 40 kilometrov oddaljena od kraja izvajanja meritev. Privzela sem, 

da so vremenske razmere v kraju merjenja z model sončnega kolektorja dokaj podobne 
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Ljubljani. Sončno obsevanje sem spremljala na spletni strani PV portal fakultete za 

elektrotehniko.[6] 

V tabeli 8 so podane vrednosti globalnega sončnega obsevanja v W/m
2
. Če želim te vrednosti 

primerjati z izračunanimi vrednostmi moči modela sončnega kolektorja, jih moram pomnožiti 

z velikostjo površine absorberja pri modelu sončnega kolektorja, kar pa je 0,144 m
2
. Ta 

izračun je narejen v tretjem stolpcu tabele 8. 

 

Tabela 8: Globalno sončno obsevanje v Ljubljani tekom dneva in izračun sončnega obsevanja na model sončnega 
kolektorja 

Ura Globalno sončno obsevanje 

[W/m
2
] 

Izračunano sočno obsevanje na 

model sončnega kolektorja - PS 

[W] 

9:30 583,8 84,1 

10:30 593,6 85,5 

11:30 428,3 61,7 

12:00 868,9 125,1 

12:30 854,8 123,1 

13:00 786,2 113,2 

13:30 788,1 113,5 

14:00 816,3 117,6 

14:30 735,6 105,9 

15:30 640,1 92,2 

16:30 458,4 66,0 

17:30 350,9 50,5 

18:30 244,5 35,2 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da je največje sončno obsevanje ravno takrat, ko je Sonce najvišje na 

nebu. Na podlagi vrednosti globalnega sončnega obsevanja predvidevam, da je vmes prišlo do 

občasne pooblačitve, saj vrednost globalnega sončnega obsevanja ob 11:30 nepričakovano 

pade, prav tako je viden padec vrednosti  ob 13:00 in 13:30. 

Če želimo preveriti, kateri način postavitve modela sončnega kolektorja je najboljši, lahko 

izračunamo izkoristek oziroma učinkovitost modela sončnega kolektorja. 

Izkoristek modela sončnega kolektorja lahko izrazimo kot razmerje moči, s katero deluje 

model sončnega kolektorja in moči, s katero Sonce obseva model sončnega kolektorja. To 

zapišemo kot 

   
  

  
.                                                                          (2) 

Z η označimo izkoristek, s Pk  moč modela sončnega kolektorja, s Ps pa moč, s katero Sonce 

obseva model sončnega kolektorja. Vrednost izkoristka se nahaja med 0 in 1. Vrednost 

izkoristka 1 oziroma 100% je nemogoča. 
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Najprej si poglejmo izračun izkoristka pri fiksni postavitvi modela sončnega kolektorja. 

Za  primer izračunajmo izkoristek pri fiksni postavitvi modela sončnega kolektorja ob 12:30. 

    
  

  
 

    

     
          

Torej, ob 12:30 je bil izkoristek 35%.  

Tabela 9: Izračunan izkoristek pri fiksni postavitvi modela sončnega kolektorja 

 

Ura 

 

P1 [W] 

 

 

Izračunano sončno 

obsevanje na model 

sončnega kolektorja 

- PS [W] 

 

η1 [%] 

9:30 18,2 84,1 22 

10:30 37,1 85,5 43 

11:30 33,6 61,7 54 

12:00 43,4 125,1 35 

12:30 43,4 123,1 35 

13:00 38,5 113,2 34 

13:30 40,6 113,5 36 

14:00 42,0 117,6 36 

14:30 40,6 105,9 38 

15:30 35,7 92,2 39 

16:30 21,0 66,0 32 

17:30 7,7 50,5 15 

18:30 7,7 35,2 22 

 

Iz izračuna izkoristka v tabeli 9, lahko vidimo, da je bil izkoristek največji do 11:30, potem je 

nihal med 30% in 40%, zjutraj in proti večeru pa je bil najmanjši. Vsekakor pa je lahko 

dejanski izkoristek manjši, saj je vmes občasno prišlo do pooblačitve, kar se opazi pri 

nenadnih padcih vrednosti globalnega sončnega obsevanja v tabeli 8.  Glede na to, da je 

model sončnega kolektorja črne barve in se voda v njem segreva na temperaturo višjo od 

okolice oziroma ozračja, lahko predvidevamo, da model sončnega kolektorja seva v okolico 

in se zato izkoristek tekom dneva manjša. Prav tako pride do toplotne izgube tudi zaradi 

konvekcije. 

Sedaj pa si poglejmo še izkoristek pri postavitvi modela sončnega kolektorja tako, da so 

sončni žarki vpadali pravokotno na absorber. 

Tabela 10: izračunan izkoristek pri pravokotnem vpadu sončnih žarkov na absorber modela sončnega kolektorja 

 

 

Ura 

 

 

Naklon [°]       P2 [W] 

 

 

Izračunano sočno 

obsevanje na model 

sončnega kolektorja 

- PS [W] 

 

 

η2 [%] 

9:30 30,0 48,30 84,1 57 

10:30 35,0 45,50 85,5 53 



22 

 

11:30 50,0 42,70 61,7 69 

12:00 55,0 49,70 125,1 40 

12:30 60,0 48,30 123,1 39 

13:00 60,0 49,00 113,2 43 

13:30 55,0 55,30 113,5 49 

14:00 50,0 44,10 117,6 38 

14:30 45,0 46,20 105,9 44 

15:30 40,0 46,90 92,2 51 

16:30 35,0 45,50 66,0 69 

17:30 20,0 45,50 50,5 90 

18:30 15,0 30,10 35,2 86 

 

Če pogledamo v tabelo 10 je izkoristek največji kadar je višinski kot Sonca majhen, čeprav bi 

lahko mislili obratno. Zopet lahko predvidevamo, da se to zgodi zaradi sevanja modela 

sončnega kolektorja v okolico in konvekcije. Večje kot je sevanje modela sončnega kolektorja 

v okolico, manjši je izkoristek. Prav tako so nekateri izračunani izkoristki precej visoki in je 

lahko njihova dejanska vrednost manjša, na kar pa zopet lahko vpliva nenadna občasna 

pooblačitev pri merjenju globalnega sončnega obsevanja v Ljubljani. 

Sedaj lahko primerjamo, katera postavitev modela sončnega kolektorja bi bila najbolj 

optimalna. 

Poglejmo si tabelo 11, kjer je primerjava izkoristkov obeh načinov postavitev sončnega 

kolektorja. 

Tabela 11: Primerjava izračunanih izkoristkov pri obeh načinih merjenja 

 Fiksna postavitev modela 

sončnega kolektorja z 

usmeritvijo proti jugu in 

naklonu 45%. 

Postavitev modela sončnega 

kolektorja tako, da so sončni 

žarki vpadali čim bolj 

pravokotno. 

 

Ura 

 

η1 [%] 

 

η2 [%] 

9:30 22 57 

10:30 43 53 

11:30 54 69 

12:00 35 40 

12:30 35 39 

13:00 34 43 

13:30 36 49 

14:00 36 38 

14:30 38 44 

15:30 39 51 

16:30 32 69 

17:30 15 90 

18:30 22 86 
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Če v tabeli 11 pogledamo vrednosti izkoristkov, ima vsekakor večji izkoristek model 

sončnega kolektorja, pri katerem smo spreminjali postavitev tako, da so sončni žarki vpadali 

čim bolj pravokotno. 

Torej, če bi želeli imeti sončni kolektor, ki bi bil najbolj učinkovit, bi se morali odločiti za 

sončni kolektor, ki ima možnost spreminjanja pozicije na takšen način, da bi sončni žarki 

tekom dneva padali čim bolj pravokotno na absorber sončnega kolektorja. 

 

3.3 PREDLAGANE IZBOLJŠAVE ZA MODEL SONČNEGA KOLEKTORJA 
  

Čeprav se zdi model sončnega kolektorja na prvi pogled precej soliden za uporabo, bi 

predlagala nekaj izboljšav, ki sem jih zasledila pri izvajanju meritev in so me deloma tudi 

ovirale pri izvedbi kvalitetnejših in bolj realnih meritev. 

Prva stvar, ki me je zmotila je bila ta, da je hranilnik sestavljen iz kovinskih cevi zvitih v 

spiralo, ki jih vložimo v stekleno čašo. Kovina v stekleni čaši predstavlja precejšnjo nevarnost 

za razbitje čaše, kar pa ni ravno priporočljivo, še posebej, če meritve izvajajo otroci, saj 

razbito steklo predstavlja nevarnost poškodbe. Če sem že pri hranilniku, potem tu manjka 

možnost odvajanja tople sanitarne vode in priliv mrzle vode za nadaljnje segrevanje, saj 

trenutno lahko odvedem toplo vodo samo tako, da razderem hranilnik, toplo vodo odvedem in 

prilijem mrzlo oziroma hladnejšo vodo. Potem so tu silikonske prozorne cevke, ki povezujejo 

hranilnik z modelom sončnega kolektorja. Ko se voda pretaka po teh cevkah zagotovo pride 

do toplotne izgube in se tako voda v hranilniku ne ogreje na še višjo temperaturo kot bi se v 

resnici lahko. Predlagala bi, da bi bile cevke  in hranilnik bolje izolirani. 

Če bi želela vodo v modelu sončnega kolektorja pognati zgolj zaradi razlik v temperaturi, bi 

se nekako morala izogniti zračnim mehurčkom, ki so ujeti v cevkah, mogoče predlagam 

boljša tesnila pri povezovanju prozornih cevk z modelom sončnega kolektorja in ventil, skozi 

katerega bi lahko uhajal ujet zrak iz modela sončnega kolektorja.  

Predvsem pa se mi zdi model sončnega kolektorja primeren za raziskovanje, ki bi ga lahko 

izvajali osnovnošolski otroci. Zelo primerna je velikost modela sončnega kolektorja, čeprav bi 

bila lahko količina cevk v absorberju večja in bi se voda tako dalj časa zadrževala v samem 

modelu sončnega kolektorja, tako bi se posledično verjetno tudi ogrela na višjo temperaturo. 

Če učenci želijo izračunati moč, s katero Sonce obseva model sončnega kolektorja, bi morali 

poznati pretok vode po cevkah. Predlagam, da se pri modelu Sončnega kolektorja priloži 

podatek o pretoku pri različnih napetostih ali pa se modelu sončnega kolektorja doda 

Venturijevo cev, s katero bi lahko izmerili pretok vode skozi model sončnega kolektorja.  

Potreben pa bi bil tudi kotomer, s katerim bi učenci lahko natančneje nastavljali naklon 

modela sončnega kolektorja. 
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3.4 UMESTITEV V UČNI NAČRT 
 

Otroci se na razredni stopnji seznanijo z uporabo alternativnih virov energije šele v 5. razredu, 

na področju pojavov, kjer spoznavajo vpliv sonca na vreme. Če izvzamem nekaj ciljev iz 

predpisanega učnega načrta za naravoslovje in tehniko, kot so: 

Učenci znajo: 

 prikazati, da se snovi na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo, 

 razložiti, da sončna svetloba ogreva tla in da tla ogrevajo zrak, 

 ugotoviti, da se tla najbolj ogrejejo, ko padajo sončni žarki pod pravim kotom, 

 ugotoviti, da se voda segreva, ko vpija sončno svetlobo. [3] 

Torej lahko bi rekla, da učenci nekaj stvari že poznajo, vedo, da se na Soncu snovi grejejo, da 

Sonce lahko ogreje vodo, še vedno pa niso seznanjeni s tem, da lahko večjo količino vodo 

segrejemo tudi z uporabo sončnega kolektorja. Menim, da bi bilo učence dobro seznaniti že 

na razredni stopnji, da je Sonce tudi nek obnovljiv vir energije, ki ga lahko uporabljamo v, za 

nas, koristne namene. Ker učenci že vedo, da se tla najbolj ogrejejo, ko padajo sončni žarki 

pod pravim kotom, zakaj ne bi tega raziskali še s pomočjo modela sončnega kolektorja in 

ugotovili, da se tudi sanitarna voda za uporabne namene najbolj segreje, ko padajo sončni 

žarki pod pravim kotom. 

Bolje so učenci seznanjeni z uporabo alternativnih virov v 6. in 7. razredu, pri vsebinskem 

sklopu energija, če zopet izvzamem učne cilje iz učnega načrta za naravoslovje: 

Učenci v 6. razredu: 

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

življenja na Zemlji, 

 razlikujejo med obnovljivimi viri energije in neobnovljivimi viri. [2] 

Učenci v 7. razredu: 

 spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje snovi, spremembe 

agregatnega stanja, spremembe snovi, da lahko poganja električni tok. [2] 

Zdi se, da učenci v 6. in 7. razredu že vedo nekaj več  o sončni energiji, poznajo obnovljive 

vire energije ter spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroči segrevanje snovi. Še vedno pa 

ne zasledim, da bi učenci vedeli, da nam lahko sončna energija koristi za segrevanje sanitarne 

vode ter za ogrevanje prostorov. Učence bi bilo dobro seznaniti z uporabo sončnega 

kolektorja, kakor tudi z uporabo sončnih celic, s katerimi lahko pridobivamo električni tok. 

Če pogledam še učni načrt fizike za 8. in 9. razred, se energijski viri pojavijo v obravnavi pri 

9. razredu, ampak tudi iz naslednjih učnih ciljev ne morem reči, da učenci vedo, kaj je sončni 

kolektor, ter zakaj in na kakšen način nam lahko koristi. 
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Učenci v 9. razredu: 

 ugotovijo, da je Sonce glavni vir energije na Zemlji, 

 presodijo in opredelijo, kateri viri energije so obnovljivi in kateri ne, 

 razložijo, zakaj je prejeta energija od Sonca odvisna od letnega časa, 

 opredelijo moč kot količnik dela in časa, v katerem je delo opravljeno, 

 usvojijo pojem specifična topota, 

 uporabijo enačbo za računanje toplote, 

 usvojijo energijski zakon in ga uporabijo v izbranem primeru.[4] 

 

Za učence 9. razreda pa bi bilo že zanimivo, da bi izračunali tudi, s kolikšno moč deluje 

model sončnega kolektorja. Učenci 9. razreda že znajo izračunati toploto in moč, kar 

predvidevam iz učnih ciljev, tako da bi to znanje lahko uporabili tudi pri delu z modelom 

sončnega kolektorja. Torej lahko bi opravljali prav takšne meritve in izračune kot so bili v 

diplomi predstavljeni. 

Vsekakor se mi zdi pomembno, da učence spodbujamo k uporabi alternativnih virov energije, 

zato se zdi precej koristno, da bi za vsako generacijo učencev izvedli naravoslovni dan s 

tematiko vezano na obnovljive vire energije, kjer bi učenci lahko raziskovali tudi s pomočjo 

modela sončnega kolektorja in ugotavljali, katera postavitev bi bila najbolj optimalna v 

določenem letnem času. Učenci bi lahko model sončnega kolektorja izdelali tudi sami, kar bi 

enkratno lahko med predmetno povezali z tehniko, kar pa bi bilo najbolj primerno za učence 

od 7. razreda  dalje. 

 

 

4. ZAKLJUČEK 
 

Model sončnega kolektorja bi bil z nekaj izboljšavami zelo primeren učni pripomoček za 

učence višjih razredov v osnovni šoli. Učenci bi lahko z modelom sončnega kolektorja 

raziskovali, katera je najboljša postavitev, da bo model sončnega kolektorja kar najbolj 

učinkovit. Za enkrat smo pokazali, da je model sončnega kolektorja najbolj učinkovit takrat, 

ko sončni žarki vpadajo pravokotno na absorber, še vedno pa se dopušča možnost drugih 

načinov postavitev, kjer bi bil model sončnega kolektorja najbolj učinkovit. Vsekakor pa je 

potrebno kar nekaj poskusov meritev, saj hitro pride do odstopanj in izkoristkov, ki so 

nemogoči. Zagotovo sta predstavljena načina uporabe modela sončnega kolektorja kot učni 

pripomoček primerna za učence 9. razreda  osnovne šole, saj morajo uporabiti znanja, ki jih 

pridobijo v 9. razredu. Nekaj pomoči bi mogoče rabili pri računanju in razumevanju 

izkoristka, pri čimer pa lahko postopa učitelj in jim na preprost način pomaga. 

Učitelj lahko eksperimentiranje z modelom sončnega kolektorja podkrepi tudi z naslednjimi 

vprašanji, ki so primerna za razmišljanje pred ali po delu z  modelom sončnega kolektorja. 



26 

 

 Se zdi uporaba sončnih kolektorjev kot izkoriščanje sončne energije primerna ali ne? 

 Katera postavitev sončnih kolektorjev je najbolj optimalna? 

 Kakšen bi moral biti naklon sončnega kolektorja pozimi in kakšen poleti, če bi želeli 

čim večjo učinkovitost? 

 Od kje prehaja toplota v sončni kolektor?  

 Kdaj sončni kolektor prične oddajati toploto?  

 Ali lahko voda v sončnem kolektorju prične krožiti tudi brez priključka na električno 

napetost? 

 Zelo primerno se zdi tudi med predmetno povezovanje s tehniko, kjer bi učenci lahko izdelali 

različne modele sončnih kolektorjev in tako ugotavljali prednosti in slabosti. Vsekakor pa bi 

bil to v današnjem času eden izmed zelo ustreznih učnih pripomočkov.  
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 PRILOGE 

 

1. Obrazec za izvajanje meritev s fiksno postavljenim modelom sončnega kolektorja. 

Dan:                                                                                                                                                                                                                                                  

Ura 

 

9:30 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 

Tozračja 

[°C] 

 

             

Tvhodna 

[°C] 

 

             

Tizhodna 

[°C] 

 

             

Tvmesna 

[°C] 

 

             

Thranilnika 

[°C] 

 

             

 

2. Obrazec za izvajanje meritev, kjer spreminjamo postavitev ter naklon modela sončnega  

kolektorja. 

Dan:                                                                                                                                                                                                                                                  

Naklon 

[°] 

              

Tozračja 

[°C] 

 

              

Tvhodna 

[°C] 

 

              

Tizhodna 

[°C] 

 

              

Tvmesna 

[°C] 

 

              

Thranilnika 

[°C] 

 

              

 


