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POVZETEK 

 

Z diplomskim delom podajamo operativne cilje, na katere bi lahko navezali temo bioplin 

pri različnih naravoslovnih predmetih v osnovni šoli, kot so tehnika in tehnologija, 

naravoslovje, kemija, biologija in naravoslovje in tehnika. Devetletna osnovna šola 

stremi k medpredmetnemu povezovanju. Sprva smo predstavili kaj bioplin sploh je, ga 

primerjali z zemeljskim plinom, navedli, kako ga pridobivamo in kje ga najpogosteje 

uporabljamo. Sledi podrobnejši opis obrata za pridobivanje bioplina, t.j. bioplinarna. 

Nato smo se sprehodili skozi zgodovino razvoja, kasneje sledi nekaj besed o tem, kako 

je s pridobivanjem bioplina v Sloveniji in v Evropi. Delo proti koncu zajema predlog 

uporabe poenostavljenih operativnih ciljev, ki se tičejo naše teme in njihovo 

razporeditev po že prej omenjenih predmetih glede na razrede, v katerih se ti cilji 

obravnavajo. Za konec smo pregledali učbenike predmeta tehnika in tehnologija, kjer 

smo iskali temo bioplin.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Bioplin, pridobivanje bioplina, uporaba bioplina, anaerobna digestija, bioplinarne, 

analiza učnih načrtov, osnovna šola, medpredmetno povezovanje.  
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Introducing topics about biogas to Technology education 

 

ABSTRACT 

In this diploma work we suggest some educational goals that can be related to the 

topic of biogas at scientific school subjects, such as Technology education, Science, 

Chemistry, Biology and Science and technology education. Namely, Slovenian 

elementary school wants to reach higher level of cross-curricular connections. Firstly, 

we introduced the concept of biogas, its production and most common usage. Follows 

the description of biogas plant and representation of some historical facts about biogas 

and its production in Slovenia and in Europe. At the end of this diploma work there are 

some suggestions made about usage of educational goals during particular classes. 

There is also an overview of workbooks for Technology education about biogas. 

 

KEY WORDS 

Biogas, production of biogas, use of biogas, biogas plant, anaerobic digestion, analysis 

of curriculums, primary school, cross-curricular connections. 
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1 UVOD 

 

Vsak dan v svetu veliko pozornosti namenjamo temam iz ekologije, predvsem iz 

razloga, ker nam je pričelo primanjkovati neobnovljivih virov za pridobivanje električne 

energije. Eden od novejših alternativnih virov električne energije je tudi bioplin. V 

Sloveniji se je njegova pridelava pričela proti koncu 80. let 20. stoletja, sedaj pa se 

razvija dokaj hitro. S tem namenom je v diplomskem projektu predstavljen bioplin, 

njegovo pridobivanje, delovanje bioplinarn ter prednosti in slabosti le-teh. 

Ker bo za nami še veliko število generacij, je potrebno učence ozaveščati o okolju, 

kamor spada tudi naša tema diplomskega dela. Predlagali smo obravnavo bioplina v 

7. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija (TIT) in sicer v sklopu tehnična sredstva, 

pri obravnavi operativnega cilja (O), ki se glasi: 

O1: Učenci predstavijo možnosti za alternativno pridobivanje električne energije. 

 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Predstaviti teoretično ozadje bioplina, njegovega pridobivanja in delovanje 

bioplinarn. 

C2: Pregledati učne načrte naslednjih predmetov: TIT, biologija, kemija in naravoslovje 

in tehnika in poiskati ter navesti skupne / podobne operativne cilje. 

C3: Pregledati učbenike predmeta TIT in zabeležiti omembo bioplina kot alternativni 

vir pridobivanja električne energije (EE).  
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2 BIOPLIN 

 

Ko govorimo o bioplinu, sprva pomislimo na plin, ki vsebuje velik delež metana, ki ga 

pridobimo s fermentacijo1 organskih snovi, kot so gnoj, blato iz čiščenja odpadnih voda, 

trdni komunalni odpadki, zeleni odpadki in drugi biološko razgradljivi materiali. Vsaka 

različica plina ima različen delež metana in ogljikovega dioksida, z dodanim še 

manjšim deležem drugi neomenjenih plinov [2]. Bioplin ima visoko kalorično vrednost 

in ga lahko uporabimo kot gorivo ali pa direktno za proizvodnjo električne energije [3]. 

Proces anaerobne presnove se pojavlja tudi v želodcih prežvekovalcev, na šotiščih ali 

pri usedlinah v morski vodi.  

 

2.1 KAKO NASTANE BIOPLIN? 

 

Organske snovi, kot so hrana, rastlinski ostanki, živalski gnoj, blato iz čistilnih naprav, 

biološko razgradljivi deli trdih komunalnih odpadkov, so podvrženi razkroju ob 

odsotnosti prostega kisika. Takrat nastane plin, ki je sestavljen iz 40 – 70% deleža 

metana, ostalo pa je pretežno ogljikov dioksid s sledovi drugih plinov. Če se omenjeni 

plin vžge, gori čisto, brez neprijetnih vonjav ali saj, podobno kot utekočinjen naftni plin 

(LPG) ali stisnjen zemeljski plin. Beseda bioplin se uporablja izključno za označitev 

gorljive mešanice metana in ogljikovega dioksida, ki nastane pri anaerobni razgradnji 

organskih snovi. Ima visoko kalorično vrednost, vendar pa slabšo kot utekočinjen naftni 

plin in stisnjen zemeljski plin [3]. To prikazuje preglednica 1.  

 
Preglednica 1: Primerjava kaloričnih vrednosti različnih goriv [3]. 

Goriva Približna kalorična vrednost 

Zemeljski plin 36 006 J m-3 

Utekočinjen naftni plin 45 217 J kg-1 

Dizelsko gorivo 44 798 J kg-1 

Bioplin 20 934 J m-3 

 

2.1.1 Sestava bioplina 

Sestava bioplina je lahko raznolika, saj je odvisna od načina pridobivanja in pogojev 

pri katerih nastaja. Spodnja preglednica 2 prikazuje, kateri plini oziroma zmesi 

sestavljajo bioplin. 

 

                                            

 

1 Fermentacija = anaerobno vrenje, t.j. vrenje brez prisotnosti kisika [1] .  
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Preglednica 2: Povprečna sestava bioplina [1, 2, 5]. 

Zmes Kemijski simbol Vsebnost [vol. %] 

metan CH4 45 – 75 

ogljikov dioksid CO2 25 – 50 

vodik H2  0 – 4   

dušik N2 0 – 5  

kisik O2 0 – 2  

vodna para H2O 1 – 15 

amonijak NH3 <1 

vodikov sulfid H2S <1 

 

Smiselno je primerjati tudi sestavo zemeljskega plina z bioplinom, saj sta si zelo 

podobna, oba sta naravi prijazna, oba uporabljamo za ogrevanje, pridobivanje EE. Kot 

opazimo v Preglednica 3, ima zemeljski plin veliko višjo vsebnost metana, kar pomeni, 

da je njegov izkoristek boljši, saj je metan glavni plin, ki povzroča gorljivost. Večja je 

vsebnost metana, bolj je gorljiv.  

 
Preglednica 3: Sestava zemeljskega plina [4]. 

Zmes Vsebnost [vol. %] 

metan 98,2 

etan 0,6 

drugi ogljikovodiki  0,2   

dušik 0,9  

Žlahtni plini 0 – 2  

 
 

2.1.2 Osnovne lastnosti bioplina in zemeljskega plina 

 

Običajno sestavo obeh plinov smo podali v poglavju 2.1.1. Ostale pomembne 

karakteristike so: 

- Gostota je razmerje med maso in prostornino.  

- Relativna gostota bioplina/zemeljskega plina v primerjavi z gostoto zraka je 

odvisna od deleža metana. Merjena je pri stalnem tlaku in stalni temperaturi. 

- Specifična toplota je toplota, ki je potrebna, da segrejemo en kilogram snovi 

za en kelvin. Podali smo dve vrednosti. Prva je glede na stalni tlak, druga pa 

glede na stalno prostornino [4], [6]. 

- Eksplozivnost pomeni, pri kateri temperaturi pride do samovžiga. Vsak plin ni 

eksploziven. Sestavni del omenjenih plinov je metan, ki je eksploziven [2]. 
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- Kurilna vrednost ali kalorična vrednost je podana količina toplote, ki se 

sprosti pri zgorevanju goriva pri stalnem tlaku in ob tako imenovanih normalnih 

pogojih (temperatura 0°C in tlak 1,013 bar) [7].  

 

Preglednica 4: Primerjava lastnosti bioplina in zemeljskega plina [7 – 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Donos metana iz različnih substratov 

Kolikšen delež bioplina sestavlja metan je pomembno, saj je le-ta vnetljiv plin, ki v 

komori proizvaja tako toploto kot EE. Višji, kot je delež metana, bolj kakovosten je 

bioplin. Predvsem je to pomembno pri pridobivanju goriva za vozila, kjer mora biti 

procent metana čim višji. Najboljši donos izmed najbolj splošnih surovin ima prašičja 

gnojevka, kar vidimo v preglednici 5 [12].  

 

Preglednica 5: Donos metana ob različnih surovinah in substratih [12]. 

Surovina Donos metana 

(%) 

Goveja gnojevka 60 

Prašičja gnojevka 65 

Žitni ostanki iz destilacije 61 

Goveji gnoj 60 

Prašičji gnoj 60 

Perutninski gnoj 60 

Gospodinjski biološki odpadki 61 

Travna silaža 54 

Pšenična silaža 52 

 

 

 

Lastnost Bioplin Zemeljski plin 

gostota (1,09 – 1,29) kg/m3
 (0,6 – 0,8)  kg/m3 

relativna gostota 0,843 – 0,998 0,54 – 0,59 

specifična toplota glede 

na stalni tlak 

1230 – 1435  

J/(kg K) 

 2 340 J/(kg K)  

specifična toplota glede 

na stalno prostornino  

940 – 1095  

J/(kg K) 

1850 J/(kg K) 

eksplozivnost 645°C 645°C 

kurilna vrednost 4 – 7,5 kWh/m3 10,7  kWh/m3 
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2.1.4 Primerjava bioplina, zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega 

plina 

Primerjava v Preglednica 6 prikazuje, kako različne pline pridobivamo, kateri je 

prevladujoč plin in ali plin spada med obnovljive vire energije. Smiselno je prikazati 

različne energente, saj le-te pogosto menjamo med seboj, čeprav so si nekateri 

bistveno različni [5, 9, 13]. 

 
Preglednica 6: Primerjava plinov med seboj glede na pridobivanje, prevladujoč plin in obnovljivost vira. 

Energent Pridobivanje Prevladujoč plin Obnovljivi vir 

Bioplin Razgradnja bioloških surovin Metan DA 

Zemeljski 

plin 

Naravni plin. Navadno se 

nahaja pod zemljo skupaj z 

nafto. 

Metan NE 

Utekočinjen 

naftni plin 

Pri predelavi surove nafte, 

naravna nahajališča propana, 

z destilacijo zemeljskega plina 

Propan, butan NE 

 

 

2.2 PRIDOBIVANJE BIOPLINA 

 

Pridobivanje plina poteka s pomočjo biokemijskega procesa, ki ga imenujemo 

anaerobna digestija. V tem procesu različne vrste mikroorganizmov ob odsotnosti 

kisika razkrajajo organske substrate v bioplin. Najpogostejši organski substrati so: 

- zelena biomasa in odpadki, 

- živalska gnojevka in blato, 

- organski odpadki in odplake, 

- kanalizacijska gošča [3]. 

Anaerobna digestija gre vedno skozi naslednje 4 glavne korake (slika 2.1): 

1) hidroliza, 

2) kislinska geneza, 

3) acetogeneza, 

4) metanogeneza [3, 5].  
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Slika 2.1: Glavni koraki pridobivanja bioplina. 

 

2.2.1 Hidroliza 

Je prvi korak anaerobne digestije, ki proizvede malo bioplina. V hidrolizi se kompleksna 

organska snov (polimeri) razkroji na manjše enote. Med polimere tu štejemo ogljikove 

hidrate, maščobe in proteine. Ti se v tem koraku razkrojijo na sladkorje, maščobne 

kisline in aminokisline. Razkroj polimerov je prikazan spodaj: 

ogljikovi hidrati   sladkorji 

maščobe  maščobne kisline 

proteini   aminokisline 

Proizvodi, ki so bili pridobljeni skozi fazo hidrolize se še naprej razkrajajo s pomočjo 

hidrolitičnih bakterij, ki pretvarjajo polimere v enostavnejše in topljive zmesi [3, 5].  

 

2.2.2 Kislinska geneza 

V drugem koraku kvasna bakterija pretvarja proizvode, ki smo jih pridobili v hidrolizi, v 

substrate, ki so vedno bolj podobni metanu. Sladkorji, maščobne kisline in aminokisline 

razpadejo v acetat, ogljikov dioksid in vodik, ki predstavljajo 70% celotnega razpada. 

30% razpada pa predstavljajo hlapne maščobne kisline in alkoholi [3, 5]. 

 
 

2.2.3  Acetogeneza 

V tem koraku se nekateri proizvodi že pretvorijo direktno v metan, nekateri pa ne. 

Proizvodi, ki se ne pretvorijo v metan, so hlapne maščobne kisline in alkoholi. 

Omenjene maščobne kisline in alkoholi se v tem koraku anaerobne digestije 

spremenijo v acetat, vodik in ogljikov dioksid. Acetogeneza in metanogeneza navadno 

potekata vzporedno [3, 5]. 
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2.2.4 Metanogeneza 

Proizvodnjo metana in ogljikovega dioksida v tem koraku omogoča bakterija, ki jo 

imenujemo arheja. 70% metana, ki je nastal dobimo iz acetata, ostalih 30% pa nastane 

iz vodika in ogljikovega dioksida. Reakcije, ki nastanejo so: 

ocetna kislina   metan + ogljikov dioksid 

vodik + ogljikov dioksid   metan + voda 

Zadnji korak je najpomembnejši in hkrati tudi najpočasnejši od vseh. Nanj vplivajo 

temperatura, pH vrednost, čas trajanja procesa, kvaliteta bakterij, itd. Ti dejavniki 

vplivajo na končno proizvodnjo in količino metana [2, 3, 5]. 

 

2.3 UPORABA BIOPLINA 

 

Pri opisu bioplina smo omenili, da ima visoko kalorično vrednost, kar nam omogoča, 

da ga lahko koristimo na več načinov.  Navadno ga uporabljamo za proizvodnjo toplote, 

proizvodnjo električne energije z gorivnimi celicami, za kombinirano pridobivanje 

toplote in električne energije ali kot samostojno gorivo.  

Slika 2.2 prikazuje možnost uporabe bioplina, kasneje je razložena tudi v podpoglavjih.  

 

 

Slika 2.2: Možnost izrabe bioplina [12]. 
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2.3.1 Kmetijske bioplinske naprave 

Obdelujejo substrate, ki izvirajo iz kmetijstva. Osnovni surovini sta prašičji in goveji 

gnoj ter gnojevka. Glede na osnovno funkcijo, velikost in lokacijo ločimo tri glavne 

bioplinske naprave: 

- Družinske bioplinske naprave (majhne), 

- bioplinske naprave na ravni kmetije 

- združene bioplinske naprave, katere uporablja več kmetov in 

- mikro bioplinske naprave.  

Slika 2.3 prikazuje shemo delovanja mikro bioplinske naprave, zgolj za občutek, kateri 

so sestavni deli, ki zadostujejo za pridelovanje bioplina [12].  

 

 

Slika 2.3: Shema delovanja mikro bioplinarne [12]. 
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2.3.2 Neposredno izgorevanje in uporaba toplote 

 

Najpreprosteje je bioplin uporabiti neposredno za izgorevanje v kotlih ali gorilnikih. 

Bioplin lahko izgoreva, kjer proizvaja toploto, lahko pa ga po plinovodu dostavimo 

končnim uporabnikom. Pred samo uporabo mora iti skozi procese, kot so 

kondenzacija, odstranitev delcev, stiskanje, ohlajanje in dehidracija. Po tem ne 

potrebuje nobene izboljšave za namene ogrevanja [5].  

 

2.3.3 Kombinirana proizvodnja toplote in električne energije (EE) 

 

Kombinirana proizvodnja toplote in EE z bioplinom velja za eno bolj učinkovitih izrab 

bioplina za proizvodnjo energije. Naprava za soproizvodnjo toplote in EE ima izkoristek 

zelo visok, kar 90%. Od tega proizvede 65% toplote in 35% EE. Najbolj poznana 

naprava za takšno proizvodnjo EE in toplote je motor z notranjih izgorevanjem, ki 

poganja generator. Omenjeni motorji so lahko plinski Ottovi, plinski dizelski ali plinski 

s pilotnim vžigom. EE, ki smo jo proizvedli z bioplinom uporabimo lahko kot pogonsko 

energijo za električne stroje, kot so črpalke, nadzorni sistemi, mešalniki. Toplota, ki 

smo jo pridobili iz proizvodnje bioplina se lahko uporabi za ogrevanje stavb, za 

industrijske procese in kmetijske dejavnosti. Toplota se uporablja še za sušenje 

pridelkov ali žagovine [5].  

 

2.3.4 Proizvodnja biometana 

Biometan je izboljšava bioplina. Uporabljamo ga za dovajanje v plinovod z zemeljskim 

plinom in kot pogonsko gorivo za vozila. Da je izkoristek uporabe bioplina boljši, mu 

odstranimo nečistoče, prav tako ogljikov dioksid in mu povečamo vsebnost metana. 

Opisan proces se imenuje izboljšava bioplina do kakovosti metana. Koncentracija 

metana pred procesom znaša med 50 in 70%, ob koncu, po izboljšavi, pa lahko meri 

kar 95% [5][4].  

 

Bioplin kot gorivo za vozila 

Bioplin se v nekaterih državah sveta pojavlja kot gorivo, tudi v Sloveniji. Število 

avtomobilov, avtobusov, traktorjev in tovornjakov, katerih gorivo je bioplin, se znatno 

povečuje. Navadno to naredijo tako, da imajo poleg klasičnega sistema za fosilno 

gorivo vgrajen še rezervoar za stisnjen plin z dozirnim sistemom. Veliko proizvajalcev 

omenjenih prevoznih sredstev stremi k izboljšavi motorjev in sprememb le teh, saj so 

emisije delcev tudi do 70% nižje v primerjavi z običajnimi fosilnimi gorivi. Ker pa danes 

stremimo k zmanjšanju odpadkov, je biometan še toliko boljši z vidika, da namesto 

pridelkov, uporabimo odpadke za pridelovanje bioplina in kasneje biometana [5, 15].  
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Slika 2.4: Primer vozila na metan [15]. 

 
 

2.3.5 Proizvodnja ogljikovega dioksida in metana za kemično proizvodnjo 

 

Proizvodnja ogljikovega dioksida in metana iz bioplina je veliko bolj ekološko čista kot 

pridelava iz fosilnih virov. Omenjeni sestavini sta pomembni v kemični industriji, npr. 

pri izdelavi suhega ledu, obdelovanje površin (peskanje), kot gnojilo itd. [5].  

 

2.4 OBRATI ZA PROIZVODNJO BIOPLINA 

 

So naprave, ki so sestavljene iz številnih elementov. Poznamo enostavne ali 

kompleksnejše obrate, odvisno od uporabe. Enostavne obrate imajo posamezniki, kjer 

je proizvodnja manjša, kompleksnejše obrate pa uporabljajo kmetije ter industrijski in 

komunalni sistemi. Ker poznamo veliko vrst substratov iz katerih pridelujemo bioplin, 

posledično obstaja veliko različnih tehnik in metod obdelave substratov, prav tako 

sistemov delovanja.  

V nadaljevanju bomo opisali pomembnejše sestavne komponente bioplinske naprave. 

Komponente, ki jih bomo opisali so naslednje: 

1) Enota za sprejem substrata, 

2) skladiščenje vhodnega substrata, 

3) dozirni sistem, 

4) armature in cevovodi, 

5) ogrevalni sistem, 

6) digestor, 

7) tehnologije mešanja, 

8) skladiščenje bioplina, 

9) čiščenje bioplina, 

10)  skladiščenje presnovljenega substrata in 

11)  nadzorna enota [5].  
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Slika 2.5: Shema bioplinske naprave. 

 

2.4.1 Enota za sprejem substrata 

 

Pomembno vlogo ima transport in dovod substrata. Ker kmet vedno ne more zagotoviti 

zadosti velike količine substrata sam, mu pomagajo preostale kmetije, podjetja ali 

gospodinjstva. Ker pa substrat pride od drugje, je potrebno dostavljen substrat 

pregledati, odobriti, zagotoviti zakonodajne kot administrativne pogoje. Pomembno je 

neprestano in enakomerno dovajanje substrata, kar pomeni, da mora biti ne samo 

količina več čas konstantna, prav tako tudi kakovost [5].  

 

2.4.2 Skladiščenje vhodnega substrata 

 

Ker živimo v predelu sveta, kjer poznamo vse 4 letne čase, je potrebno imeti dovolj 

velika skladišča, za tisti del leta, v katerem je substrata na voljo manj. Skladišče nam 

omogoča neprestano dovajanje v digestor, ki ga bomo opisali kasneje. Pomembnejša 

delitev skladiščnih prostorov je glede na vrsto substrata, torej ali je trden, kar pomeni, 

da je silos lahko koritast, ali pa tekoči, torej potrebujemo cisterno [5]. 
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2.4.3 Dozirni sistem 

 

Dozirni sistem je odvisen od vrste substrata in zmožnosti črpanja. Tekoči substrat 

(brozga, odpadki mlečnih izdelkov, ribje olje) se navadno prenese s pomočjo črpalk v 

digestor. Substrat, katerega pa ni mogoče črpati (vlaknasti materiali, trava, koruzna 

silaža) pa naložimo na dovodni sistem z nakladalnikom in gre nato v digestor. Obe vrsti 

substrata je možno dovajati hkrati. Substrat dodajamo neprekinjeno v več serijah na 

dan, tako privarčujemo z energijo. Pri doziranju moramo biti pozorni na temperaturo, 

saj je pozimi lahko tudi pod 0°C, poleti pa zelo visoka, kar neugodno učinkuje na 

mikrobiologijo procesa. Med doziranjem je smiselno z uporabo toplotnih črpalk ogreti 

ali ohladiti substrat.  

Prednost tekočega substrata je v tem, da črpalka postori večino dela, pri trdnem 

substratu pa je potreben transport iz skladiščnega prostora do sistema, ki polni 

digestor. Največkrat se to naredi s traktorji ali nakladalniki [5][4].  

 

2.4.4 Armature in cevovodi 

 

Prvi pogoj, da armature in cevovode lahko uporabimo za bioplinske naprave je, da so 

odporni na korozijo oziroma primerni za uporabo z materiali, s katerimi te naprave 

največkrat opravljajo. Cevi morajo ustrezno tesniti in biti, če je to potrebno, izolirane. 

Pomembno je, da so cevi montirane pod kotom 1 – 2°, saj le tako lahko zagotovimo 

popolno izpraznitev le-teh [5].  

 

2.4.5 Ogrevalni sistem 

 

Ogrevalni sistem služi ogrevanju digestorjev, saj je od celotnega procesa 

najpomembnejše, da mora biti temperatura znotraj njih konstantna, saj bomo le tako 

dosegli visok donos bioplina. Velika temperaturna nihanja lahko pripeljejo do odpovedi 

procesa pridobivanja bioplina. Razlogi za nihanje temperature so različni. Prvi od 

razlogov je dodajanje novega substrata, drugi je neustrezna postavitev grelnih 

elementov, tretji je nad ali podpovprečne temperature pozimi in poleti, četrti razlog pa 

je odpoved električne napeljave [5].  

 

2.4.6 Digestor 

 

Najpomembnejši del celotne bioplinske naprave je digestor, ki je reaktor za anaerobno 

razgradnjo, v katerem se proizvaja bioplin. Zaradi klimatskih posebnosti mora biti v 

Evropi izoliran in ogrevan. Naletimo na več vrst digestorjev, ki se razlikujejo po 

konstrukciji (silos, korita, kotanje), velikosti, materialu iz katerega so narejeni (jeklo, 
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opeka, beton), po zmožnosti skladiščenja, postavitvi na površini ali pod zemljo itd [2, 

5].  

 

Skupne značilnosti in sestavni deli vseh digestorjev so: 

- zrakotesnost, 

- sistem za dovajanje substrata, 

- sistem za proizvodnjo bioplina, 

- sistem za proizvodnjo presnovljenega substrata in  

- izoliranost ter možnost ogrevanja. 

Radaković navaja 4 tipe digestorjev [2]: 

1) kitajski digestor, 

2) indijski digestor, 

3) horizontalni digestor in  

4) vertikalni digestor. 

Seadi pa uporabi delitev glede na to, kako dovajamo in odvajamo substrat in deli na 

dva osnovna tipa: 

1) saržni in 

2) kontinuirni [5].  

Prva dva omenjena digestorja po Radakoviću sta dokaj preprosta, uporabljajo ju  

večinoma v državah, po katerih imata ime. Več pozornosti bomo namenili 

horizontalnemu in vertikalnemu digestorju, saj sta le tadva podvrsti kontinuirnih 

digestorjev, ki jih navaja Seadi [2, 5]. 

Značilnost saržnega digestorja je, da ga napolnimo s svežim substratom in ga po 

opravljeni presnovi v celoti odstranimo. Ta postopek ves čas ponavljamo. Navadno se 

uporablja za suho presnovo.  

Kontinuirni digestor delimo na vertikalni in horizontalni. Skupna značilnost je, da 

substrate dovajamo kontinuirano. Substrat se lahko proti kotlu premika mehanično ali 

pod pritiskom dovajanja novega substrata. Proizvodnja bioplina poteka ves čas.  

 

Vertikalni digestor 

Večina digestorjev je vertikalnih. Zgradimo jih na lokaciji bioplinarne. So okrogle oblike, 

material je jeklo ali armiran beton. So, kot že omenjeno, zrakotesni, izolirani, ogrevani 

in opremljeni z mešalniki. Plin, ki se proizvede je speljan po ceveh in je shranjen zunaj 

v skladiščnem prostoru nekje v bližini digestorja.  Prednost vertikalnih digestorjev je 

preureditev že obstoječih rezervoarjev gnojevke v digestor, zgolj tako, da dodamo 

izolacijo in ogrevanje [5].  
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Horizontalni digestor 

So valjaste oblike in imajo os postavljeno horizontalno. Navadno te rezervoarje izdelajo 

v podjetju in jih potem pripeljejo na mesto postavitve, zato so omejene velikosti (50 – 

150 m3). Osnovni del je razdeljen s pregrado, ki deli na dva dela in sicer na glavno 

komoro in predkomoro. Prvotna biomasa polni predkomoro, ko se napolni zadosti, se 

počasi preliva v glavno komoro, čez pregrado. Osnovna in glavna značilnost temelji na 

predgretju biomase, kar pomeni, da se le-ta dotika grelnih cevi, ki so nameščene na 

dnu glavne komore in po katerih se pretaka vroča voda. Mešanje substrata se izvaja s 

pomočjo obtočne črpalke.  

Montiran je navadno nad zemljo, pritrjen na betonske temelje. Uporablja se za 

substrate, kot so perutninski gnoj, trava, koruzna silaža [2, 5]. 

 

2.4.7 Tehnologije mešanja 

 

Delež mešanja se opravlja s pasivnim mešanjem, kar se zgodi, ko dodamo svež 

substrat. Za delovanje digestorja pasivno mešanje ne zadostuje, potrebno ga je 

dopolniti z aktivnim mešanjem in sicer z uporabo mehanske, hidravlične ali 

pnevmatske opreme. Mehansko mešanje se pojavlja v 90% bioplinskih naprav. 

Pnevmatsko mešanje uporabi plin, ki smo ga proizvedli, in ga iz dna vpihuje, tako da 

nastajajo mehurčki, ki potujejo proti vrhu in le-ti premešajo vsebino, ki mora biti tekoča. 

Vsebino v kotlu je potrebno premešati večkrat dnevno, saj to pospeši nastajanje 

bioplina in prepreči nastajanje sedimentov ali plavajočih snovi [5].  

 

2.4.8 Skladiščenje bioplina 

 

Proizvodnja bioplina mora potekati nemoteno in ves čas. Ker se bioplin zaradi 

neenakomernih pogojev (za katere se trudimo, da so čim manjši) neenakomerno 

sprošča, ga je potrebno shranjevati v za to primernih skladiščih.  

Najenostavnejša rešitev je shranjevanje na vrhu digestorja z uporabo zrakotesne 

membrane, ki hkrati prevzema funkcijo pokrova. Če je bioplinska naprava večja, pa se 

uredijo prostori ločeno, kot samostojna zgradba, ali pa se ta zgradba priključi ostalim 

skladiščem.  

Pomembno je, da so skladiščni prostori zrakotesni, odporni na tlak, odporni na 

ultravijolične žarke in vremenske vplive [5]. 
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2.4.9 Čiščenje bioplina 

 

V tej fazi je namen iz bioplina odstraniti vodikov sulfid, ki je toksičen in neprijetnega 

vonja, prav tako v stiku z vodno paro oblikuje žvepleno kislino, ki lahko uniči plinovode, 

izpušne cevi, itd. Naslednja spojina, ki jo je potrebno odstraniti je voda, saj le-ta 

povzroča obrabo na opremi za pretvarjanje energije. Vodikov sulfid odstranimo s 

sušenjem bioplina ali s postopkom, ki ga imenujemo razžvepljevanje. Sušenje poteka 

na dva načina. Pri prvem se vodo odstrani na popolnoma preprost način, plin pričnemo 

ohlajati tako, da ga spustimo skozi hladne cevi in takrat se vodna para začne 

spreminjati v kapljevino, ki jo lahko zbiramo. Drugi način pa je hlajenje plina z 

električnimi hladilniki, ki omogočajo odstranjevanje velike količine vlage [5].  

 

2.4.10 Skladiščenje presnovljenega substrata 

 

Presnovljeni substrat uporabimo kot gnojilo. Le-tega sprva izčrpamo iz digestorja in ga 

skozi cevovod transportiramo do zalogovnika. Da bo substrat postal še boljše gnojilo, 

ga shranimo na poljih ali pa v za to namenjenih zalogovnikih, kjer ga pustimo nekaj 

mesecev, šele takrat postane njegova uporaba optimalna. Če je zalogovnik pokrit z 

zrakotesno streho, potem preprečimo emisije metana, zberemo dodaten bioplin in ne 

uničimo hranilnosti gnojila. Skladiščimo ga lahko v nizkotlačnih, srednje in visoko 

tlačnih rezervoarjih [5]. 

 

2.4.11 Nadzorna enota 

 

Nadzorna enota oziroma centralno računalniško vodenje je bistven del delovanja 

celotne bioplinske naprave. Zagotavlja delovanje brez večjih napak, saj v primeru 

prevelikih odklonov reagira in popravi odstopanja. Nadzorni proces zbira in analizira 

kemične in fizične parametre. Spremlja parametre, kot so vrsta in količina vnesenega 

substrata, procesna temperatura, vrednost pH, količina in sestava pridobljenega 

bioplina, nivo polnjenja [5]. 

 

2.5 RAZVOJ BIOPLINA SKOZI ZGODOVINO 

 

Zelo stari viri navajajo, da se je uporaba odpadne vode, katero so smatrali kot obnovljiv 

vir, uporabljali za oskrbo z energijo že pred rojstvom Kristusa. Celo Sumerci so 3000 

pr. n. št. izvajali anaerobno čiščenje odpadkov.  

Leta 1776 so se na področju bioplina pričele večje spremembe, saj je Alessandro Volta 

lovil pline iz jezera Como, da bi jih raziskal. Njegovi pomembni ugotovitvi sta bili, da je 

sestava plina odvisna od fermentacije in da plini lahko z mešanico zraka postanejo 



 
16 

 

eksplozivni. Leta 1821 so znanstveniki pojasnili in opisali kemijsko sestavo metana. 

Zanimanje za metan se je povečevalo, tako je leta 1884 Louis Pasteur želel proizvesti 

bioplin iz konjskih iztrebkov, kar mu je tudi uspelo, saj je proizvedel kar 100 litrov 

metana iz kubičnega metra iztrebkov, pri 35°C. Še večji napredek je bil viden leta 1887, 

saj so obcestne luči pričele delovati na plin, ki so ga pridobivali iz odpadnih voda. Leta 

1923 so prvič prodali plin bioplinarnam, takšna praksa se je pričela kasneje širiti po 

celotni Evropi. Okoli leta 1930 so prvič poskusili iz bioplina odstraniti vodno paro, sulfid 

in ogljikov dioksid, ga stisniti v steklenice in ga uporabiti kot gorivo za avtomobile. Po 

2. svetovni vojni je bila Nemčija prva država, ki je pričela za proizvajanje bioplina 

uporabljati kmetijske proizvode. V 80. letih 20. stoletja so prišli do ugotovitev, da je 

najbolj primerna temperatura za pridobivanje bioplina 38 – 39°C. Temperatura 

spominja na človeško povprečno temperaturo, kar se ne čudimo, saj proces 

pridobivanja bioplina podobno poteka v kravjih želodcih, v odsotnosti kisika [16].  

 
 

2.6 BIOPLIN IN BIOPLINARNE V EVROPI IN V SLOVENIJI 

 

V poglavju 2.5 smo opisali razvoj bioplina, sledi pregled proizvodnje bioplina s pomočjo 

bioplinarn v Sloveniji, v Evropi, kjer se je vse skupaj začelo.  

Število bioplinarn po svetu močno narašča, v zavedanju, da imamo fosilnih goriv zgolj 

še za stoletje ali dve.  

 

2.6.1 Bioplin in bioplinarne v Evropi 

 

Evropsko združenje za bioplin je leta 2014 objavilo poročilo, kako je s proizvodnjo 

bioplina in biometana v Evropi. Ugotovili so, da v Evropi obstaja več kot 14.500 

bioplinskih naprav, število pa še vedno zelo narašča. V središču pozornosti so bile leta 

2013 države, kot so Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, saj je v njih število 

bioplinarn najbolj naraslo, na Poljskem celo za 18%. Vodilne države po številu 

bioplinarn so Nemčija, Italija, Francija, Avstrija in Švica, kar je razvidno v Preglednica 

7 [16, 17]. 
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Preglednica 7: Pregled števila bioplinarn po Evropskih državah v letih 1997 in 2013 [16, 17]. 

Država Število bioplinarn  

leta 1997 

Število bioplinarn  

leta 2013 

Avstrija 10 436 

Belgija 2 118 

Danska 22 155 

Finska 1 81 

Francija 1 610 

Nemčija 39 9035 

Italija 6 1391 

Nizozemska 4 252 

Poljska 1 206 

Slovenija 1 31 

Španija 1 31 

Švedska 9 264 

Švica 10 620 

Anglija 1 360 

SKUPNO 108 13 590 

 

 

Iz preglednice je razvidno, da je Nemčija vodilna velesila že od samega začetka, v 

kateri se je število obratov povečalo kar za 230 krat, v celotni Evropi pa za približno 

150 krat. Omenjena števila so ogromna. Število bioplinarn se je v skoraj vseh 

Evropskih državah povzpelo čez 100, izjema so zgolj Finska, Španija in Slovenija. 

Skupna količina EE in toplotne energije, ki je bila v letu 2013 proizvedena v Evropi 

ustreza letni porabi gospodinjstev v Belgiji in Sloveniji skupaj. Omenjena proizvodnja 

nadomesti 15 elektrarn na premog. Vendar pa v poročilu navajajo zaskrbljujoče 

podatke, da že omenjeni državi Nemčija in Italija nekaj časa stagnirata, prav tako 

napovedi za povečanje števila bioplinarn niso svetle. Vizija EU je, da bi biometan do 

leta 2020 prispeval kar 1,5% vsega goriva. Do leta 2030 pa menijo, da je potencial v 

Evropi tako visok, da bi lahko proizvedli kar 50 bilijonov kubičnih metrov bioplina in 

industrija bi lahko med samo proizvodnjo zagotovila, kar 2 – 4% EE za potrebe celotne 

EU, če bi le ta znala smiselno pridelovati in loviti bioplin [16, 17].  

Primer velikanske bioplinarne je na sliki 2.5, ki se nahaja v severozahodnem delu 

Nemčije. 
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Slika 2.6: Primer bioplinarne v Nemčiji z močjo 20MW [18]. 

 

Najbolj realen prikaz števila bioplinarn po Evropi je, da predstavimo število bioplinarn 

na milijon prebivalcev, kar prikazuje Preglednica 8. Iz preglednice lahko vidimo, da je 

Nemčija še vedno v veliki prednosti pred drugimi državami. Sledita ji Švica s skoraj 80. 

bioplinarnami na milijon prebivalcev in Avstrija, ki jih ima 51.  

 
Preglednica 8: Število bioplinarn na milijon prebivalcev [19] . 

Država Število bioplinarn  

leta 2013 

Število bioplinarn na 

milijon prebivalcev 

Avstrija 436 51 

Belgija 118 11 

Danska 155 28 

Finska 81 15 

Francija 610 9 

Nemčija 9035 112 

Italija 1391 23 

Nizozemska 252 15 

Poljska 206 5 

Slovenija 31 16 

Španija 31 0,7 

Švedska 264 28 

Švica 620 78 

Anglija 360 6 

SKUPNO 13 590  
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2.6.2 Bioplin v Sloveniji 

 

Proizvodnja bioplina se je v Sloveniji pričela proti koncu 80. let 20. stoletja. Prva 

bioplinarna pri nas je bila zgrajena že leta 1993 in sicer v Ihanu  [20], [21]. Tam se 

nahaja velika prašičja farma, tako bioplin pridobivajo iz iztrebkov. Do leta 2002 smo v 

Sloveniji lovili bioplin iz čistilnih naprav ali pa iz zajetja deponijskega plina na 

odlagališčih komunalnih odpadkov. Skupna električna moč v vseh napravah za bioplin 

je znašala manj kot 1 MW. Pridobivali so ga večinoma iz čistilnih naprav, in sicer v 

Ljubljani, Mariboru, Velenju, Celju in Izoli. Leta 2008, pa so se pridružile še preostale 

čistilne naprave, kot so Domžale-Kamnik, Kranj, Ptuj, Škofja loka, Velenje in Jesenice. 

Do leta 2009 je v  Sloveniji obratovalo 11 bioplinarn, s skupno močjo 13,9 MW [4, 22]. 

Leta 2011 je bilo v Sloveniji 22 bioplinarn, s skupno nazivno močjo  27 MW. Stanje se 

iz leta v leto izboljšuje, tako je bilo leta 2013 registriranih 31 bioplinarn.  

Študije so ugotovile, da je izraba bioplina v Sloveniji že praktično izkoriščena, potencial 

vidijo zgolj še na majhnih kmetijah [21].  

Kljub študijam, ki so bile izvedene, pa se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2020 

dosegla 25% ali večji delež proizvodnje energije iz obnovljivih virov in 10% delež 

biogoriv za potrebe v prometu.  

 

 

Slika 2.7: Lokacije nekaterih bioplinarn po Sloveniji [23]. 

 

V Sloveniji imamo zaenkrat 3 polnilnice na stisnjen zemeljski plin oziroma metan. Prva 

je odprla svoja vrata v Ljubljani, leta 2011, druga polnilnica se nahaja na Jesenicah in 

tretja v Mariboru [24][23].  
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2.6.3 Poraba bioplina v primerjavi z zemeljskim plinom v Evropi in Sloveniji 

 

Poraba bioplina iz leta v leto narašča, prav tako je z zemeljskim plinom. Podatkov o 

prostornini proizvedenega bioplina nismo pridobili, smo pa pridobili, koliko električne 

energije le z njim lahko proizvedemo. Leta 2013 je Slovenija s skupno 31 bioplinarnami 

proizvedla 27 MW, celotna Evropa pa 7400 MW električne energije [25].  

 V Sloveniji je porabnikov zemeljskega plina vsako leto več, porabi pa se ga vsako leto 

manj, kar priča o vse večji ozaveščenosti ljudi in racionalni porabi energentov. Za 

primerjavo smo v  preglednici 9 podali porabo zemeljskega plina in utekočinjenega 

naftnega plina v Evropi in Sloveniji. Podatki veljajo za leto 2013. 

 
Preglednica 9: Poraba zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina v Evropi in Sloveniji letno 

[13, 26 – 28]. 

 Slovenija Evropa 

Zemeljski plin  865 milijonov m3 524 bilijonov m3 

Utekočinjen 

naftni plin 

160 milijonov m3 7,7 bilijonov m3 

 

 

2.7 PREDNOSTI IN SLABOSTI BIOPLINA 

 

Vse kar naredimo ali srečamo okoli sebe ima prednosti in slabosti. Tako jih ima tudi 

bioplin. Sprva smo našteli prednosti, ki jih je veliko, nato pa še slabosti, ki jih je manj. 

 

Prednosti: 

- Je obnovljiv vir energije, saj je pridobljen iz virov, za katere menimo, da jih ne 

bomo še enkrat uporabili, ali pa so to odplake. 

- Ni onesnaževalec okolja – za pridelavo bioplina ne potrebujemo kisika, kar 

pomeni, da ne potrebujemo nobenih goriv, za pridelavo le-tega.  

- Zmanjšuje število odlagališč, posledično so tudi vode in tla manj onesnažena. 

- Nova delovna mesta, predvsem na podeželskih območjih, kjer je brezposelnost 

ponavadi večja. Bioplinarne so velikokrat postavljene izven mest, kar omogoča 

lažji dostop delavcev iz bližnjih območij.  

- Majhne denarne investicije, saj je postavitev bioplinske naprave ugodna, veliko 

kmetij postane samozadostnih. Ena krava proizvede dovolj odpadnega 

materiala v enem dnevu za delovanje ene žarnice celoten dan.  

- Zmanjševanje učinka toplotne grede, saj se pline shranjuje, lovi in izkorišča, ne 

pa spusti v ozračje. Glavna plina, ki povzročata globalno segrevanje sta ogljikov 

dioksid in metan [29].  
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- Zmanjšana odvisnost od uvoza fosilnih goriv, npr. iz Rusije ali Bližnjega vzhoda.  

- Prispevanje k energetskim in okoljskim ciljem EU. Prioriteta EU je zmanjševanje 

učinkov globalnega segrevanja in emisij.  

- Prilagodljiva in učinkovita končna raba bioplina, saj je energent, ki je primeren 

za različne namene, kot je kuhanje in razsvetljava. Lahko proizvajamo toploto 

ali pa EE.  

- Poraba vode pri pridobivanju bioplina je majhna. 

- Presnovljen substrat je odlično gnojilo, ki je bogato s fosforjem, kalijem in 

mikrohranili.  

- Za pridelavo bioplina je možno uporabiti različne surovine (živinski gnoj, ostanki 

pridelkov, organski odpadki iz mlekarn, prehrambne industrije, energetske 

rastline).  

- Manj neprijetnih vonjav in mrčesa, saj proces pridobivanja bioplina vonjave 

zmanjša tudi do 80% [5].  

 

Slabosti: 

- Težko je povečati učinkovitost sistemov bioplina. 

- Bioplin vsebuje nekaj plinov, ki slabo vplivajo na kovinske dele motorjev z 

notranjih zgorevanjem. 

- Ni mogoče postaviti bioplinarn na kateri koli lokaciji [29].  

- Možnost eksplozije. 

- Možnost zastrupitve in zadušitve [5]. 

- Možnost bolezni. Ko se na polja odloži substrate, ki ostanejo v bioplinarnah, le-

te lahko vsebujejo viruse, ki lahko škodijo ljudem, živalim in rastlinam [30].  
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3 PREGLED UČNIH NAČRTOV 

 

V tem poglavju bo sledil pregled učnih načrtov, in sicer pregled operativnih ciljev, ki jih 

predmeti pokrivajo. Temo o bioplinu samem ali kot alternativnem viru smo poskusili 

umestiti v spodnje predmete in hkrati podali predloge operativnih ciljev, v okviru katerih 

bi bila obravnava bioplina smiselna.  

 

3.1 UČNI NAČRT ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO 

 

Pri predmetu TIT se učenci v 7. razredu srečajo z EE, kjer spoznajo obnovljive in 

neobnovljive vire. Naš predlog vključitve bioplina v učno uro, je pri osvajanju 

operativnega cilja (O), ki se glasi: 

O1: Učenci predstavijo možnosti za alternativno pridobivanje električne energije [31].  

Seveda je zahtevani standard odvisen od nas učiteljev, saj sami postavimo omejitve, 

katere alternativne vire mora učenec poznati, da lahko sploh napreduje v naslednji 

razred. Tu predlagamo, da učence le seznanimo z možnostjo pridobivanja EE s 

pomočjo bioplina in jim tudi razložimo, da je to eden novejših in tudi vedno bolj 

izpopolnjenih načinov pridobivanja. 

  

3.2 UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO  

 

Primerna operativna cilja (O) smo našli v 9. razredu pri tematiki vpliv človeka na 

naravno okolje. Primerna sta naslednja: 

O1: Učenci spoznajo vzroke in posledice globalnega segrevanja. 

O2: Učenci spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, osebni in 

družbeni izziv, saj nepravilna analiza posledic določenih aktivnosti vodi do 

podcenjevanja tveganja in s tem do škodljivih posledic za človeka in naravo ali pa do 

prestrogih preventivnih ukrepov, ki so nepotrebno finančno breme za posameznika in 

družbo [32].  

O1 se nam zdi smiseln z vidika, da je metan toplogredni plin, ki predstavlja velik delež 

bioplina. Tako, bi lahko prikazali smiselnost lovljenja metana in pridobivanja le-tega ter 

njegovo nadaljnjo uporabo.  

Z O2 pa želimo opozoriti na dejanja ljudi, ki imajo velikokrat negativne posledice na 

naravo. Tako zopet temo usmerimo tako, da smo ljudje s svojimi dejanji dan danes 

največji onesnaževalci in kako to onesnaževanje lahko zmanjšamo. Učencem 

razložimo, da to lahko storimo tako, da biološke odpadke uporabimo v bioplinarnah, 

prav tako vse odpadke domačih živali.  
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Učenci v 9. razredu so dovolj zreli, da se zavedajo perečega problema onesnaževanja 

in izrabe neobnovljivih virov, tako lahko uro ali dve posvetimo ozaveščanju o naravi, 

kar absolutno spada k biologiji in sami vzgoji med izobraževanjem.  

 

3.3 UČNI NAČRT ZA KEMIJO 

 

Bioplin se nahaja v plinastem agregatnem stanju. Ker je v kemiji pomembno, kakšnega 

agregatnega stanja je snov, smo našli kar nekaj primernih operativnih ciljev, v katere 

lahko vključimo našo temo diplomskega dela. Učni načrt za kemijo ne vsebuje 

razdelitve po razredih, tako so spodaj omenjeni sklopi lahko obravnavani v 8 ali 9. 

razredu.  

Prvi sklop se imenuje kemija je svet snovi. V okviru tega sklopa je primeren operativni 

cilj: 

O1: Učenci spoznajo simbol/formulo kot zapis za atom elementa/ molekulo elementa 

oziroma spojine.  

Ta cilj je primeren, saj učenci spoznajo kemijske zapise tudi za pline. Med 

obravnavanimi je tudi metan in ogljikov dioksid, ki predstavljata večinski delež bioplina. 

Ob spoznanju omenjenih dveh simbolov, učencem kot zanimivost predstavimo bioplin 

in v njem prevladujoča plina. Učencem ob tem lahko še predstavimo, da iz njega 

pridobivamo lahko toploto ali EE.  

 

Naslednji, drugi primeren sklop se imenuje kemijske reakcije. Primerni operativni cilji 

so naslednji:  

O1: Učenci razumejo kemijske spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne 

in energetske spremembe.  

O2: Učenci opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije. 

O3: Učenci spoznajo kemijske enačbe kot zapise kemijskih reakcij in poznajo pravila 

za urejanje kemijskih enačb [33].  

V tem sklopu je predlagana vsebina tema o eksotermnih in endotermnih reakcijah, kar 

lahko povežemo z bioplinom. Učencem na primeru razložimo eksotermno reakcijo in 

sicer, da je to kemijska reakcija, pri kateri se sprošča energija v okolje, tako se okolju 

temperatura zviša.  

O1 – O3 se med seboj prepletajo, saj v okviru le-teh učenci spoznajo kemijske reakcije. 

V začetku obravnave tega tematskega področja, navadno učitelji za primere navedejo 

spajanje plinov ali plinov in vode. Tako tudi v tem primeru lahko učitelj navede kemijsko 

reakcijo, ki je omenjena v poglavju 2.2.4, in sicer spojitev vodika in ogljikovega 

dioksida, kjer sta produkta metan in voda. Ob tem primeru lahko učitelj izpostavi 

bioplin, njegovo sestavo, mogoče celo nastanek.  
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Sledi še en primeren sklop z naslovom Družina ogljikovodikov s polimeri. Primerni 

operativni cilji za nas so: 

O4: Učenci spoznajo nafto in zemeljski plin kot glavna vira organskih spojin (zlasti 

ogljikovodikov) in neobnovljiva vira energije.  

O5: Učenci spoznajo poimenovanje osnovnih ogljikovodikov ter merila za delitve 

ogljikovodikov, z uporabo različnih modelov in zapisov formul. 

O6: Učenci spoznajo osnovne lastnosti ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo 

uporabo in varnim ravnanjem. 

O7: Učenci razlikujejo med popolnim in nepopolnim gorenjem ter vplivi produktov 

gorenja na okolje.  

 

Vsi zgoraj omenjeni operativni cilji (O4 – O7) se nanašajo na metan bolj direktno. Sprva 

se učenci pri O4 spoznajo z zemeljskim plinom, ki je po sestavi in namembnosti 

podoben bioplinu. To učencem tudi predstavimo. Predvsem poudarimo neobnovljivost 

zemeljskega plina in obnovljivost bioplina. Cilji O5 – O7 pa se nanašajo popolnoma na 

metan, njegove lastnosti in gorljivost. Tu je smiselno, da učitelj ves čas vključuje bioplin 

kot zanimivost in kot enega od primerov, ki vsebuje visok delež metana.  

 

3.4 UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO 

 

Učenci imajo predmet NIT v 4. in 5. razredu. Primeren operativni cilj smo našli v 5. 

razredu pri sklopu Snovi v naravi: 

O1: Učenec poišče alternativne vire energije, prepozna in opiše glavne povzročitelje 

onesnaženosti zraka in lokalne onesnaževalce zraka [34].  

 

Učenci so še mlajši, tako se v okviru te snovi bioplin zgolj omeni, kot alternativni vir 

energije.  

 

3.5 UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE 

 

Predmet naravoslovje se izvaja v 6. in 7. razredu osnovne šole. Našli smo primerne 

operativne cilje v obeh razredih.  

 

V 6. razredu se pod sklopom Energija in podsklopom Sonce – osnovni vir energije na 

Zemlji nahaja naslednji operativni učni cilj: 
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O1: Učenci razlikujejo med obnovljivimi viri energije (npr. sončna energija, energija 

vetra, potencialna energija vode, geotermalna energija) in neobnovljivimi viri (fosilna 

goriva), ki jih mnogo hitreje porabljamo, kot v naravi nastajajo.  

Kot obnovljivi vir dodamo še bioplin, ga predstavimo učencem, kje in kako ga 

pridobivamo. Naslednji podsklop sklopa Energija je Pridobivanje električne energije, 

kjer je operativni cilj naslednji: 

O1: Učenci spoznajo osnovne principe pridobivanja električne energije (HE, 

termoelektrarne, jedrske, vetrne elektrarne idr.).  

Med osnovne principe pridobivanja EE dandanes štejemo tudi bioplin, ki je po Evropi 

in Sloveniji kar močno razvit, zato ga velja omeniti.  

 

V okviru 7. razreda smo našli primeren vsebinski sklop z naslovom Vplivi človeka na 

okolje. Podsklop, ki se nam je zdel primeren se imenuje Človek onesnažuje zrak, vodo 

in tla. Operativni cilj, kateremu bi lahko priključili temo diplomskega dela je: 

O1: Učenci spoznajo vzroke za povečanje emisij plinov (ogljikov dioksid, metan, 

dušikovi oksidi) in s tem povezanim prekomernim segrevanjem ozračja (povečan 

učinek tople grede), ki se odraža na spreminjanju podnebja in na kopenskih in vodnih 

ekosistemih [35].  

Tu izpostavimo ogljikov dioksid in metan, ki sta glavna sestavna plina bioplina, in to 

učencem tudi to razložimo. Razložimo tudi, da emisije lahko zmanjšamo tako, da iz teh 

plinov pridobivamo EE in toploto. Podrobnost razlage je odvisna od zrelosti razreda, ki 

ga poučujemo.  

 

3.6 PRIMERJAVA PODOBNIH OPERATIVNIH CILJEV 

 

Spodaj zapisani operativni cilji so umeščeni v preglednico, ki prikazuje dejstvo, da se 

ti medpredmetno prepletajo, kar je vodilo devetletne osnovne šole.  Prikazano je, v 

katerem razredu se omenjeni operativni cilj obravnava. 

Umestili smo naslednje cilje, ki so zapisani poenostavljeno: 

C1: Onesnaženje in globalno segrevanje. 

C2: Alternativno pridobivanje električne energije. / Obnovljivi in neobnovljivi viri 

energije. 

C3: Pridobivanje električne energije.  
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Umestitev ciljev v preglednico:  

 
Preglednica 10: Cilji C1 - C3 umeščeni glede na predmet in razred. 

 TIT Biologija Kemija  NIT Naravoslovje 

4. razred      

5. razred    C1, C2  

6. razred     C2, C3 

7. razred C2, C3    C1 

8. razred   C3   

9. razred  C1, C2 C2   

  

Cilja C1 in C2 se med seboj zelo prepletata, saj sta v vzročno – posledičnem odnosu, 

vendar smo ju vseeno ločili na dva različna, saj se recimo pri predmetu TIT govori 

samo o cilju C2. Pri predmetu naravoslovje pa - še toliko bolj zanimivo - najprej v 6. 

razredu o cilju C2 v 7. razredu pa o cilju C1. Cilji so razvidni iz poglavij 3.1 – 3.5. Cilj 

C3 je malce prikrit, saj je pri kemiji umestitev težja. Predvideli smo, da učitelj pri 

obravnavi kemijskih reakcij omeni tudi energetske spremembe ter eksotermne in 

endotermne reakcije, tako se lahko naveže na pridobivanje električne energije. 

Ker bioplin v samih operativnih ciljih v učnih načrtih ni izrecno omenjen, je za njegovo 

umestitev zadolžen učitelj, ki le-tega smiselno predstavi učencem, predvsem z vidika 

zanimivosti. Poleg tega se ta način naravi prijaznega pridobivanja električne energije 

zelo širi in učencem predstavimo, kako hitro pridemo do osnove dobrine (iztrebki, 

zeleni odpad, itd.) za proizvodnjo energije.   
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4 PREGLED UČBENIKOV 

 

V danem poglavju se bomo posvetili učbenikom, ki so predpisani za predmet TIT v OŠ. 

Pregledali smo učbenike 7. razreda, saj v 7. razredu najdemo operativni cilj, ki je za 

nas smiseln, in sicer: učenec opiše alternativne vire in načine pridobivanja električne 

energije. Zanimalo nas je, ali kateri od učbenikov nameni pozornost tudi pridobivanju 

električne energije s pomočjo bioplina. 

 
 

4.1 TIT 7 – ZALOŽBA IZOTECH 

 

V učbeniku naletimo na poglavje Do električne energije tudi drugače. Poglavje prične 

z opisom pojma alternativni viri električne energije. Potem prične s predstavitvijo 

elektrarn na veter. Opisana je vetrna energija in pogoji za postavitev vetrnih elektrarn. 

Nato sledi predstavitev pridobivanja energije s pomočjo sonca. Prve navedene so 

sončne celice, predstavljen je njihov opis pridobivanja in hranjenja energije, ter 

prednosti in slabosti. Druge navedene so elektrarne s sončnimi kolektorji, kjer je zopet 

izpostavljena slabost, da potrebujejo veliko število sončnih dni. Učenci skozi učbenik 

spoznajo še dve vrsti elektrarn. Prve so male pretočne hidroelektrarne (HE) in njihova 

možnost izgradnje v Sloveniji. Sledijo še elektrarne na plimo in oseko, predstavljeno je 

njihovo delovanje in geografska omejenost izgradnje. Vse elektrarne so podprte tudi s 

slikovnim gradivom. Na sliki 4.1 je prikaz delovanja elektrarne na plimo in oseko iz 

danega učbenika [36]. 

Pridobivanje električne energije s pomočjo bioplina v učbeniku ni omenjeno. Sklepamo 

lahko, da je razlog v zastarelosti učbenika.  

 

 

Slika 4.1: Elektrarna na plimo in oseko [36]. 
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4.2 TIT ZA 7. RAZRED OŠ – TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE 

Po pregledu tipov klasičnih elektrarn, sledi še poglavje Alternativni načini pridobivanja 

električne energije. Prav tako so v tem učbeniku opisane in prikazane naslednje 

elektrarne: male pretočne HE, elektrarne s sončnimi celicami, elektrarne s sončnimi 

kolektorji, elektrarne na veter ter elektrarne na plimovanje. Pri malih pretočnih HE je 

opisana zgolj razlika med običajnimi HE in malimi pretočnimi. Pri elektrarnah, kjer 

predstavlja glavni vir energije sonce, pa je sprva opisan namen uporabe, prednosti in 

slabosti le-teh, cena, ki je visoka. Predvsem pa je poudarjeno, da je potrebno zadostno 

število sončnih dni. Zadnji elektrarni omenjeni in opisani skupaj sta na veter in na 

plimovanje. Predstavljeni so potrebni geografski pogoji in pa pojavitev omenjenih 

elektrarn v Sloveniji. 

Učbenik predstavi alternativne vire pridobivanja električne energije na zgolj eni strani. 

Pridobivanje s pomočjo bioplina ni omenjeno, kar pripisujemo prav tako starosti 

učbenika, saj je bil natisnjen in sprejet že leta 1999 [37].   

 

 

Slika 4.2: Fotografiji dveh primerov elektrarn iz učbenika [37]. 

 
 

4.3 TEHNIKA 7 – ZALOŽBA DZS 

V poglavju Viri električne energije so v učbeniku predstavljeni osnovni viri električne 

energije, med katerimi je tudi generator. Tu učbenik omeni HE in predstavi njihove 

lokacije po Sloveniji. Sledi vpeljava pojma alternativni viri. Tu predstavi druge vire, 

katere izkoriščamo. Viri, ki jih našteje so naslednji: vroča voda iz podzemlja, plima in 

oseka morja, morski valovi, bioplin. Po tem so predstavljene sončne celice – njihov vir 

energije, cena in najpogostejša uporaba. Nato se obravnava alternativnih virov 

pridobivanja električne energije zaključi.  

Dani učbenik omeni osnovne alternativne vire, vendar pa podrobneje opiše zgolj 

sončne celice. Je prvi učbenik, ki omeni pridobivanje električne energije iz bioplina, 

čeprav manjka podrobnejša razlaga. Poglavje je zelo šibko, nesistematično 

zasnovano, našteje največ alternativnih virov, opiše pa najmanj [38].  
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5 DISKUSIJA 

 

Cilj diplomskega dela je bil pregledati učne načrte predmetov, kot so tehnika in 

tehnologija, biologija, kemija, naravoslovje in tehnika ter naravoslovje. Ugotavljali smo 

interdisciplinarnost omenjenih naravoslovnih predmetov v osnovni šoli in preverjali 

smo možnost medpredmetnih povezav pri tehniki in tehnologiji v preseku s temo 

našega diplomskega dela. Prišli smo do nekaj pozitivnih oziroma ugodnih ugotovitev, 

kot tudi do negativnih. Prva pomembnejša ugotovitev se dotika prav predmeta TIT, kjer 

se elektrika in njej podobne teme obravnavajo že v 7. razredu in nič več kasneje. Tako 

je umestitev bioplina v 7. razred trd oreh, saj učenci nimajo niti dovolj znanja kemije, 

niti niso dorasli tako težki tematiki. Problem je najbolj v tem, da učencem ne moremo 

še v 7. razredu predstaviti, kako se bioplin sploh pridobiva, saj ne poznajo niti 

ogljikovodikov in s tem metana. Bolje bi bilo, če bi bila še ena ura tedensko predmeta 

TIT v 9. razredu, kjer se učenci srečajo s predmetoma, kot sta fizika in kemija, tako bi 

bila snov zanje bolj zanimiva, kot tudi razumljiva. Glede medpredmetnega povezovanja 

in teme bioplin, je najlažja povezava med predmetoma biologija in kemija, saj tudi učni 

cilji tečejo nekako vzporedno. Zelo pomemben je pristop učitelja, na kakšen način 

predstavi temo, saj učenci lahko temo kmetijstva in iztrebkov dojemajo z odporom, 

predvsem učenci iz urbanih okolij. Ugotovili smo še, da so nekateri učni načrti 

nesistematično napisani, izpostavili bi kemijo, tako nismo niti mogli ugotoviti, v katerem 

razredu naj bi se obravnavala točno določena tema. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Z diplomskim delom smo imeli namen podati predloge, v okviru katerih predmetov, 

poleg tehnike in tehnologije, lahko še povežemo temo bioplin. Kljub pomembnosti 

ekologije v okviru celotnega osnovnošolskega izobraževanja in pomembnosti 

energetike v okviru predmeta tehnika in tehnologija so operativni učni cilji zelo 

nekonkretno zapisani oziroma so zelo široki. To bi bilo smiselno popraviti, bolj 

definirati, saj se tako usmeri učitelja, predvsem tiste, ki so v tem poklicu že mnogo let 

in ne marajo sprememb. Torej medpredmetna povezava je mogoča, z nekaj popravki 

bi bila le-ta še bolj preprosta. Predlagamo pa, da bi se le-ta izvajala v zadnjih dveh 

razredih osnovne šole, saj takrat učenci dobijo še tako potrebna znanja o 

ogljikovodikih, njihovih lastnostih in prav tako o pridobivanju električne energije.  

 

Nadaljnje delo bi razširili tako, da bi izvedli v okviru pouka eksperimentalno delo, kjer 

bi z gnitjem odpadkov v kuhinji, ali iztrebkov živali, ki jih imajo navadno v bioloških 

učilnicah lovili bioplin in njegovo prisotnost prikazali z gorljivostjo. Predlog je tudi 

izvedba tehniškega dne v 9. razredu, kjer bi obiskali bioplinarno.  
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