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POVZETEK 

 

V okviru obveznega osnovnošolskega predmeta Tehnike in Tehnologije (6.-8. razred) 

učenci konstruirajo izdelke. Za ta namen se običajno uporabi ena izmed konstrukcijskih 

sestavljank za učne namene. Delo predstavlja alternativno možnost uporabe tržne 

konstrukcijske sestavljanke Pila Mini, proizvajalca Burkhardt Leitner Constructiv. 

Primerna je za sestavljanje statičnih konstrukcij, ki so realne v dimenzijah in nosilnosti. 

Zato lahko učenci rešujejo dejanski problem, rešitev pa je po zahtevnosti umerjena na 

raven njihovega znanja. Diplomsko delo je namenjeno učiteljem tehnike. Obsega 

primerjavo (nosilnost, možnost kombiniranja sestavnih delov, širina uporabe, in cena.) 

izbrane tržne konstrukcije s v šolskem prostoru uveljavljeno konstrukcijsko sestavljanko 

Fischertecnik. Dalje zajema načrtovanje in konstruiranje po didaktičnem modelu 

konstrukcijske naloge. Načrtovanje je izvedeno s pomočjo programskega orodja za 

tridimenzionalno virtualno konstruiranje. Podana so kratka navodila za delo s programskim 

orodjem na konkretnem primeru in za izdelavo tehniške dokumentacije. Podana so še 

navodila in prikaz fizičnega sestavljanja konstrukcijskega sestava, ki je predstavljen kot 

vzorčni primer za konstruiranje s programskim orodjem. Na koncu so opisani še trije 

primeri sestavov – klop, trije različni regali in stena. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

 

Osnovna šola, Tehnika in tehnologija, konstrukcijska naloga, konstrukcijska sestavljanka, 

konstruiranje, načrtovanje, palične konstrukcije, praktično delo, tehnološka pismenost.



 II 

Economical construction building set usability for the purpose of primary school 

constructing at Design and Technology 

 

 

 

Pupils from 6th to 8th grade construct different real world models at Design and technology 

obligatory primary schoool subject. Usually one of didactical construction set is used for 

that purpose (Fischertechnics, Lego). Thesis presents economical construction set Pila 

Mini (Burkhardt Leitner Constructiv) as an possible alternative to the used construction 

set. It is suitable for building real constructions in dimension as well in load. Pupils are 

motivated to solve an actual real world problem scalled down to their level of knowledge. 

Group target is Design and technology primary school teacher.A comparison of the chosen 

construction set Fischertechnik is given regarding number of different assembling 

possibilities, maximum load, variety of real world models/application possibilities, and 

price. Furthermore it contains planning and constructioning following a special model for 

construction assignment. Program tool for three dimensional drawing was used for 

planning and virtual assembling of the construction. Construction assignment example is 

described along with all the instructions for virtual and physical assembling. At the end, 

several constructions (a bench, three different regales and a wall) made with the chosen 

construction set are presented. 

. 

 

 

KEY WORDS: 

 

Primery school design and technology, Construction set, construction work, planning, 

technology, construction building, practical work, technological literacy. 
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AKRONIMI IN OKRAJŠAVE 

 

2D  v dveh dimenzijah 

3D v treh dimenzijah 

CAD computer-aided design (računalniško podprto oblikovanje) 

CAM computer-aided manufacturing  (računalniško podprto oblikovanje) 

CNC computer numerical control (računalniško numerično krmiljenje /stroja/) 

OŠ osnovna šola 

TiT tehnika in tehnologija 

UN učni načrt 
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1. UVOD 

Glavni cilj predmeta tehnika in tehnologija v osnovni šoli je učence tehniško toliko 

izobraziti, da bi se bili kasneje v življenju sami sposobni spopasti z manjšimi tehniškimi 

težavami in da bi vedeli, kje in na kakšen način poiskati strokovno pomoč. V ta namen 

učencem prikažemo širok spekter problemov in situacij ter jim podamo znanje in veščine, s 

katerimi jih lahko razrešijo. Vse je zapisano tudi v učnem načrtu za tehniko in tehnologijo. 

 

Eden izmed ciljev dobrega poučevanja je tudi povezovanje znanja, pridobljenega pri več 

predmetih (t.i. medpredmetno povezovanje). Učencem na ta način lahko utemeljimo velik 

del učne snovi, ki jo bodo ob dobri praktični predstavitvi in široki mreži povezav med 

različnimi predmeti veliko bolje osvojili. 

 

Znotraj predmeta so potrebne jasne povezave med teoretičnim in praktičnim znanjem. V ta 

namen učencem zastavljamo takšne naloge, ki zahtevajo najprej izdelavo kompletne 

tehniško-tehnološke dokumentacije (skice, risbe, načrti...), nato pa sledi izdelava 

konstrukcije/izdelka. Med sestavljanjem nastajajo nepredvidene situacije in težave, zaradi 

katerih morajo spremeniti način razmišljanja. Po drugi strani pa s praktičnim delom – 

uspešnim sestavljanjem – potrdijo pravilnost teoretično zastavljene konstrukcije. Učence 

uspešni prenos teorije v prakso dodatno motivira. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Področje, ki ga obravnava to diplomsko delo, je načrtovanje in gradnja konstrukcij. V 

okviru konstrukcijske naloge je zajetih več področij tehnološkega opismenjevanja, to je od 

načrtovanja, skiciranja, izdelave tehniške dokumentacije za konstrukcije, razvijanja in 

urjenja predstav v treh dimenzijah (3D), branja tehniške dokumentacije, uporabe orodij do 

sestavljanja in konstruiranja s pomočjo razstavljive vijačne zveze. 

 

Učencem v osnovni šoli je potrebno probleme prikazati poenostavljeno in konkretno. 

Težimo k temu, da za konkretni problem čim bolj samostojno poiščejo konkretno in realno 

rešitev, ki mora biti uresničljiva z razpoložljivo konstrukcijsko sestavljanko. Z 

uresničitvijo načrta dobi izdelek dodano vrednost. S konstrukcijsko sestavljanko 
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Fischertechnik, ki se v šoli najpogosteje uporablja, lahko učenci rešujejo realne tehniške 

probleme, vendar ostane rešitev zaradi narave konstrukcijske sestavljanke, ki je 

poddimenzionirana in iz umetne snovi, realno neuporabna. Poleg didaktičnih 

konstrukcijskih sestavljank so na trgu tudi tržne s ciljnim namenom praktične uporabe in 

realna v dimenzijah in nosilnosti. Takšnih konstrukcijskih sestavljank se zaenkrat v 

slovenskih osnovnih šolah še ne uporablja.  

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 

 

Namen diplomskega dela je določiti takšno konstrukcijsko sestavljanko, ki bi učencem 

omogočila izdelati več predmetov, ki rešujejo dejanski problem iz njihovega okolja, v 

skladu z lastnimi zmožnostmi in naborom, ki bi ga omogočala takšna konstrukcijska 

sestavljanka.  

 

Cilji (C) diplomskega dela: 

C1:  Določiti pojem konstrukcijska sestavljanka. 

C2:   Umestiti konstrukcijske sestavljanke v učni načrt tehnike in tehnologije. 

C3:  Opisati in primerjati izbrane tržne in konstrukcijske sestavljanke, ki prevladujejo v 

šolski uporabi.  

C4:   Določiti tržno konstrukcijsko sestavljanko primerno za uporabo  v okviru tehnike in 

tehnologije. 

C5:  Določiti primerno programsko orodje za trirazsežnostno konstruiranje. 

C6: Podati predloge za uporabo tržne konstrukcijske sestavljanke pri poučevanju tehnike in 

tehnologije. 

 

 

1.3   PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 

 

Opravljena raziskava je pretežno deskriptivna in delno komparativna. Glavne metode 

zbiranja podatkov so: 

� opazovanje, 

� proučevanje programske opreme in konstrukcijske sestavljanke, 
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� pregled in uporaba strokovne literature in 

� pregled obstoječega programja in konstrukcijskih sestavljank 

 

1.4   PREGLED VSEBINE POGLAVIJ 

Diplomsko delo zajema obravnavo konstrukcijskih sestavljank in konstruiranja z 

njimi. V drugem poglavju je opredeljen pojem konstruktorstvo ter umeščen v 

osnovno šolo, opisane so strategije poučevanja konstruktorstva in didaktični model 

konstruiranja po Papotniku, predstavljen pa je tudi sistem tekmovanj iz 

konstruktorstva, ki ga organizira zveza za tehniško kulturo Slovenije. V tretjem 

poglavju so predstavljene konstrukcijske sestavljanke, ki so ločene na 

izobraževalne in tržne konstrukcijske sestavljanke, med izobraževalnimi, je 

podrobneje predstavljena konstrukcijska sestavljanka Fischertechnik, med tržnimi 

pa konstrukcijski sestavljanki Octanorm in Burkhardt Leitner Constructiv. Poglavje 

zajema primerjavo med sestavljankami ter možnosti uporabe. V četrtem poglavju je 

podrobneje predstavljena in opisana izbrana tržna konstrukcijska sestavljanka in 

njena uporaba v realni in virtualni podobi. Za virtualno načrtovanje je v tem 

poglavju predstavljen izbran program za virtualno konstruiranje. V petem poglavju 

je prikazana umestitev tržne konstrukcijske sestavljanke v učni načrt za Tehniko in 

tehnologijo, prikazani so trije predlogi uporabe, eden od teh pa je podrobneje 

opisan in predstavljen, podkrepljen s prilogo, v kateri so natančna navodila za 

virtualno in fizično sestavljanje konstrukcijske sestavljanke. V šestem poglavju je 

analiza ciljev diplomske naloge, kateremu sledijo še sklepne misli podane v 

zaključku. 
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2. KONSTRUKTORSTVO 

 

Konstruíranje (tudi oblikovánje) je z vidika psihologije dela ustvarjalno-duhovna 

dejavnost, ki zahteva znanje: naravoslovnih znanosti (matematike, fizike, kemije, 

mehanike, toplotne tehnike, elektrotehnike), proizvodnih tehnik, nauke o gradivih, nauke o 

konstruiranju (kako si inovativno organizirati delo), znanje in izkušnje s področja, za 

katerega se konstruira. Z vidika metodike je konstruiranje proces optimiranja v okviru 

danih robnih pogojev, ki se s časom spreminjajo. Z vidika organiziranja je konstruiranje 

bistven del procesa za ustvarjanje vrednosti in plemenitenja surovin in proizvodnih 

sredstev. To je možno samo v sodelovanju s kupci, kalkulanti, tehnologi, strokovnjaki za 

gradiva, raziskovalci, preizkuševalci, montažerji, standardizerji, ... 

 

S konstruiranjem se ukvarjajo konstruktorji, oziroma konstruktorji ter inženirji z različnih 

področij. Največkrat se izraz konstruiranje nanaša na splošno strojništvo (avtomobilizem, 

ladjedelništvo, letalstvo, orodjarstvo, strojegradnja, raketna tehnika), drugače pa tudi na 

druga področja kot so lesarstvo ipd. 

 

Konstruiranje ima kot proces v splošnem štiri izrazite faze: načrtovanje, koncipiranje, 

snovanje in razdelava. 

 

Konstruiranje izdelka, omrežja, sistema, objekta je izdelava načrtov. Obsežne konstrukcije 

izdelamo na osnovi uspešno končanega razvoja in glavnega projekta, enostavne pa na 

osnovi uspešnega razvoja. Pri konstruiranju je vedno pomembno tudi oblikovanje izdelka, 

katero mora potekati v tesnem sodelovanju s projektantom in konstruktorjem, katera si 

pomagata s prostoročnim risanjem, risanjem z risalnim priborom po vzorcu ali določeni 

predlogi. Tako nastane risba, katera na poljuden način prikazuje predmet. Podroben prikaz 

določenega predmeta in njegovih najvažnejših značilnosti se imenuje načrt, ta je izdelan po 

veljavnih standardih za tehniško risanje in služi za praktično izdelavo izdelka [1].  

 

 

Beseda konstruiranje, oziroma konstruirati, izvira prek nemščine in francoščine iz 

latinščine, kjer construere pomeni sezidati, zgraditi, nakopičiti, izdelati, napraviti, 

zasnovati kaj, naložiti drugo na drugo, zložiti, izumiti, urediti, sprojektirati, izmisliti, 
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uresničiti svojo zamisel, narediti načrt nečesa, izdelati mehanizme, razviti iz osnovnega 

pojma (nauk, teorijo) in to je sestavljeno iz latinskega predloga con- - skupaj, z-, kar kaže 

na dovršni glagol, ter struere - skladati, zlagati, graditi, pripravljati [1].  

2.1 Konstruktorstvo v osnovni šoli 

Učenci se srečajo s pojmom konstrukcija in konstruiranje pri predmetu naravoslovje in 

tehnika v 5. razredu. V učnem načrtu je zapisano [2, str. 5]: »Učenci se izkustveno 

seznanijo z nekaj preprostimi naravnimi (niso odvisni od posegov človeka) in umetnimi 

(odvisni od posegov človeka) sistemi s tem, da neposredno opazujejo, kako delujejo in 

kako so sestavljeni. Z eksperimentiranjem preizkušajo delovanje sistemov in ob tem 

ugotavljajo, da je delovanje odvisno od zgradbe sistema in od razmerij med njimi. 

Proučujejo preproste tehniške sisteme ter načrtujejo, konstruirajo in oblikujejo nove. Ob 

tem z izkušnjami spoznajo, da sta zgradba in lastnost sistema (konstrukcija) odvisni od 

števila in lastnosti sestavin ter razmerij med njimi. Učenci z opazovanjem, s poskusi, ob 

delu in z uporabo virov podatkov raziskujejo povezave med strukturo in funkcijo.«  

 

V 6. razredu se učenci ponovno srečajo s konstruiranjem. Ob izdelovanju predmetov in 

gradnji konstrukcij imajo učenci možnost, da razvijajo svoje sposobnosti za iskanje in 

oblikovanje novih rešitev, ustvarjalnost in za odločanje zanje. V zvezi s konstrukcijami so 

predpisane naslednje vsebine:  

- konstruiranje škatle, 

- načrtovanje nosilne konstrukcije iz papirnatih profilov, 

- dopolnitev znanja, izdelava konstrukcije, 

- vpliv gradiva na konstrukcijo izdelka in 

- konstruiranje izdelka iz lesa. 

Vsebinam primerno so zapisani tudi operativni cilji [3, str. 7]: 

- razložijo pojem nosilne konstrukcije in ugotovijo možnosti izdelave konstrukcije iz 

papirja, 

- določijo merila za izdelavo in vrednotenje konstrukcije, 

- raziščejo vpliv spremembe oblike papirja na njegovo trdnost in 

- preoblikujejo papir v profile in jih uporabijo za izdelavo konstrukcije.  

 

Učenci z uporabo konstrukcijskih zbirk v 5. razredu raziskujejo naprave in stroje.  
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Pri izdelovanju in gradnji modelov in maket s konstrukcijskimi sestavljankami 

vzpostavljajo zvezo med strukturo, funkcijo in obliko izdelka oziroma gradnje ter iščejo 

povezanost med tehniko, tehnologijo, organizacijo in naravoslovnimi zakonitostmi [2].  

 

Tehniške težave, ki se navezujejo na zgradbo, delovanje in povezanost strojnih delov, gonil 

in sklopov v delujočo celoto, spoznajo in usvojijo s konstruiranjem (sestavljanjem) z 

gradniki ustreznih sestavljank. Konstruktivistični in projektni način omogočata poučevanje 

in učenje v heterogenih skupinah, kjer učenci prevzemajo naloge, ki ustrezajo njihovim 

kognitivnim, vrednostnim in psihomotoričnim sposobnostim in zmožnostim. Ob doseganju 

dobrih rezultatov si krepijo samozavest in pozitivno samopodobo, ko spoznajo, da je tudi 

delovna skupina sistem, katerega učinkovitost je odvisna od njenih članov in razmerij med 

njimi. Spoznajo smisel in vlogo delitve dela v okviru skupinskega učnega dela [2].  

 

2.2 Strategije poučevanja konstruktorstva 

 

Med didaktičnimi priporočili za uresničevanje ciljev iz učnega načrta za predmet tehnika in 

tehnologija je projektna naloga, v sklopu katere mora učitelj določiti izdelavo primernega 

predmeta ali konstrukcije, pri čemer mora učitelj izhajati iz lastnih danih možnosti in 

pripraviti svoj nabor izdelkov, ki se naj ne bi ponavljala vsako leto [2].  

 

Didaktiki priporočajo izvedbo projektne naloge v treh fazah. 

 

Prva faza projektne naloge  

1. V prvi fazi se učenci lotijo iskanja rešitve problema, ki so ga odkrili sami ali jim ga 

je posredoval učitelj. Iskanje rešitev, daje učencem največ možnosti ustvarjanja in 

mu je treba posvetiti dovolj časa. Učitelj naj učencem ne ponuja rešitev, temveč naj 

jih spodbuja z (drobnimi) problemskimi situacijami in vprašanji, ki jih postopno 

rešujejo, da dosežejo cilj.  

2. Pri oblikovanju idej za rešitev problema je pomembno, da znajo učenci svojo idejo 

prenesti na papir. Zato je poudarjen pomen skiciranja. V 6. razredu naj najprej 

spoznajo pravila skiciranja. Skiciranju je treba nameniti dovolj časa zato, da se jim 

skiciranje utrdi. Skiciranje je osnovno človekovo izražanje, poleg govora. Šele nato 

rišejo z orodjem. Ročnemu risanju je treba nameniti le toliko časa, kolikor je 
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potrebno, da učenci spoznajo osnovna pravila risanja, ki jih potem uporabijo pri 

risanju z računalniškim grafičnim orodjem CAD. V Sloveniji je bilo za potrebe 

osnovne šole razvito grafično orodje ciciCAD. V zadnjem času je vse bolj 

razširjeno trirazsežnostno (3D) modeliranje, ki predstavlja oblikovanje predmeta v 

prostoru. S programi je mogoče iz 3D modela preprosto izdelati dvodimenzionalne 

risbe predmeta oziroma sestavnih delov. 3D modeliranje pomeni lažjo pot od ideje, 

ki nastane v glavi, do predmeta, ker ideje ni treba pretvarjati v dvodimenzionalno 

skico in to nazaj znova v trirazsežnostni predmet.  

3. Skicirane ideje učenci predstavijo sošolcem. S predstavitvijo in utemeljevanjem 

skice ideje predstavijo rešitev problema ter se učijo povezave med tehniškim 

jezikom in ustnega izražanja na tehniškem področju. Zato so tako pomembne tudi 

predstavitve opravljenega dela in predlogov ob koncu projektne naloge. Za izbiro 

najprimernejše ideje učenci oblikujejo merila, po katerih bodo na koncu projektne 

naloge ovrednotili svoje delo.  

 

Učitelji razvijajo skiciranje postopno od 1. razreda naprej: 

• Na začetku učenci skicirajo predmete, ki jih neposredno opazujejo.  

• Postopno prehajajo na skiciranje predmetov, ki so si jih ogledali, jih pa med skiciranjem 

nimajo pred seboj, kar bi lahko imenovali skiciranje po bližnjem spominu. 

• Naslednje je risanje po daljnem spominu, ko skicirajo predmete, ki so si jih ogledali npr. 

na ekskurziji pred več dnevi.  

• Najzahtevnejše pa je skiciranje idej, ki nastanejo v glavi in so pogosto nedorečene ter jih 

je treba pretvoriti v dvodimenzionalno risbo na papirju. Pri vsem tem igrajo pomembno 

vlogo sposobnosti posameznika, saj vsi nimajo enako razvite prostorske inteligence. S 

sistematičnim delom lahko ublažimo te razlike in dosežemo primerne rezultate.  

 

Druga faza projektne naloge 

1. V drugi fazi projektne naloge učenci izdelajo tehniško in tehnološko dokumentacijo,  

2. dopolnijo znanje (spoznajo gradiva tehnološke postopke idr.),  

3. izdelajo predmet in  

4. ugotovijo njegovo primernost za uporabo oziroma preverijo delovanja izdelka ali 

konstrukcije.  
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Pridobivanje novega znanja vključimo takrat, ko se za to pojavi potreba. Tako bo učenec 

znanje razumel in sprejel kot pomoč pri reševanju naloge. Učenec svoje znanje ustvarja in 

gradi ob reševanju problemov in nalog z lastnim delom, iskanjem podatkov po različnih 

besedilnih in elektronskih virih, z zbiranjem podatkov in informacij v svojem okolju ipd.  

 

 Tretja faza projektne naloge  

 

1. Tretja, končna faza delovnega procesa predstavlja vrednotenje dela in rezultatov 

dela. Učenci ugotavljajo, kako jim je uspelo doseči postavljena merila, in 

ovrednotijo svoje delo. Sprehodijo se skozi celoten proces dela, ugotavljajo, kaj so 

se naučili, kaj so dobro opravili, kje so imeli težave in zakaj ter kako so jih rešili. 

Ugotavljajo, ali so izbrali ustrezno rešitev, in predlagajo spremembe in izboljšave 

organizacije dela, delovnih prostorov in postopkov. Rezultate dela (izdelke, 

konstrukcije, poročila idr.) ovrednotijo na podlagi meril, ki so jih oblikovali na 

začetku dela. Za merila lahko uporabimo le tiste elemente, ki jim lahko opišemo 

stopnje. Zato je pomembna učiteljeva pomoč učencem pri oblikovanju meril na 

začetku naloge. Npr. estetskega videza ni mogoče stopnjevati, je pa mogoče 

ugotoviti na primer stopnje natančnosti pri spajanju robov ipd., kar tudi vpliva na 

estetski videz.  

2. V projektno nalogo so vključeni tudi elementi ekonomike. Učenci ob upoštevanju 

osnovnih elementov cene izračunajo ceno izdelka. Pri prvih izračunih v 6. razredu 

vključujejo vrednost uporabljenih gradiv, energije in dela, v poznejših pa dodajo še 

obrabo strojev, dobiček in davek. Tako spoznajo osnovne parametre, ki vplivajo na 

nastanek cene. Za izračun lahko uporabijo računalniški program. Z njim lahko 

učenci eksperimentirajo in ugotavljajo, kaj najbolj vpliva na višino vrednosti 

izdelka. Katero raven bodo izbrali učenci, je odvisno od njihovih sposobnosti. V 

projektni nalogi učenci pri načrtovanju in praktičnem delu uporabljajo različna 

gradiva, o katerih imajo različne izkušnje in znanja. Za obdelavo so ključna znanja 

o tehnoloških lastnostih, ki jih pridobijo s preizkušanjem in obdelavo. Preizkušanje 

gradiv je pomembno tudi za izbiro ustreznega gradiva za načrtovani izdelek. 

Delovna naloga je običajno sestavina projektne naloge. Samostojno pa lahko 

nastopi takrat, ko učenci spoznavajo nov tehnološki postopek, ki ga težko 

vključimo v projektno nalogo. Delovna naloga traja kratek čas, šolsko uro ali 
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največ dve. Učenci pridobivajo znanje še z drugimi oblikami in načini dela. 

Ekskurzija in ogled sta najpogosteje sestavini projektne naloge. Lahko ju 

uporabimo na začetku kot motivacijo in izhodišče za načrtovanje, v sredini kot 

iskanje informacij o poteku postopkov ali na koncu kot preveritev in poglobitev 

znanja. Poleg teh uporabimo pri poučevanj tehnike in tehnologije še druge metode 

in zvrsti dela, kot so raziskovalno, opazovalno in proučevalno delo, uporabo IKT in 

drugo [3].  

 

Konstruiranje s sestavljankami lahko poteka tudi po ustaljenem Papotnikovem didaktičnem 

modelu [4], slika 2.1. V nadaljevanju so opisane posamezne faze (1-5) konstruiranja po 

Papotnikovem modelu. 

 

Faza 1 - Učenec in učitelj. Učitelj na podlagi življenjskih resničnosti, ki so znanstveno 

prikazane, oblikuje nalogo s tehniškimi sestavljankami in zanjo motivira učenca. 

 

Faza 2 - Projektiranje. Učenec se, na podlagi svojega predznanja in življenjskih 

resničnosti (na primer realnih predmetov, ki jih je že videl, opazoval in preučeval), loti 

naloge, ki mu jo je zadal učitelj, s tehniško sestavljanko. Najprej oblikuje zamisli, kako bi 

model nastal, ter izdela začetno projektno dokumentacijo (to so skice in zasnove, v našem 

primeru pa tudi slika 3D). 

 

Faza 3 - Konstruiranje. Učenec na podlagi svojih zamisli in skic z gradniki oblikuje 

model. 

 

Faza 4 - Preskušanje. Izdelani model učenec opazuje in primerja svoje poprejšnje znanje 

z novim ter izdelek s cilji naloge, ki mu jo je zadal učitelj. Ta ga med tem ves čas nadzira 

in spodbuja ter vodi njegovo konstruiranje in miselno dejavnost na poti do izdelave 

modela. 

 

Faza 5 - Korigiranje. Učenec na tej stopnji razvije tehniško mišljenje, pri čemer kako 

informacijo pojasni in tako pride do zaključkov, kar zveča njegovo predznanje. Lahko pa 

model analizira, popravi, izboljša, nadaljuje konstruiranje ali se celo loti konstruiranja na 

novo, pri čemer razvija svoje sposobnosti, veščine in motivacijo. Tej stopnji sledi ponovno 
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preskušanje in oblikovanje novega znanja, ki temelji na celotnem izdelku, od 

dokumentacije do uporabnosti izdelka, vse to zveča učenčevo predznanje. 

 

 

 

Slika 2.1: Didaktični model za konstruiranje s sestavljankami [4, str. 99]. 

 

 

2.3 Tekmovanja iz konstruktorstva 

Tekmovanja organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s 

šolami in društvi. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in 

modelarstvo, za organizacijo pa ZOTKS. ZOTKS opravlja naslednje naloge: 

- pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje, 

- uskladi datume tekmovanja, 

- z regijskimi organizatorji se dogovori za izvedbo regijskih tekmovanj, 

- zagotovi ustrezne prostore, opremo in gradiva za izvedbo državnega tekmovanja, 

- izvede državno tekmovanje, 
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- zagotovi potrebno število nadzornih oseb in ocenjevalnih komisij za državno 

tekmovanje, 

- organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju , 

- zagotovi objavo, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, 

- zagotovi nagrade za najboljše, 

- zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja, 

- pripravi poročilo o tekmovanju. 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije, v skladu s pravilnikom, do konca meseca julija objavi 

razpis, na katerem opredelijo število tekmovalcev, ki jih lahko prijavi šola, ter tekmovalna 

področja in panoge. 

S področja konstruktorstva, je so za leto 2017 objavili naslednje panoge. 

K1 - Konstruiranje z Lego gradniki, za predšolske otroke in za učence prvega triletja OŠ 

največ 3 tekmovalci iz regije (po en tekmovalec v vsaki skupini)  

K2 - Konstruiranje s poljubno konstrukcijsko zbirko, za učence drugega triletja OŠ 

največ 2 tekmovalca iz regije 

K3 - Reševanje problema s konstrukcijsko zbirko ( Fischer, Lego,…), za učence 

tretjega triletja OŠ največ 2 tekmovalca iz regije 

K4 - Reševanje problema z elektronsko zbirko, za učence tretjega triletja OŠ največ 2 

tekmovalca iz regije 

K5 - Načrtovanje s programom Cici CAD, za učence tretjega triletja OŠ največ 2 

tekmovalca iz regije 

K6 - Modeliranje s programom Google SketchUp, za učence tretjega triletja OŠ največ 2 

tekmovalca iz regije 

Regijsko tekmovanje poteka po navadi konec meseca marca, državno tekmovanje pa v 

začetku meseca aprila [5].  

 

 

 

3. KONSTRUKCIJSKE SESTAVLJANKE 

Na tržišču najdemo veliko različnih konstrukcijskih sestavljank številnih  proizvajalcev. 

Med seboj se razlikujejo po številu gradnikov, velikosti, ceni, materialih, uporabnosti, 
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namembnosti… V diplomskem delu so konstrukcijske sestavljanke v osnovi deljene na 

izobraževalne konstrukcijske sestavljanke in na tržne konstrukcijske sestavljanke. 

3.1   Izobraževalne konstrukcijske sestavljanke 

Izobraževalne konstrukcijske sestavljanke so tiste, ki so namenjene ali primerne uporabi 

pri pouku tehnike in tehnologije.  

 

(a) Konstrukcijske sestavljanke za statične konstrukcije. Pri teh sestavljankah sta 

gradnika kocka in kvader, saj sta najbolj osnovna in preprosta. Konstrukcijske sestavljanke 

se razlikujejo po načinu spajanja posameznih gradnikov (LEGO, Fischertechnik, ...). 

 

(b) Konstrukcijske sestavljanke za dinamične konstrukcije. Primerne so za gradnjo 

zahtevnejših in gibajočih se konstrukcij. Primeri: LEGO (Junior, Duplo, Adventurers, 

Educational & Dacta (Duplo, Explore, Technic, …), Universal Building Set, Technic …) 

[7], Fischertechnik (Junior Starter, Basic, Advanced, Plus, Profi, Robo, Computing…) [8], 

Automat (Junior Gear Student Kits, Automat Leonardo 700 Medium Structure Kit, 

Automat Leonardo 800 Medium Gear Kit, Automat Construction Kit »System 3000«, 

Compact Models) [9], druge (Matador [10], Bino [11], Nice dice, Nicetoys[12], Sonos[13], 

Lasy[14], Ripmax[15], Eitech[16], Geomag[17], Tolo[18] ...). 

 

(c) Tematske konstrukcijske sestavljanke. Te sestavljanke omogočajo gradnjo 

konstrukcij določene teme in so primerne za utrjevanje prostorskih predstav. Prodajalci 

takih sestavljank so zbrani na spletni strani Pedagoške fakultete v Ljubljani [19], 

najpogosteje uporabljana predstavnika pa sta LEGO Mindstorms (za sestavo robotov) [6], 

Fischertechnik (za sestavo avtomobila) [8]. 

 

V  zadnjem času se v šolah zelo uveljavljajo konstrukcijske zbirke LEGO, predvsem na 

račun tekmovanj, ki jih organizira FIRST LEGO League. V ospredju je uporaba kompleta 

Mindstorms in temelji na učenju programiranja v sodelovanju s konstruiranjem različnih 

naprav. Kljub temu, pa je na šolah še vedno najbolj razširjena in uporabljana 

konstrukcijska sestavljanka Fischertechnik. Takšno stanje glede je posledica vodenega 

opremljanja šol. V šolskem letu 2007/08 je Ministrstvo za šolstvo in šport osnovnim šolam 

sofinanciralo nakup sestavljank Profi Mehanika in statika ter Profi E-tech proizvajalca 
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Fischertechnik. Ker je slednja konstrukcijska sestavljanka najpogosteje uporabljena in na 

šolah prisotna v največjem obsegu, bo ta tudi podrobneje predstavljena. 

3.2 Konstrukcijska sestavljanka Fischertechnic 

 
Slika 3.1: Komplet sestavljanke Fischertechnik – Mehanic + static. 

 

 

Komplet Fischertechnik PROFI Mehanika in statika, vsebuje 500 sestavnih delov, s 

katerimi je mogoče sestaviti najmanj 30 različnih modelov, priložen je delovni priročnik 

Mechanics+Statics, komplet pa vsebuje še mini motor, stikalo in ohišje za 9 V baterijo ter 

številne zobnike in druge dele za sestavo gonil in sklopov [8].  

 

Konstrukcijske sestavljanke Fischertechnik so narejene iz umetne snovi, oblika osnovnih 

gradnikov je zelo raznolika, prilagojena namenu konstrukcijske sestavljanke. Osnovni 

gradniki za statične konstrukcije so rumeni, delijo se na stebre, ki so v obliki ojačanih L 

profilov, povezovalnih elementov in čepov za povezovanje. Elementi so predstavljeni na 

sliki 3.2 z enostavnim primerom uporabe. 
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Slika 3.2: Predstavitev osnovnih gradnikov konstrukcijske sestavljanke Fischertechnik. 

 

Osnovni gradniki konstrukcijske sestavljanke Fischertechnik so stebri in vezne ploščice. 

Stebre med seboj zatikamo, vezne ploščice pa pritrdimo s posebnimi zatiči na stebre, da 

zagotovimo stabilnost konstrukcije.  

 

Zaradi elastičnih deformacij gradnikov, so konstrukcije prožne in majave. Za utrditev se 

uporabljajo križne povezave, ki zagotovijo dodatno stabilnost konstrukcije. Konstrukcijo 

se utrdi tako, da se s križnimi povezavami tvorijo trikotniki, ki poskrbijo za 

prerazporeditev sil in s tem pripomorejo k stabilnosti. 

 

Shranjevanje elementov sestavljanke Fischertechnik je preprosto in ne zahteva veliko 

prostora. Elementi se zložijo v škatle. Razvrstitev gradnikov je določena in prikazana na 

sliki, ki je priložena embalaži za shranjevanje.  

 

 

3.3 Tržne konstrukcijske sestavljanke 

 

Tržne konstrukcijske sestavljanke izhajajo iz dejanske potrebe in rešujejo konkretni 

primer, ki je časovno kratkoročen. Možnost konstruiranja dopušča neprestano prilagajanje 

konstrukcije dejanskim razmeram. Konstrukcije za statične strukture je potrebno velikokrat 

sestaviti in razstaviti. Elemente povezujejo razstavljive zveze, so komercialno zanimive za 

sejemske predstavitve, razne razstave ipd. Vodilna proizvajalca tržnih konstrukcijskih 
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sestavljank sta Octanorm [20] in Burkhardt Leitner Constructiv [21]. Oba sta v 

nadaljevanju podrobneje predstavljena. 

 

(a) Proizvajalec Octanorm.  

 

Slika 3.3: Prikaz osnovnega profila Octanorm in nastavka za pritrjevanje polnila [22]. 

 

Octanorm je sklop konstrukcijskih sistemov, ki se največ uporabljajo za postavitev 

sejemskih stojnic. Sistemi (Classic, Contemporary, Twostorey, Flooring, Shelving, 

Ceiling in Walls) so namensko oblikovani. Konstrukcijski gradniki so stebri, prečke in 

polnila. Sestavljanje je preprosto. Sistem Octanorm classic vsebuje stebre in prečke več 

dimenzij, ki so standardizirane, in zahtevajo pravilen način kombiniranja, nima pa 

veznih elementov; elementi se sestavljajo z zatikanjem, ne potrebujemo dodatnih 

vijakov. Konstrukcija se ojači z vijačenjem posebnih vijakov, ki so vgrajeni v prečke. 

Prečke se pritrjujejo na stebre s pomočjo vgrajenega zateznega sistema. Neravnine v 

podlagi se izravnavajo s posebnimi vložnimi elementi, s katerimi je mogoče natančno 

določati višino posameznega nosilnega stebra. Stebri imajo lahko različen prerez, kar 

vpliva na končni izgled strukture, sicer pa je način spajanja elementov pri vseh enak.  

 

Octanorm ponuja tudi programske module, s katerimi je mogoče v programu 3D Studio 

Max virtualno sestaviti določeno strukturo [20]. 

 

 

(b) Proizvajalec Burkhardt Leitner Constructiv  

 



20 

 

Burkhardt Leitner Constructiv je proizvajalec konstrukcijskih sestavljank za sestavljanje 

sejemskih in komercialnih konstrukcij, kot so promocijski pulti, mobilne pisarne ipd. 

 

Podjetje Burkhardt Leitner Constructiv izdeluje sisteme PILA, PON, CLIC in TELVIS. 

Vsi sistemi temeljijo na enakem sistemu konstrukcijskih gradnikov, to je na povezavi med 

stebrom in veznim elementom. Različni sistemi so namenjeni različni uporabi, temu 

primerno pa se razlikujejo tudi gabariti konstrukcijskih elementov in način spajanja, ter 

zagotavljanja zveze le-teh. Vse zveze so razstavljive, kar pomeni, da je moč iste elemente 

mnogokrat uporabiti. Le pri sistemu PILA, se zveza med stebrom in veznim elementom 

vijači in s tem utrdi. Pri ostalih treh sistemih se stebri in vezni elementi le zataknejo skupaj. 

Konstrukcijska sestavljanka PILA proizvajalca Burkhardt Leitner Constructiv  ima stebre 

različnih standardiziranih dolžin ter vezne elemente. Konstrukcija se sestavlja tako, da se 

stebri vijačijo na vezne elemente. Vezni elementi so vezniki in višinski distančniki. 

Višinski distančniki imajo vstavljen poseben vijak s privarjeno podporno ploskvijo. 

Višinski distančnik je namenjen kompenzaciji neravnin podlage. Gradniki so izdelani iz 

aluminija ali jekla. 

 
Slika 3.4: Od leve proti desni si sledijo sistem PILA, PON, CLIC in TELVIS [23]. 

 

3.4  Možnosti uporabe tržne konstrukcijske zbirke 

V osnovnih šolah se pri pouku uporabljajo konstrukcijske sestavljanke, saj pripomorejo k 

večji kakovosti pouka in boljšim medsebojnim odnosom. Vendar je za pouk težko izbrati 

najprimernejšo konstrukcijsko sestavljanko. 

 

Konstrukcijska sestavljanka Fischertechnik, ki je po osnovnih šolah najbolj razširjena je 

zagotovo bila izbrana tudi zato, ker ima širok spekter uporabe, saj se s pomočjo gradnikov 

zbranih v zbirki da predstaviti tako različne statične, kot dinamične strukture. Sestavljanka 

PROFI Mechanic+static je prednostno namenjena sestavljanju, predstavitvi in proučevanju 

statičnih struktur. 
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Od obeh tržnih konstrukcijskih sestavljank  se bistveno razlikuje po materialu, iz katerega 

so izdelani gradniki, in po dimenzijah gradnikov. Gradniki Fischertechnika so izdelani iz 

plastične snovi, elementi ostalih dveh pretežno iz aluminija in jekla. Elementi sestavljanke 

Fischertechnik so manjši od elementov tržnih sestavljank in so dimenzionirani za 

sestavljanje pomanjšanih konstrukcijskih modelov. 

 

Gradniki tržnih konstrukcijskih sestavljank so primernih razsežnosti, da je z njimi možno 

izdelati sestav, ki ima praktično uporabno vrednost. Izdelek je lahko uporaben za trenutno 

konkretno potrebo, npr. omara, regal, klop ali razstavni pano.  

 

Po načinu sestavljanja so si sestavljanke različne. Elementi konstrukcijske sestavljanke 

Fischertechnik se zatikajo, pri sistemu Octanorm classic zatikamo prečke v stebre in jih 

nato zatrdimo s privijanjem vijakov, vstavljenih v prečkah. Pri konstrukcijski sestavljanki 

Pila stebre povezujemo s pomočjo veznih elementov. Za pričvrščevanje uporabljamo 

vijake, ki se skozi vezni element privijejo v vzdolžno os stebra. Ta sistem najbolj nazorno 

prikaže razstavljivo vijačno zvezo. Prednost sestavljank Fischertechnik in Octanorm 

classic je, da lahko konstrukcijski gradnik pritrdimo na drugega na katerikoli višini brez 

dodatnega veznega elementa, kot je to potrebno pri sestavljanki Pila. Pila zahteva dodatni 

polovični vezni element ali pravilno kombinacijo stebrov za postavitev prečnih elementov 

na določeni višini. Z vidika didaktičnosti, stabilnosti in varnosti je način pritrjevanja, ki ga 

ima Pila, najprimernejši za uporabo v šoli. Gradniki sestavljanke Pila so izdelani tako, da 

se ob preobremenitvi najprej plastično deformirajo in se konstrukcija poruši šele ob 

nadaljnjem večanju obremenitve. 

 

Primerjava nosilnosti konstrukcij pokaže, da imata Pila in Octanorm classic približno 

enako nosilnost: okoli 25 do 35 kg enakomerno razporejene snovi na prečko oz. steber 

dolžine od 300 mm do 1000 mm. Konstrukcijska sestavljanka Fischertechnik se glede 

nosilnosti s tema sestavljankama ne more primerjati. 

 

Z vidika didaktičnosti sta primernejši konstrukcijski sestavljanki Fischertechnik in Pila, saj 

učenci ne potrebujejo posebnih navodil za sestavo preprostega sestava. Sestavljanje obeh je 

ob minimalnem predznanju ali izkušnjah povsem intuitivno. Konstrukcijska sestavljanka 
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Octanorm classic ima zahtevnejši način pritrjevanja in povezovanja gradnikov. Potrebna so 

osnovna navodila in prikaz za uspešno sestavljanje. Vse sestavljanke omogočajo učencem 

samostojno delo, delo v parih ali delo v skupini. Konstrukcijski sestavljanki Pila in 

Octanorm classic sta tržni konstrukciji, zato sta realni in uporabni v praksi. Sestavljanka 

Fischertechnik pa je primerna zgolj za simulacijo realnih konstrukcij oz. za izdelavo 

pomanjšanih modelov realnih konstrukcij. 

 

Pomembno vlogo pri odločitvi za nakup konstrukcijske sestavljanke ima cena. 

Konstrukcijska sestavljanka Fischertechnik je najcenejša, vendar se nakup težko 

amortizira. Konstrukcijski sestavljanki Pila in Octanorm classic imata potencialno dodatno 

tržno vrednost, saj sta v času, ko nista namenjeni pouku, lahko nosilca komercialnih 

sporočil, s čimer nudita možnost povračila naložbe. Tudi sestavljanka Pila ima z večjim 

naborom polnil več možnosti trženja. Polnila, ki se preprosto namestijo, je mogoče 

opremiti s propagandnimi sporočili. Sestavljanka Pila MINI in Octanorm classic, ki sta po 

konstrukciji in lastnostih konstrukcije primerljivi, sta v istem cenovnem razredu. Prednost 

sestavljanke Pila Mini je združljivost gradnikov. Pri enakem številu gradnikov omogoča 

Pila tudi več različnih konstrukcijskih sestavov kot sestavljanka Octanorm. 

 

Konstrukcijske sestavljanke so namenjene motivaciji učencev za proučevanje in 

sestavljanje konstrukcijskih sestavov. Učenci raziskujejo, kako lahko uspešno kombinirajo 

gradnike v raznolike konstrukcije. Med predstavljenimi sestavljankami bi bila zaradi 

raznolikosti uporabe in didaktične vrednosti najprimernejša konstrukcijska sestavljanka 

proizvajalca Burkhardt Leitner Constructiv, Pila Mini. 

 

4. KONSTRUKCIJSKA SESTAVLJANKA PILA MINI 

 

Iz poglavja 3.3 izhaja, da je PILA Mini  z uporabnega in didaktičnega vidika za rabo v 

šolskem prostoru najprimernejša.  

 

Stabilnost konstrukcij z razstavljivo zvezo je odvisna od nosilnosti vgrajenih gradnikov in 

načina povezave. Sestavljanka PILA Mini vsebuje namensko različne gradnike –stebre 

(profile) in vezne elemente. Te združujemo z razstavljivo vijačno zvezo. Sestavljanke 
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Burkhardt Leitner Constructiv odlikujejo prilagodljivost, preprosta sestavljivost in 

vsestranska povezljivost. Gradniki so sistematično dimenzionirani, s čimer je omogočena 

uporaba istih dodatnih gradnikov in polnil pri različnih sestavljankah. Omogočajo sestavo 

začasnih ali mobilnih pisarn, podpornih konstrukcij pri razstavah, osnovni namen pa je 

sestava sejemskih stojnic [21]. 

 

Osnovni gradniki sestavljanke so (I) vezni elementi, (II) stebri in (III) statični elementi. 

Nabor gradnikov za uporabo pri pouku TiT je predstavljen v preglednici številka 4.1. 

 

Preglednica 4.1: Nabor konstrukcijskih gradnikov za uporabo pri pouku TiT. 

 

Elementi Pila MINI Število kosov 

Višinski distančnik 8 
Vezni element 16 
Steber 450mm 14 
Steber 940mm 27 
Steber 1920mm 4 
Vijaki Pila MINI 120 

 

Statični elementi se uporabljajo za zagotovitev stabilnosti konstrukcije pri večjih 

konstrukcijskih sestavih. Pravilna razporeditev veznih elementov in stebrov omogoča 

uravnoteženje tlačnih in nateznih sil v konstrukciji. Sistematično dimenzioniranje stebrov 

omogoča številnejše kombinacije gradnikov v končne izdelke [21]. 

 

Možna je tudi uporaba polnil iz različnih materialov: tekstila, stekla, aluminija, lesa itd. 

Slika 4.2 prikazuje dva primera uporabe [21]. 

 

(a)  (b) 

 

Slika 4.2: (a) Primer konstrukcije in (b) primer izdelka z gradniki konstrukcijske sestavljanke PILA Mini in 

polnili  [21]. 
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Gradniki konstrukcijske sestavljanke PILA Mini se preprosto sestavljajo in razstavljajo. So 

iz kvalitetnih materialov. Ob pravilni uporabi in negi jih je mogoče sestaviti in razstaviti 

več tisočkrat [21]. 

 

KS v nadaljevanju podrobneje podajamo. 

4.1  Burkhardt Leitner constuctiv – PILA mini 

(I) VEZNI ELEMENT. Ključna naloga veznega elementa je kompenzacija nateznih in 

tlačnih sil. Gradnik je zasnovan tako, da se pri morebitni preobremenitvi najprej plastično 

deformira, šele nato pa se struktura zruši. Gradnik nima lepljenih ali varjenih spojev, 

izdelan je z vlivanjem. Prednost takega načina izdelave gradnika je enakomernejše 

razporejanje sil pri obremenitvi, zmanjšane pa so možnosti loma in pokanja gradnika. 

 

Vezni elementi in stebri se spajajo z vijačno zvezo. Zasuk med gradnikoma preprečuje 

posebna oblika veznih elementov in oblika stebrov. Nastavki na veznih elementih so v 

pomoč pri sestavljanju konstrukcije.  Stebri se na nastavke naslonijo, se hkrati osno 

poravnajo z veznim elementom in s tem pravilno postavijo za uspešno vijačenje. 

Vezni element (slika 4.3) je odlitek. Izdelan je iz nerjavečega jekla z zelo obstojno 

površino, ki je odporna na poškodbe pri manjših udarcih in kemijsko ne reagira. Vezni 

elementi se ob pravilni uporabi in negi ne spreminjajo, ohranjata se oblika in videz[21]. 

(a) (b) 

Slika 4.3: (a) Vezni element in (b) vezni element s podstavkom [21]. 
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Dimenzije veznega elementa (slika 4.4) so za vsako od sestavljank Pila (PILA constructiv, 

PILA Petite, PILA Mini) specifične. Skupne vsem sestavljankam so standardizirane osne 

razdalje. Osna razdalja pomeni skupno dolžino stebra in enega veznega elementa [21]. 

 
Slika 4.4: Sistematizacija elementov glede na osno razdaljo [21]. 

 

Višinski distančnik je gradnik, s katerim se konstrukcija dotika podlage (slika 4.5 (a)). 

Konstrukcija mora biti postavljena na ravni podlagi, sicer se v gradnikih pojavijo notranje 

napetosti, ki lahko povzročijo poškodbe na gradnikih in otežijo sestavljanje konstrukcije. 

Višinski elementi so kompenzacijski gradniki – namenjeni so izravnavanju neravne 

površine, in sicer do 3 cm, slika 4.3 (b) [21]. 
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(a) (b) 

 

Slika 4.5: (a) Višinski distančnik in (b) vezni element s koleščkom. 

 

Za zagotavljanje dodatne stabilnosti konstrukcije lahko višinski distančnik tudi privijačimo 

v podlago. V ta namen so v podložni ploščici izvrtane luknje, slika 4.6 a [21]. 

 

Za mobilne konstrukcije so na voljo tudi kolesca, ki jih namestimo na vezne elemente, ki 

pridejo v stik s podlago, slika 4.5 b [21]. 

 

(II) STEBRI (PROFILI). Stebri so narejeni s pomočjo računalniško vodenih CNC-strojev 

(angl. computer numerical control) in so iz enega kosa, brez zvarov, ki bi jih oslabili. 

Prerez stebra, slika 4.6, je oblikovno zasnovan za največjo možno nosilnost in čim manjše 

deformacije pri velikih obremenitvah [21]. 

 
Slika 4.6: Prerez (profil) stebra [21]. 

 

Za več možnih kombinacij pri sestavljanju različnih stebrov so dolžine srebrov 

standardizirane (iz dveh polmetrskih stebrov in veznega elementa je, na primer, mogoče 
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sestaviti metrski steber). Dolžina sestavljenega stebra je popolnoma enaka stebru iz enega 

kosa. 

 

V prerezu so vidni žlebovi, ki so namenjeni preprečevanju zasukov veznega elementa in 

stebra, pred vijačenjem in po njem. V žleb pa je mogoče vstaviti tudi pritrdilne elemente za 

različna polnila (npr. tekstilno polnilo ali lesno polnilo ipd.), slika 4.7 [21]. 

(a) (b) (c) 

Slika 4.7: Vstavljanje (a) 5 mm debelega polnila tekstilnega, (b) polnila z notranjim vpenjanjem, (c) 

tekstilnega polnila z zunanjim vpenjanjem [21]. 

 

V žlebove je mogoče vstaviti tudi vzmetne vložke za vijake, ki držijo kakršno koli polnilo, 

ki je v območju nosilnosti vijaka, slika 4.8 [21]. 

 
Slika 4.8: Vstavljanje vzmetnega vložka za vijake [21]. 

 

(III) STATIČNI ELEMENTI. Med statične elemente spadajo tisti gradniki, ki 

zagotavljajo večjim konstrukcijam trdnost in stabilnost. 

 

Za konstrukcijo je pomembno, da ima dovolj veliko nosilnost. Pomembno vlogo pa ima 

tudi stabilnost konstrukcije [24]. 

 

Stabilnost strukturnih okvirjev lahko določimo po matematični formuli m = 2j – 3, pri 

čemer je m število povezav oz. stebrov, j pa število veznih elementov. Ko se število 
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povezav po izračunu ujema z dejanskim številom povezav, gre za idealne okvirje. Ti so 

zelo stabilni. Ko je izračunano število povezav večje od uporabljenega števila povezav, je 

konstrukcija nestabilna. Če pa je izračunano število povezav manjše od dejanskega števila 

povezav, je konstrukcija statično nedoločena. Pri taki konstrukciji je treba za izračun 

statike uporabiti kompleksnejše izračune [24]. 

 

Eden od načinov za zagotovitev stabilnosti konstrukcije so diagonalne povezave. S 

pomočjo diagonalnih povezav – ojačitev – se kvadratni ali pravokotni okvirji pretvorijo v 

trikotnike, ki so najstabilnejši geometrijski liki [24]. 

 

Zvečanje razdalje med veznimi elementi pomeni zmanjšanje trdnosti konstrukcije.  

Konstrukcijo je mogoče ojačiti z napenjalnimi palicami, z vijačenjem pritrjenimi na vezne 

elemente, slika 4.9 a, slika 4.9 b [21]. 

(a) (b) 

Slika 4.9: (a) Okvirji konstrukcije, ojačeni z napenjalnimi palicami, (b) namestitev napenjalne palice [21]. 

 

Pri velikih razdaljah se lahko konstrukcija povesi zaradi prožnosti materiala, iz katerega so 

gradniki. Tako konstrukcijo je mogoče ojačiti z napenjalnimi palicami in distančniki za 

napenjalne palice, slika 4.10 d, ki se pritrdijo na vezne elemente, slika 4.10 a, slika 4.10 b, 

slika 4.10 c [21]. 

(a) 
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(b) (c) (d) 

 

Slika 4.10: (a) Prikaz napenjanja konstrukcije pri velikih razdaljah, (b) namestitev napenjalne palice na vezni 

element, (c) uporaba distančnika za napenjalne palice, (d) distančnik za napenjalne palice [21]. 

 

 

(IV) OSTALI ELEMENTI. Med ostale uporabne elemente sodijo tečaji, slika 4.11 a in 

konzolne noge, slika 4.11 b. S tečaji je mogoče napraviti naklon konstrukcije ali na njej. 

Konzolne noge večajo bočno stabilnost pri daljših stenah. Oba elementa se vijačita na 

vezne elemente, slika 4.11 c [21]. 

(a) (b) (c) 

Slika 4.11: (a) Tečaj, (b) konzolna noga, (c) primer sestava z uporabo tečaja in konzolne noge [21]. 

4.2    Projektiranje konstrukcije 

Strokovnjaki (inženirji, arhitekti, konstruktorji) uporabljajo za risanje specialna risarska 

programska orodja, ki se imenujejo CAD-orodja. Kratica CAD (ComputerAidedDesign) 

pomeni računalniško podprto načrtovanje. V šolah se zaradi preprostosti uporablja 

program CiciCAD. Učenci z njim rišejo pravokotno in izometrično projekcijo predmetov. 

Uporaba je v učnem načrtu predvidena pri pouku TiT v šestem, sedmem in osmem razredu. 

 

Uporabo računalniških programov za konstruiranje v 3D okolju je v svojem diplomskem 

delu predstavil Dejan Maver. Med opisanimi programi je najbolj primeren za virtualno 

konstruiranje program iz skupine Solidworks – Solid Edge. [25] 
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Solid Edge se uporablja za modeliranje 3D, omogoča projektiranje strojev, mehanskih 

naprav in raznih konstrukcij. Sestavljanje ni zahtevno, dodatno pa ga olajša katalog 

pripravljenih konstrukcijskih gradnikov. Program je namenjen hitri izdelavi tehniške 

dokumentacije ter 3D ponazoriti konstrukcije [25]. Programsko opremo Solid Edge je 

možno dobiti v več različicah, ki se med seboj razlikujejo po obsegu orodij in možnostih 

uporabe [25]. 

 

5. PREDLOGI UPORABE PILE MINI 

 

V tem poglavju je tržna konstrukcijska zbirka umeščena v učni načrt za predmet Tehnika 

in tehnologija, predstavljene so možnosti, ki jih daje konstrukcijska sestavljanka Burkhardt 

Leitner Constrctiv. Predstavljeni so osnovni sestavi in podana so navodila za virtualno in 

praktično sestavljanje. 

 

Učitelji v osnovni šoli lahko uporabljajo konstrukcijsko sestavljanko Burkhardt Leitner 

Constructiv pri pouku TiT za prikaz paličnih konstrukcij, za preskušanje raznih sestavov in 

njihovih nosilnih lastnosti in stabilnosti. S pomočjo konstrukcijske sestavljanke učenci 

spoznavajo lastnosti vijačne zveze ter glavne značilnosti razstavljivih zvez. Ob reševanju 

raznih konstrukcijskih problemov s sestavljanko učenci razvijajo tudi kognitivne 

sposobnosti. Računalniško podprto načrtovanje in projektiranje  odpravi nepotrebne 

napake pri sestavljanju realne konstrukcije. Učenci se urijo v branju načrtov in utrjevanju 

znanja o tehniški dokumentaciji ob računalniško izdelani dokumentaciji. Naučijo se 

varnega rokovanja z orodjem, načrtujejo ekonomično izrabo prostora, spoznavajo varnost 

pri delu itd. 

 

5.1 Umestitev v učni načrt 

Z uporabo konstrukcijske sestavljanke PILA Mini v učnem procesu, lahko učenci pri 

predmetu Tehnika in tehnologija uresničujejo naslednje splošne cilje: 

1. Spoznavajo, raziskujejo, konstruirajo in gradijo preproste tehniške predmete.  
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2. Opazujejo, preizkušajo, analizirajo, primerjajo in razumevajo sestavine in delovanje 

tehniških predmetov in spoznavajo zveze med tehniškimi principi in 

naravoslovnimi zakonitostmi.  

3. Odkrivajo povezave med delovanjem tehniških predmetov, njihovo obliko ter 

lastnostmi obdelovalnih gradiv.  

4. Z eksperimentiranjem, poustvarjanjem in ustvarjanjem, snovanjem in načrtovanjem 

ter organiziranjem in vrednotenjem dela rešujejo tehniške in tehnološke probleme 

ter si pri tem razvijajo ustvarjalne sposobnosti. Svoje dejavnosti primerjajo s 

postopki v proizvodnih podjetjih in spoznavajo principe sodobne tehnologije.  

5. Ob uporabi preprostih obdelovalnih orodij in strojev ter računalniške tehnologije 

razvijajo in urijo delovne spretnosti. Spoznavajo merilna orodja in se urijo v 

merilnih postopkih.  

6. Pri snovanju in načrtovanju, analiziranju in izdelavi ali gradnji skupaj z učiteljem 

ovrednotijo izdelke. Ob pomoči se navajajo na samostojno izražanje zamisli s 

skiciranjem, branjem, risanjem tehniške in tehnološke dokumentacije ter ustnim in 

pisnim sporočanjem. Za predstavitev prednostno uporabljajo ročna in računalniška 

grafična orodja. [3] 

V 8. razredu, ko obravnavajo kovine, ob različnih vsebinah, uresničujejo naslednje 

operativne cilje: 

 

Vsebine Operativni cilji 

Varnost učencev pri delu - Obnovijo in dopolnijo dogovorjena 

pravila s področja varnosti in zdravja 

pri delu; 

Slika predmeta v prostoru in njen pomen, 

skiciranje in risanje prizmatičnega 

predmeta 

- Razložijo nastanek slike predmeta v 

izometrični projekciji,  

- utemeljijo, skicirajo in narišejo 

predmet v izometrični projekciji ter 

raziščejo možnosti uporabe v praksi,  

- narišejo sliko predmeta v prostoru z 

računalniškim grafičnim programom 

za trirazsežnostno modeliranje (3D); 
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Načrtovanje predmeta iz kovine (zamisel in 

dokumentacija) 

- Izberejo problem, ki ga bodo rešili z 

izdelkom iz kovine,  

- oblikujejo in skicirajo zamisel 

predmeta, jo predstavijo in 

utemeljijo,  

- izdelajo potrebno tehniško-

tehnološko dokumentacijo; 

Dopolnitev znanja o lastnostih kovin, 

proizvodnji in vplivu na okolje 

- Razlikujejo razstavljive in 

nerazstavljive zveze; 

Izdelava predmeta - Pripravijo delovni prostor in z 

uporabo dokumentacije izberejo 

gradiva, orodja, pripomočke in 

osebna zaščitna sredstva za varno 

delo; 

Vrednotenje - Preizkusijo izdelek, ga ovrednotijo 

po zastavljenih merilih in 

predstavijo ideje za izboljšanje [3]. 

 

Konstrukcijska sestavljanka se lahko uporabi pri rednem pouku ali na tehniškem dnevu. 

 

5.2 Predlogi uporabe PILE Mini 

 

Z določenim naborom elementov konstrukcijske sestavljanke Burkhardt Leitner 

Constructiv, se da sestaviti več različnih uporabnih sestavov. Trije sestavi so predstavljeni 

s slikami 5.1 (a) - (c). 
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Slika 5.1 (a) Klop, (b) regal,  c) stena 

 

Predstavljeni sestavi so uporabni v različne namene. Ogrodje klopi, predstavljeno na sliki 

5.1 (a), potrebuje polnilo, da postane uporabna klop. Uporabiti se jo da tudi v komercialne 

namene, tako da polnila opremimo s promocijskimi besedili ali komercialnimi sporočili. 

Polnila lahko učenci poslikajo sami ali pa nanje namestijo že izdelano propagandno 

gradivo.  

 

Da povečamo uporabnost prikazanih konstrukcijskih sestavov (regal), slika 5.1 (b) jim 

dodamo poličke oz. različna polnila. Lahko jih izdelajo učenci sami iz furnirne ali iverne 

plošče. Če si lahko privoščimo, lahko kupimo aluminijaste plošče ali plošče iz steklenih 

vlaken, seveda pa moramo upoštevati tudi zahteve po nosilnosti. Konstrukcija »stena«, 

prikazana na sliki 5.1 (c), omogoča obešanje raznih slik ali razstavnih eksponatov; za 

druge namene lahko kot polnilo izberemo platno, ki ga pritrdimo v okvir, ali polnilo iz 

iverne plošče ali penjene plošče Forex.  

 

5.2.1 Izdelava klopi  

 

Na primeru izdelave klopi, je podrobneje podan način dela z izbrano konstrukcijsko 

sestavljanko. V prilogi 10.1 je podana učna priprava, s katero je podrobneje predstavljena 

uporaba konstrukcijske sestavljanke PILA Mini v praksi. Model klopi je izbran, ker zajema 

navodila za vse potrebne operacije, s katerimi je mogoče sestaviti katerikoli sestav, hkrati 

pa je konstrukcija še vedno preprosta in nazorna. 

 

Konstruiranje s sestavljanko poteka po predstavljenem Papotnikovem didaktičnem modelu 

[4]. Papotnikov model je uporabljen, zaradi preglednosti in jasne razdelanosti posameznih 

faz didaktičnega modela. 

 

Faza 1 – Ideja in projektiranje. Učencem se predstavi potreba po klopi, ki bi jo uporabili 

za sceno v šolski predstavi. Učenci lahko sami pripravijo več osnutkov, med katerimi 

izberejo tistega, s katerim bodo najbolje izpolnili zahteve, ki jih postavimo ob uvodni 

predstavitvi problema/potrebe. Zahteve morajo biti postavljene tako, da učenci vedo, za 

koliko oseb bo namenjena klop, ali mora vsebovati naklon, kako visoka mora biti, posebno 
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omejitev pa predstavlja tudi omejen nabor elementov konstrukcijske zbirke, s katero bodo 

klop realizirali.  Učence lahko pri oblikovanju osnutka vodimo s pomočjo slik - primer 

slika 5.2. (a), (b). 

(a)  (b) 

Slika 5.2.: (a) Lesena klop [26], (b) klop iz konstrukcijske zbirke PILA [21]. 

 

Učenci izbrani osnutek klopi skicirajo, skico podkrepijo z opisom sestave  ter prednosti, ki 

jih ima njihova različica klopi. 

 
Slika 5.3: Osnutek klopi, sestavljene iz zbirke Pila. 

 

 

Faza 2 – Konstruiranje. V drugi fazi sledi virtualno sestavljanje konstrukcije s pomočjo 

programskega orodja, slika 5.4. Učenci preverijo izvedljivost skicirane konstrukcije. Ko je 

konstrukcija virtualno sestavljena, izdelajo sestavno risbo s kosovnico gradnikov, ki jih 

potrebujejo za izdelavo konstrukcije. Sledi priprava gradnikov in sestava konstrukcije po 

izdelanem projektu oz. sestavni risbi (navodila za sestavo so v prilogi priložene učne 
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priprave). Posebno pozornost velja pri sestavljanju nameniti varnosti. Profili imajo na 

zaključnih ploskvah ostre robove. Pri sestavljanju je treba uporabiti rokavice in 

nepoškodovan vijač primerne velikosti. Učenci delajo v dvojicah, da lahko en privija 

gradnike, medtem ko mu drugi pomaga držati sestav ali posamezne gradnike. Ustrezno 

trdnost, nosilnost in varnost konstrukcije zagotovimo s čvrstim privitjem vseh vijakov. 

Glava privitih vijakov se mora prilegati površini veznemu elementu. 

 

a)  

b)  

Slika 5.4: a) Risba 3D konstrukcije, sestavljena z računalniškim programom b) projekcijska slika klopi,  

izdelana z računalniškim programom. 

 

 

Faza 3 – Preskušanje. Učenci s postopno obremenitvijo preskusijo stabilnost in varnost 

konstrukcije. Konstrukcijo se najprej obremeni s postopnim dodajanjem obtežitve na 

sredini horizontalno postavljenih nosilnih stebrov. Obremenitev se stopnjuje predvidoma 

do dvojne načrtovane obremenitve konstrukcije, pri tem se opazuje morebitne spremembe 

pri položaju ali obliki stebrov. Sledi še preverjanje stabilnosti konstrukcije z 
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obremenjevanjem s strižno silo, pri čemer je potrebno opazovati morebitne spremembe v 

kotih med posameznimi gradniki konstrukcije. Sledi vertikalna obremenitev na vogalih 

konstrukcije, pri čemer je potrebno pozornost nameniti morebitnim premikom v 

horizontalni ravnini. V primeru kakršnih koli odstopanj, je potrebno napako analizirati in 

odpraviti. Sestav  primerjajo s skico, opisom in risbo zamišljene konstrukcije.  

 

Faza 4 – Korigiranje. Učenci odpravljajo morebitne konstrukcijske napake. Konstrukcijo, 

ki ustreza zastavljenim ciljem, nadgradijo z vgradnjo dodatnih elementov, npr. polnil. 

Učenci proučijo tudi možnosti za sestav z enako namembnostjo in drugačno konstrukcijo. 

 

Faza 5. Korigiranju sledi ponovno preskušanje konstrukcije in oblikovanje zaključkov. S 

pridobljenim novim znanjem učenci izdelajo tehniško dokumentacijo za sestavo 

konstrukcije po fazah izdelave. Pripravijo navodila za sestavljanje in razstavljanje 

konstrukcije in pripravijo seznam gradnikov. Učenci ob naslednjem konstruiranju najprej 

dobijo izdelano dokumentacijo in navodila za sestavljanje. Po opravljenem sestavljanju 

lahko učenci to dokumentacijo dopolnijo oz. popravijo. 

 

Pri uporabi konstrukcijske sestavljanke je veliko možnosti za medpredmetno povezovanje. 

Povezave so možne s predmetom matematika (na primer besedilne naloge, računanje 

dolžin), slovenščine (branje besedila), vzgojnimi predmeti (na primer risanje izdelka na 

različne načine) in drugimi. Vso pridobljeno znanje o konstrukciji je uporabno pri ponovni 

izdelavi, izdelavi drugih konstrukcij, statiki in razstavljivih vijačnih zvezah. Novo 

pridobljeno pomeni več znanja pri naslednjem konstruiranju. 

 

Po enakem postopku je možno s pomočjo konstrukcijske sestavljanke Pila mini, izdelati 

tudi druge sestave, ki so prikazani na sliki 5.1 (a) – (č). Nabor elementov pa je dovolj 

širok, da omogoča sestavljanje tudi drugih konstrukcij. 

 

6. DISKUSIJA 

 

Doseganje zadanih ciljev C1-C6 iz poglavja 1.2 je obrazloženo v nadaljevanju po 

posameznih ciljih. 
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C1: Določiti pojem konstrukcijska sestavljanka. 

 

V poglavju 2 je opredeljen pojem konstruiranje, konstrukcija in kako je konstruktorstvo 

umeščeno v šolski prostor. V poglavju 3 je predstavljeno, kako se konstrukcijske 

sestavljanke v osnovni delijo, naštetih je nekaj značilnih predstavnikov posameznih tipov 

konstrukcijskih sestavljank, v nadaljevanju pa so predstavljene tri konstrukcijske 

sestavljanke za statične konstrukcije. Zapisane so glavne značilnosti sestavljanke in 

predstavljeni osnovni gradniki, ter način povezovanja le-teh.  

 

C2: Podati umestitev konstrukcijskih sestavljank v učnem načrtu za tehniko in tehnologijo. 

 

Umestitev v učni načrt je zapisana v poglavju 5.1. Cilji iz učnega načrta se uresničujejo pri 

reševanju tehniških in tehnoloških težav, učenci razvijajo svoje sposobnosti z iskanjem in 

oblikovanjem novih rešitev in spoznanj. V učnem načrtu najdemo cilje, kot so razvijanje 

sposobnosti sodelovanja in vodenja v skupini, uporaba orodij, razvijanje spretnosti in 

navad ter sposobnosti za praktično ustvarjanje, oblikovanje sposobnosti za ustno, pisno in 

grafično sporazumevanje, organiziranje delovnega procesa in celoviti razvoj učenčeve 

osebnosti. 

 

C3: Opisati in primerjati izbrane tržne in konstrukcijske sestavljanke, ki prevladujejo v 

šolski uporabi. 

 

V poglavju 3 so opisane in naštete izobraževalne konstrukcijske sestavljanke in tržne 

konstrukcijske sestavljanke. Podrobneje je opisana in predstavljena izobraževalna 

konstrukcijska sestavljanka Fischertechnik, ki je v šolskem prostoru najpogosteje 

uporabljena, ter dve na trgu prevladujoči tržni konstrukcijski sestavljanki (Octanorm in 

Burkhardt Leitner Constructiv). V poglavju 3.3 je narejena primerjava izbranih 

konstrukcijskih sestavljank. 

 

 

C4: Določiti tržno konstrukcijsko sestavljanko primerno za uporabo v okviru tehnike in 

tehnologije. 
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Po primerjavi konstrukcijskih sestavljank v poglavju 3, je v poglavju 4 podrobneje 

predstavljena določena konstrukcijska sestavljanka, to je konstrukcijska sestavljanka PILA 

Mini, proizvajalca Burkhardt Leitner Constructiv, ki bi med tržnimi sestavljankami bila 

najbolj primerna za uporabo v okviru tehnike in tehnologije. 

 

C5: Določiti primerno programsko orodje za virtualno konstruiranje v treh dimenzijah. 

 

Na podlagi diplomskega dela, ki ga je izdelal Dejan Maver, je izbrano programsko orodje 

za uporabo pri virtualnem konstruiranju. Opisano je programsko orodje Solid Edge, ki 

najbolje od vseh izpolnjuje dane zahteve. V prilogi 1 je podrobneje opisan tudi postopek 

namestitve poskusne različice programa in njegova uporaba. 

 

C6: Podati predloge uporabe tržne konstrukcije za namen poučevanja tehnike in 

tehnologije. 

 

V petem poglavju je predstavljen predlog uporabe konstrukcijske sestavljanke s 

konkretnim primerom konstrukcijske naloge. Predstavljena je konstrukcijska naloga po 

fazah, model je vzet po Papotniku. V prilogi 2 je na osnovnem primeru natančno opisan in 

prikazan postopek praktičnega dela z izbrano konstrukcijsko sestavljanko. 

 

 

7. ZAKLJUČEK 

 

Eden izmed pomembnejših ciljev diplomskega dela je predstaviti tržno konstrukcijsko 

sestavljanko, s katero bi lahko učenci sestavljali različne konstrukcije. Sestavljanka 

nudi možnosti za reševanje različnih konkretnih problemov. Sestaviti je možno regal za 

shranjevanje izdelkov pri pouku tehnike in tehnologije ali postaviti konstrukcijo za 

obešanje izdelkov, izdelanih pri pouku likovne vzgoje, sestaviti zmagovalne stopničke 

za uporabo pri razglasitvi zmagovalcev šolskega tekmovanja itd. 
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Konstrukcijska sestavljanka Burkhardt Leitner Constructiv nudi veliko možnosti za 

prosto ustvarjalnost. Edina omejitev je število gradbenih elementov, ki je odvisno od 

cene konstrukcijske sestavljanke. Zaradi svojih gabaritnih mer, ki so večje zaradi 

praktične uporabnosti, je za sestavljanje potrebno veliko prostora; prav zato je natančno 

poprejšnje načrtovanje dela ključnega pomena. Da bi bila načrtovanje in priprava 

potrebnih gradnikov boljša, je v sklopu konstruiranja predstavljeno programsko orodje, 

s katerim se v okolju v 3D  konstruira konstrukcija, ki je rešitev za dani problem. 

Izbrani program Solid Edge vsebuje v naprej pripravljeno knjižnico gradnikov in 

omogoča preprosto in pregledno virtualno konstruiranje. S programom je mogoče hitro 

izdelati sestavno risbo in drugo tehniško dokumentacijo. 

 

Z omejenim naborom gradnikov je konstrukcijska sestavljanka zastavljena optimalno 

glede na ceno in uporabnost. Dosežen je cilj, v katerem je bila potrebna raznolikost 

sestavov določena z najmanj petimi različnimi konstrukcijskimi sestavi. V diplomskem 

delu so na kratko predstavljeni trije konstrukcijski sestavi, sestavljanka pa ponuja še 

mnogo več možnosti. Učence je treba usmerjati k iskanju možnosti za uporabo in s tem 

k aktivnemu posegu v oblikovanje njihovega šolskega okolja. 

 

Na koncu diplomskega dela so povzeti glavni napotki za varno praktično delo, kar 

skupaj z drugimi temami, kot so palična konstrukcija, razstavljiva vijačna zveza, 

organizacija dela itd., izbrano tematiko ustrezno umešča v učni načrt za tehniko in 

tehnologijo. 

 

Konstrukcijska sestavljanka Burkhardt Leitner Constructiv ima zaradi posebnega 

načina sestavljanja in posebne oblike gradnikov mnogo možnosti za nadgradnjo. S 

pomočjo konstrukcijskih sestavov iz te sestavljanke se da izpeljati razstave ali postaviti 

raznolike nosilce propagandnih sporočil. Sestavljanka tako nudi možnosti za 

amortizacijo nakupa. 
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10. PRILOGE 

 

10.1 UČNA PRIPRAVA 

    

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

 

Izvajalec: Uroš Kalar 

Šola:  

Razred: 8. razred 

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Mentor: Janez Jamšek 

Datum nastopa: / 

Ura (hh:mm): 8.15 – 9.50 

Učna tema: Izdelava konstrukcije 

Učna enota: Kovinska konstrukcija 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

 

Izobraževalni cilji 

 

Učenci: 

 

I1: narišejo skico svojega izdelka 

I2: izdelajo virtualni model 3D konstrukcije 

I3: sestavijo konstrukcijo iz tržne konstrukcijske sestavljanke 

I4: preizkusijo konstrukcijo na obremenitev 

I5: ovrednotijo izdelek po določenih merilih 

I6: predlagajo izboljšave 
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Vzgojni cilji 

 

Učenci: 

V1: Razvijajo sposobnost poslušanja pri poročanju sošolcev; 

V2: Razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini; 

V3: Ob delu gojijo pozitiven in kritičen odnos do tehnike, tehnologije in 

organizacije dela. 

 

Psihomotorični cilji 

 

Učenci: 

P1: Pri sestavljanju si razvijajo koordinacijo rok in prstov; 

P2: Razvijajo prostorsko predstavo; 

P3: Razvijajo spretnost, moč in vzdržljivost pri vijačenju; 

P4: Urjenje grafomotorike. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

 

M1: Sodeluje pri razvoju skice in izbiri najustreznejše rešitve; 

M2: Predmet v obliki kvadra nariše s tehnično skico in risbo v izometrični 

projekciji; 

M3: Utemelji pravila s področja varnosti pri delu in zagotovi pogoje zanj; 

M4: Varno in pravilno uporablja orodja; 

M5: Razlikuje razstavljive in nerazstavljive zveze; 

S1: Predmete riše v projekciji z roko in računalniškim grafičnim orodjem CAD 

oziroma modelira z grafičnim orodjem v trirazsežnostni tehniki (3D). 

 

Cilji (izobraževalni/standardi) iz predhodnih razredov ali preteklih učnih ur 

 

C1: Oblikuje in skicira idejo za preprost predmet, utemelji rešitev in izbere 

najustreznejšo;  

C2: Izdela tehnično in tehnološko dokumentacijo za izdelek oziroma projekt. 
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Umestitev ciljev v RBT 

Dimenzija 
znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 
Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 
znanje 

      

Konceptualna 
zanja 

M5 I1, M3 C2  I5, I6, C1 M1 

Proceduralna 
znanja 

 M2 I2, I3, M4, 
S1, 

I4   

Metakognitivna 
znanja 

      

 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure:  Utrjevanje učne snovi 

Učne oblike:  Skupinska, individualna 

Učne metode:  Pogovor, razlaga, praktično delo (sestavljanje), 

demonstracija 

Strategija pouka:  Delovna naloga 

Delovne tehnike:  Načrtovanje, sestavljanje 

Novi pojmi in posplošitve:  / 

Korelacija:  Fizika 

Učila/pripomočki:  Tržna konstrukcijska sestavljanka Burkhradt Leitner 

Constructiv, vijač, računalnik in programsko orodje za 3D 

načrtovanje (na skupino) 

Varstvo pri delu: zaščitne rokavice 

 

 

Literatura:   

 

Za učenca: 
 
[1] S. Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 6: Učbenik za 6. razred devetletne 

osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2004). 

[2] S. Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 6: Delovni zvezek za 6. razred 

devetletne osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2004). 
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Za učitelja: 

[3] A. Papotnik in ostali,  Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, Ministrstvo 

za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2002). 

[4] S. Grum, Gradiva (Ljubljana, Tehniška založba Slovenije,1998). 

IV. POTEK UČNE URE 

 

1 UVAJANJE 

 

1.1 Motivacija (5 min) 

 

Prihodnji teden bomo imeli na šoli kulturno prireditev, učiteljica dramskega krožka pa je 

potožila, da bi kot enega od obveznih scenskih objektov potrebovala klop, ki bi hkrati 

lahko služila kot kulisa in delno zastrla pogled na dogajanje v zaodrju. Kako bi lahko 

učiteljici in učencem dramskega krožka pomagali? (Lahko bi na eno izmed obstoječih 

klopi namestili kuliso, ali pa bi izdelali klop iz lesa, ki bi ustrezala njihovim zahtevam.) 

 

Z metodo pogovora opredelim problem in napeljem učence k iskanju rešitev. 

 

1.2 Mobilizacija znanja (5 min) 

 

Če bi želeli klop izdelati sami, na kaj vse bi morali biti pozorni? Kako bi zagotovili, da se 

klop pri uporabi ne bi porušila? Iz kakšnega materiala bi bilo najbolje izdelati klop? (Pri 

načrtovanju in izdelavi klopi bi morali upoštevati več dejavnikov. Pomembna je željena 

velikost klopi (višina, širina, velikost zastora), z varnostnega vidika je pomembno iz 

kakšnega materiala bi klop izdelali in kako bi posamezne dele med sabo spajali. Klop mora 

biti dovolj trdna in imeti dovolj veliko nosilnost, da se ne poruši, ko jo nastopajoči 

uporabijo. Najbolje bi bilo, da bi bilo ogrodje klopi iz kovine, zveze med posameznimi 

elementi pa nerazstavljive. 

Izpostavim varnostni vidik – stabilnost konstrukcije. 
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1.3 Napoved učnega smotra (10 min) 

 

Danes boste načrtovali in sestavili klop. Pri tej uri bomo ponovili pravila pri risanju skic, 

uporabo programskega orodja za tridimenzionalno načrtovanje, pripravo sestavne risbe in 

sestavljanje po načrtu. (Učenci pripravijo svoj predlog klopi  in jo skicirajo.) 

 

Učencem prepustim, da izdelajo skico klopi. (priloga 4.1) 

 

 

2 GLAVNI DEL URE 

 

2.1 Izdelava skice (10 min) 

 

Oglejte si sestavne dele tržne konstrukcijske sestavljanke, ki so vam na voljo in skušajte 

svojo skico prilagoditi ali spremeniti tako, da jo bo mogoče sestaviti iz elementov, ki so 

vam na voljo. Napravite novo skico in jo prinesite v predogled. (Učenci pripravijo svoj 

predlog klopi iz elementov konstrukcijske sestavljanke Burkhardt Leitner Constructiv – 

PILA Mini  in jo skicirajo.) 

 

Pokažem sestavne dele tržne konstrukcijske sestavljanke, ki so na voljo, na kratko skupaj 

komentiramo dolžine sestavnih delov, nato učenci izdelajo vsak svojo skico. (priloga 4.2) 

 

2.2 Izdelava tridimenzionalne risbe s programskim orodjem. (25 min) 

 

Razdelite se v pare, vsak naj partnerju predstavi svojo skico za izdelavo klopi. Svoje 

zamisli med sabo primerjajte. Skupaj izberite klop, ki jo boste izdelali. V parih s pomočjo 

zbirke elementov v programskem orodju sestavite tridimenzionalni model vaše klopi. Na 

koncu uporabite ukaz za izdelavo sestavne risbe. (Učenci s pomočjo računalniškega orodja 

za virtualno konstruiranje izdelajo tridimenzionalni model klopi, ki so jo skicirali, 

pripravijo tudi sestavno risbo.) 
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Učenci se razdelijo v pare, izdelajo virtualni tridimenzionalni model klopi (priloga 4.3) ter 

pripravijo sestavno risbo (priloga 4.4). Navodila za virtualno konstruiranje so v prilogi 

4.5.  

 

2.3 Izdelava klopi (25 min) 

 

Sestavne risbe natisnite, nato pa se pari združite v skupine po 8 učencev. Jaz bom določil 

vodjo skupine, ta pa določi zadolžitve posameznim članom skupine (priprava materiala in 

orodja, sestavljanje, preizkušanje in priprava kratkega poročila). Izdelajte en primer klopi 

in opravite preizkus stabilnosti (določite kriterije). (Učenci v skupinah primerjajo sestavne 

risbe klopi, ki so jih pripravili. Vodja določi zadolžitve posameznih članov skupine, nato 

pričnejo s praktičnim sestavljanjem.) 

 

Učenci natisnejo sestavne risbe, formirajo skupine po 8 učencev. Učitelj jih po potrebi 

usmerja, da so skupine čim bolj heterogene in določi vodjo. Učence usmerja in jim pomaga 

pri uresničitvi posameznih etap sestavljanja klopi, ter oblikovanju kriterijev za preizkus 

stabilnosti konstrukcije. 

 

 

 

3 ZAKLJUČNI DEL URE 

 

3.1 Kratko poročilo (10 min) 

 

Postavite izdelke (I3) na vidno mesto, nato pa vsaka skupina posebej predstavi izdelek in 

dokumentacijo (I1, I2) ter predstavi prednosti in slabosti (I4, I5), ki ste jih pri izdelku 

ugotovili, ostalim učencem. 

I6: Kako bi lahko svoj izdelek še izboljšali ali povečali njegovo uporabno vrednost? 

 

Učenci predstavijo izdelke, skupaj komentiramo njihove predstavitve. Predstavijo 

dokumentacijo (skica, sestavna risba), opišejo pot do končne ideje in izdelka, kako so 

poskrbeli za varnost, komentirajo uporabno vrednost izdelka, ter kako bi lahko izdelek še 

izboljšali in mu povečali uporabno vrednost. 
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4 PRILOGE 

4.1 Primer pričakovane skice klopi po uvodnih navodilih za delo. 

 

4.2 Primer pričakovane skice klopi, ko morajo učenci uporabiti elemente konstrukcijske 

sestavljanke. 

 

4.3 Primer pričakovane virtualno sestavljene 3D konstrukcije. 
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4.4 Primer pričakovane sestavne risbe klopi. 

 

4.5 Delo s Solid edge 

 

4.5.1 Namestitev programa 

 

Program Solid Edge je v poskusni različici dosegljiv na spletu [20]. Za namestitev je 

priložen vodič z vsemi navodili. Poskusna različica deluje 30 dni. 

 

4.5.2 Uporaba baze pripravljenih gradnikov 
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Uporabnik programa virtualno konstruira, tako da uporabljala gradnike iz baze 

(»knjižnice«) gradnikov. Za dostop do baze gradnikov je treba ustvariti datoteko Assembly 

– sestav. V ta namen izberemo ponujeno možnost, ki se pojavi ob zagonu nameščenega 

programa, slika 4.5.1. 

 
Slika 4.5.1: Izbira vrste datoteke – Assembly (sestav). 

 

Novo datoteko najprej shranimo. Odpremo padajoči meni File in izberemo možnost Save 

As. Datoteki določimo ime (npr. primer) in mapo (npr. konstrukcija1), v katero bomo 

datoteko shranili. 

 

Sledi odpiranje baze gradnikov, s katerimi sestavimo zastavljeno konstrukcijo. Baza se 

odpre z izbiro ikone PartsLibrary . Sledi iskanje mape, v kateri so shranjene slike 3D 

konstrukcijskih gradnikov. Do ciljne mape je mogoče priti z brskanjem po padajočem 

meniju, ki se prikaže po kliku na puščico, kot je označeno na sliki 4.5.2. 
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Slika 4.5.2: Slika prikazuje mesto, kjer se nahaja PartsLibrary (knjižnica elementov) in padajoči meni, v 

katerem so gradbeni elementi. 

 

V okvirju pod padajočim menijem so konstrukcijski gradniki, med katerimi je mogoče 

izbirati. 

 

Gradniki v knjižnici so profili in vezni členi konstrukcijske sestavljanke sistema Pila 

izdelovalca Burkhardt Leitner Constructiv. Sistem Pila je izbran, ker omogoča večjo 

preglednost risb in lažje virtualno sestavljanje. Posamezne gradnike prepoznamo po imenu. 

Na izbiro so profili treh dolžin, višinski distančnik in vezni element. V računalniški 

simulaciji lahko uporabimo poljubno število konstrukcijskih gradnikov. Pri načrtovanju 

fizičnega izdelka moramo seveda upoštevati, da smo omejeni s številom gradnikov, ki jih 

imamo na voljo. 

 

Posamezne elemente prenesemo na delovno površino, tako da jih s kurzorjem povlečemo 

na želeno mesto: gradnik »primemo« s pritiskom na levi gumb miške ga  nato 

»povlečemo« do želenega mesta. Delovna površina je modro obarvana in – v  pomoč pri 

usmerjanju gradnikov – vsebuje trirazsežni kartezični koordinatni sistem. Delovna 

površina je prikazana in označena na sliki 4.5.3. 
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Slika 4.5.3: Delovna površina in okence s pogledom na celotno konstrukcijo. 

 

Konstrukcijo je najbolje začeti risati z višinskim distančnikom oz. veznim elementom. Ko 

prinesemo na delovno površino prvi gradnik, ga kasneje ne moremo več premikati. Izdelek 

sestavljamo tako, da med posameznimi gradniki in deli gradnikov določamo relacije (osna 

poravnava, ploskovna poravnava…), to je položaj enega gradnika glede na drugega. 

Gradnike dodajamo posamično, z relacijami pa jim sproti določimo tudi natančno pozicijo. 

 

4.5.3 Sestavljanje konstrukcije s Solid Edge 

 

Pred virtualnim sestavljanjem sta potrebni ideja in skica konstrukcije. Načrtovanje je zelo 

pomemben del procesa sestavljanja konstrukcije z vidika racionalizacije časa in materiala. 

Ob dobrem načrtovanju je olajšano tudi virtualno sestavljanje. 
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Virtualno sestavljanje se začne z višinskim distančnikom oz. veznim elementom. Naslednji 

gradnik je treba pri prinašanju na delovno površino odložiti blizu mesta končne postavitve. 

Postavitev se dokonča z določanjem relacij med elementoma. Sestavljanje olajšajo 

standardni pogledi na konstrukcijo. Podrobnejša navodila in opis sestavljanja so v 

nadaljevanju pri prikazu konkretnega primera. 

 

4.5.4 Primer: Sestavljanje nizkega regala s programom Solid Edge 

 

Najprej je treba ustvariti in shraniti novo datoteko z imenom, ki se konča s končnico .asm, 

npr. nizki_regal. Nato je treba odpreti knjižnico z gradniki. V delovno polje kot prvega 

postavimo višinski distančnik, slika 4.5.2. Zaporedje vstavljanja nadaljnjih gradnikov ni 

strogo določeno, način določanja relacij med gradniki pa se ponavlja. 

 

Naslednji dodani gradnik – »povlečen iz knjižnice« in postavljen v delovno polje – je 

profil dolžine 850 mm. Ker je profil večji kot višinski distančnik, ni v celoti viden. Za 

izboljšanje pregleda nad sestavom in lažje sestavljanje izberemo ukaz Zoom (povečava) 

 in Fit (prilagodi pogled) . Zoom omogoča poljubno povečavo celotnega sestava 

ali dela sestava, Fit pa pogled pri največji povečavi, kjer je še viden celotni sestav. 

 

Ukaz Fit  prilagodi povečavo za dober pregled nad sliko. Profil se na zaslonu prenese 

bliže k višinskemu distančniku, kar prikazuje slika 4.5.4.  
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Slika 4.5.4: Slika prikazuje želeno postavitev elementov. 

 

Z uporabo ukaza Zoom se poveča območje ob višinskem distančniku, tako da laže 

določimo relacije. Ukaz Zoom aktiviramo tako, da izberemo ikono , nato pa s 

pritiskom in zadržanjem levega gumba na miški zajamemo del delovne površine. Ta del 

delovne površine se poveča. Povečava je odvisna od velikosti zajema zaslona. 

 

Za uspešno sestavljanje gradnikov je treba določiti relacije med njimi, in sicer z izbiro  

ikone Assemble , ki je v orodni vrstici levo od delovne površine, kot je prikazano 

na sliki 4.5.5. 
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Slika 4.5.5: Prikaz želene povečave elementov, gumba za vklop orodne vrstice za določanje razmerij in 

prikaz orodne vrstice za določanje razmerij. 

 

Relacije je možno določiti na več načinov. V orodni vrstici za določanje relacij izbira 

ikone  odpre možnosti za določanje relacij med predmetoma. Možnosti prikazuje 

slika 4.5.6. 
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Slika 4.5.6: Prikaz menija, v katerem lahko izbiramo med relacijami, ki jih lahko določimo dvema 

predmetoma oz. elementoma. 

 

Relacije se določajo med robom ali ploskvijo zadnjega dodanega gradnika in robom ali 

ploskvijo gradnika, h kateremu dodajamo novi gradnik. Na sliki 4.5.6 je z rdeče obkrožena 

ikona ukaza FlashFit, ki je univerzalno uporabna, saj avtomatsko določi relacijo med 

ploskvama oz. robovoma dveh gradnikov. Ukaz Mate je namenjen združevanju dveh 

gradnikov, ki se združita na identični ploskvi ali robu. Možno je tudi poravnanje ploskve z 

robom. Planar Align se upodablja za poravnavanje ploskev oz. ravnin, Axial Align za 

koncentrično poravnavo dveh okroglih teles, ploskev ali presekov, Insert za združevanje 

vtičev in odprtin ali lukenj, Paralel za postavitev dveh predmetov oz. gradnikov 

vzporedno, Connect za povezovanje dveh gradnikov po robu ali sferično, npr. pri 

vstavljanju in povezovanju krogelnih ležajev, Angle omogoča določanje relacij med 

predmeti, ki so povezani pod določenim kotom, Tangent se uporablja za povezovanje roba, 

ali ploskve s krožnico ali valjem, tako da se gradnika tangentno dotikata, Cam poveže 

sferične površine z okroglo ploskvijo, Match Coorditnate Systems pa se uporablja pri 

združevanju natančno izrisanih elementov, katerih orientacija in položaj sta vnaprej znana 

in natančno določena v prostoru. Ukazi Tangent, Cam in Match Coorditnate Systems pri 

sestavljanju konstrukcije niso potrebni. 

 

FlashFit  uporabimo za optimalno povečavo. Za uspešno poravnavo profila in 

višinskega distančnika je treba izbrati izvrtino v profilu, tako da se notranjost profila 

obarva rdeče. S pritiskom levega gumba na miški se izbira potrdi, slika 4.5.7. 
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Slika 4.5.7: Označitev prve površine. 

 

Označeni gradnik se obarva rumeno. Sledi izbira valja na višinskem distančniku. Notranji 

valj se obarva rdeče, kot prikazuje slika 4.5.8, izbiro potrdimo s pritiskom levega gumba na 

miški. 

 
Slika 4.5.8: Izbrana prvi in drugi element, ki jima bomo določili prvo relacijo. 

 



XVII 

 

Osi označenih valjev sta poravnani.  S tem zaključimo prvi del sestavljanja teh dveh 

gradnikov. Na sliki 4.5.9 je vidno stanje po uporabi ukaza za poravnavo. Opazna je 

napačna orientacija profila 

 
Slika 4.5.9: Stanje po zaključenem osnem poravnavanju. 

 

Z ukazom Flip  v orodni vrstici profil prezrcalimo v pravilni položaj za nadaljnje 

sestavljanje. Naslednjo relacijo prav tako določimo z ukazom FlashFit, ki ostaja vklopljen. 

Nadaljnjo ploskev za poravnavo izberemo iz menija, v katerem so vpisane vse ploskve 

gradnika. Dostop do menija dobimo s pritiskom na desni gumb miške, medtem ko je 

kurzor miške postavljen nad rob čelne ploskve profila. Izbira ukaza Face (Protrusion 2) 

rdeče obarva presek profila, kot je prikazano na sliki 4.5.10. Izbiro potrdimo s pritiskom na 

levi gumb miške. 
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Slika 4.5.10: Izbira gumba Flip prezrcali profil, temu sledi izbira čelne ploskve. 

 

Sledi izbira druge ploskve, s katero se poravnavata gradnika. Izbrati je treba čelno ploskev 

višinskega distančnika, ki ima obliko križa, kot je prikazano na sliki 4.5.11. To mora biti 

ploskev, na kateri je valj, ki smo ga izbrali za osno poravnavo. Ko se obarva želena 

ploskev, izbira potrdimo s pritiskom na levi gumb miške, slika 4.5.11. Ob pravilni izbiri 

ukazov se profil približa višinskemu distančniku. 

 

 
Slika 4.5.11: Izbira druge ploskve. 
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Prvi dve relaciji zagotovita osno in ploskovno poravnavo gradnikov, gradnika pa je treba 

poravnati še glede na kot. Najprej izberemo bočno ploskev na profilu, nato pa še ustrezno 

ploskev na višinskem distančniku, kot kaže slika 4.5.12. Izbiro ploskev opravimo na 

podoben način kot pri prejšnjem koraku. 

 
Slika 4.5.12: Odpravljanje nepravilnega zasuka med gradnikoma. 

 

Po treh določenih relacijah sta gradnika sestavljena. Na sliki 4.5.13 je vidno, da se profil 

natančno prilega višinskemu distančniku, pri čemer zobki na višinskem distančniku sedejo 

v kanale profila. Pravilna poravnava je zelo pomembna tudi pri sestavljanju realne 

konstrukcije. 
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Slika 4.5.13: Pravilno sestavljena gradnika. 

 

Za nadaljevanje dela je treba povečati delovno polje. S tem se izboljša tudi pregled nad 

trenutno konstrukcijo. Izbira gumba Fit  v zgornji orodni vrstici omogoči ogled 

celotnega trenutnega sestava. 

 

Kot naslednji gradnik dodamo – na enak način kot prejšnja dva – nov višinski distančnik. 

Začetni položaj na delovni ploskvi naj bo čim bliže končnemu položaju, slika 4.5.14. 

 

 
Slika 4.5.14: Dodajanje novega gradnika. 
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Po poprej opisanem postopku povečamo delovno površino in si olajšamo nadaljnje 

sestavljanje gradnikov. Ko dosežemo ustrezno povečavo, znova uporabimo ukaz Assemble 

. Relacije določamo po enakem postopku in vrstnem redu kot prej, le da prve 

ploskve tokrat določimo  na višinskem distančniku. Ta gradnik smo namreč nazadnje 

dodali na delovno površino. Znova uporabimo ukaz FlashFit . Najprej določimo osno 

poravnavo, pri čemer izberemo ploskve, ki so bliže koncu profila. Sledi čelna poravnava, 

gradnika približamo. Na koncu gradnika še bočno poravnamo, da izničimo morebitne 

zasuke. Sestav je prikazan na sliki 4.5.15. 

 
Slika 4.5.15: Trije pravilno sestavljeni gradniki. 

 

Če smo pri sestavljanju napravili kakšno napako v postavitvi, lahko višinski distančnik 

prestavimo. Vklopljena mora biti funkcija Assemble. Celotni sestav prestavljamo z uporabo 

ukaza Pan , ki se nahaja v orodni vrstici. Sliko premikamo na enak način, kot smo 

premikali gradnike z ukazom Assemble. 

 

Pogled na sestav lahko spreminjamo z uporabo različnih ukazov, zbranih v padajočem 

meniju, ki se pojavi ob izbiri ukaza Rotate . Padajoči meni je prikazan na sliki 

4.5.16. 
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Slika 4.5.16: Meni z opcijami za spreminjanje pogleda. 

 

Zelo priporočljiva je uporaba ukaza Common Views , s katerim poljubno spreminjamo 

kot pogleda na konstrukcijo, kar zelo olajša sestavljanje . Ob aktiviranju ukaza Common 

Views se v delovnem polju pojavi okence s kocko. Pogled se spreminja s klikom na vogal, 

stranico ali ploskev te kocke, odvisno od želenega zasuka, slika 4.5.17. 

 
Slika 4.5.17: Prikaz ukaza Common Views – standardni pogledi. 

 

Pri vstavljanju elementov je težko nadzorovati globino postavitve novih gradnikov. Ob 

uporabi drugih ukazov za spreminjanje pogleda se lahko zgodi rotacija po več oseh, zaradi 

česar je potem elemente zelo težko dodajati in sestavljati. 

 

Nato dodamo profil dolžine 850 mm, s dogradimo spodnji okvir. Nadaljnje sestavljanje 

poteka enako kot pri spajanju prvih dveh gradnikov, slika 4.5.18. 
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Slika 4.5.18: Naslednji korak pri sestavljanju konstrukcije. 

 

Vrstni red sestavljanja je lahko tudi drugačen, zato ni enak pri vseh konstruktorjih. V 

zaporedju slik je podan eden izmed postopkov sestavljanja nizkega regala, slika 4.5.19. 
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Slika 4.5.19: Zaporedje sestavljanja nizkega regala. 

 

Ko zaključimo virtualno sestavljanje, lahko preidemo na izdelavo sestavne risbo s 

kosovnico. Sestavna risba je načrt za fizično sestavljanje konstrukcije. Vsebuje različne 

projekcije konstrukcije, iz katerih je vidno, kako je konstrukcija sestavljena. V kosovnici je 

navedeno število posameznih gradnikov, ki so potrebni za sestav. 

 

Pred izdelavo sestavne risbe je treba datoteko s projektom ponovno shraniti. Izberemo 

ikono Save   , ki projekt shrani. Naslednji korak je izbira ukaza Create Drawing, kot je 

prikazano na sliki 4.5.20, v meniju File. 
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Slika 4.5.20: Izbira opcije Create Drawing. 

 

Pojavi se okence, slika 4.5.21, ki ponudi možnost izbire predloge. Privzeto je nastavljeno 

normal.dft, zato izbiro potrdimo s pritiskom na gumb OK. 

 
Slika 10.21: Odpiranje predloge normal.dft. 

 

Odpre se novo pogovorno okno, v katerem je treba izklopiti nekatere funkcije, da 

zagotovimo boljšo preglednost končne risbe. Odkljukati je treba opcije za prikaz skritih 

robov in robov skritih objektov. Neželene so označene na sliki 4.5.22. Za nadaljevanje 

izberemo gumb Next, ki je označen na sliki 4.5.22. 
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Slika 4.5.22: Izklop prikazovanja skritih robov in robov skritih predmetov, ter nadaljevanje. 

 

Odpre se novo pogovorno okno, v katerem izberemo projekcijo konstrukcije. Primerna 

izbira je Front; nadaljujemo s pritiskom na gumb Next. Odpre se novo pogovorno okno, 

kjer so prikazane možnosti izbire projekcij. Možnosti prikazuje slika 4.5.23. Izbrane 

projekcije so na sliki 4.5.23 označene z rdečimi krogi. Izbiro potrdimo s pritiskom na 

gumb Finish. 

 

 
Slika 4.5.23: Izbira projekcij. 

 



XXVII 

 

Odpre se nov dokument, kjer so prikazane izbrane projekcijske slike. Za izdelavo 

kosovnice aktiviramo ukaz Parts List . Izbrati je treba projekcijo, na kateri program 

označi posamezne gradnike. Program avtomatsko označi posamezne gradnike konstrukcije, 

jih oštevilči in prešteje. Podatki so podani v obliki preglednice, ki jo lahko nato urejamo 

sami, slika 4.5.24. 

 

 
Slika 4.5.24: Na sliki sta označeni lokacija ukaza za ustvarjanje kosovnice in označevanje elementov ter 

kosovnica. 

 

Za ureditev kosovnice povečamo delovno polje. Pritisk na desni gumb miške, ko je kurzor 

nad preglednico, odpre meni, v katerem je možnost Convert Property to Text in Ungroup. 

Izbira obeh možnosti omogoči urejanje kosovnice. V preglednico se vnesejo imena in 

material posameznih gradnikov. V posamezno polje vstopimo z dvoklikom. Preglednica se 

izpolni, kot kaže slika 4.5.25. 
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Slika 4.5.25: Projekcijska slika, opremljena z oznakami gradnikov in izpolnjeno kosovnico. 

 

Kosovnico je mogoče premikati po listu, oznake gradnikov lahko zamenjamo. 

 

Ko je sestavna risba urejena, jo shranimo. V meniju File izberemo opcijo Save As Image, 

kot je označeno na sliki 4.5.26. Datoteki določimo ime in program jo shrani v obliki slike s 

končnico .jpeg. 

 

 
Slika 4.5.26: Risbo shranimo kot sliko. 
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4.5.3  Sestavljanje konstrukcije 

 

Sestavna risba je osnova za sestavljanje realne konstrukcije. Pripraviti je treba material po 

kosovnici, našteti vijake ter pripraviti imbusni vijač, slika 4.5.27. 

 

 
Slika 4.5.27: Material in orodje, potrebno za sestavo konstrukcije. 

 

Konstrukcijo sestavljamo v poljubnem vrstnem redu. Predstavljena je ena izmed možnosti. 

 

Pred začetkom je treba poskrbeti, da so vsi višinski distančniki nastavljeni na enako višino. 

Gradnike pred vijačenjem postavimo na mesto, primerno njegovemu položaju v 

konstrukciji. Na sliki 4.5.28 je prikazan primer postavitve gradnikov pred vijačenjem. 
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Slika 10.28: Postavitev gradnikov za stranski okvir. 

 

Gradnike privijačimo s priloženimi vijaki. Uporabiti je tzreba imbusni vijač velikosti 6. 

Postopek vijačenja je prikazan na sliki 4.5.29 a, b in c. 

a)  

b)  
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c)  
Slika 4.5.29: a) Vijačenje veznega elementa in profila. 

b) Vijačenje vogala, kjer je vezni člen vezni element. 

c) Vijačenje vogala, kjer je vezni člen višinski distančnik. 

 

Sledi sestavljanje dveh manjših sestavov v obliki črke C, ki se kasneje privijačita na 

začetni okvir. Posebno pozornost velja nameniti spodnjemu veznemu členu. Zaradi 

kasnejšega izravnavanja nepravilnosti v terenu uporabimo višinski distančnik. Ko 

so sestavljene tri stene, privijačimo še dva profila, ki zaključita sestav. Postopek 

sestavljanja demonstracijskega sestava je predstavljen z zaporedjem slik 4.5.30 a, b, 

c, d, e. 

 

a)  
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b)  

c)  

d)  
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e)  
Slika 4.5.30: a) Postavitev gradnikov pred vijačenjem. 

b) Vijačenje gradnikov. 

c) Vijačenje »C okvirjev«. 

d) Zaključevanje konstrukcije. 

e) Končni konstrukcijski sestav. 

 

 

 

 


