
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

Beti Mikuž 

 

MERJENJE SEŽIGNE TOPLOTE LESNIH 

ENERGENTOV V OKVIRU POUKA TEHNIŠKIH 

VSEBIN 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

Beti Mikuž 

 

MERJENJE SEŽIGNE TOPLOTE LESNIH 

ENERGENTOV V OKVIRU POUKA TEHNIŠKIH 

VSEBIN 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

Mentor: izr. prof. dr. Slavko Kocijančič 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Najprej se zahvaljujem mentorju magistrske naloge, izr. prof. dr. Slavku Kocijančiču. Hvala 

za vse nasvete in pomoč pri pisanju. 

Hvala očetu in mami za finančno in moralno podporo v času študija. 

Najbolj pa hvala tebi, Blaž. Za močno vero vame. 

 

 

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 

ne pod palcem skrit zaklad. 

Sreča je, ko se delo dobro opravi. 

In ko imaš nekoga rad. 

(T. Pavček) 



 



i 
 

POVZETEK  

Merjenje sežigne toplote oziroma kurilne vrednosti lesnih energentov je tema, ki je v učbenikih 

za osnovno šolo za predmete tehniških vsebin še neraziskana z didaktičnega vidika. V 

magistrskem delu je predstavljen način določanja sežigne toplote lesnih energentov v okviru 

pouka tehniških vsebin – tehnike in tehnologije, fizike, naravoslovja in tehnike, naravoslovja.  

 

Predstavljena so teoretična izhodišča pretvarjanja lesne biomase v energijsko uporabno obliko 

ter vpliv različnih dejavnikov na proces gorenja lesnega energenta. Nato je predstavljen opis 

izdelave in testiranja kalorimetra, namenjenega merjenju sežigne toplote različnih goriv, 

empirična določitev natančnosti prototipnega kalorimetra, načrtovanje izvedbe tehniških dni, 

temelječ na učenju z raziskovanjem ter izdelava pred in post testov, s katerimi lahko ugotovimo 

učinkovitost izvedbe tehniških dni. 

 

S pomočjo eksperimentalne metode raziskovanja smo ugotovili, da bi v praksi lahko izvedli 

tehniški dan na temo kalorimetra in kalorimetrije z induktivno metodo učenja z raziskovanjem, 

temu primerno je namreč oblikovan osnutek učne priprave. Učna priprava je oblikovana za 

izvedbo dveh tehniških dni. Elementi obeh tehniških dni, ki bi jih pri metodi učenja z 

raziskovanjem preverjali pri učencih, so: medsebojno sodelovanje učencev, delovanje 

posameznega učenca v skupini in posameznikov način spoprijemanja z zadano nalogo. 

Preverjali bi tudi uporabo različnih virov podatkov ter kvaliteto in število podanih možnosti za 

izboljšanje preverljivosti spremenljivke lesnega energenta, ki jo skupina preučuje. Prisotnost 

elementov učenja z raziskovanjem bi preverjali z rezultati pred in post testa, z opazovanjem 

posameznih učencev in skupine kot celote. Intenziteto pridobljenega znanja bi merili s pomočjo 

pred in post testa.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Gorenje, lesni energent, sežigna toplota, kurilna vrednost, kalorimeter, učenje z raziskovanjem, 

pred test, post test. 
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Measurement of Wood Biomass' Combustion in the Context of 

Technology Education 

 

ABSTRACT 

Measuring the combustion heat of wood energy sources is a topic that remains unexplored 

within a didactic point of view. The thesis presents a method of determining the combustion 

heat of wood energy sources in the context of technology education - Engineering and 

technology, Physics, Science and technology and Natural sciences. 

There are presented the theoretical bases of converting biomass into energy usable form, and 

the influence of various factors on the process of burning wood as energy source. Furthermore, 

there is a description of the calorimeter's manufacture and its testing. An empirical 

determination of a prototype calorimeter's accuracy is also included. There is given an example 

of implementation of technology days, based on inquiry learning. Also a production of pre- and 

post-test, which can determine the effectiveness of the technology days' implementation is 

presented and analyzed. 

The experimental research method was used to found out that, in practice, we could carry out a 

technology day on the calorimetry's topic by inductive method of inquiry based learning. There 

is a draft of a lesson plan given. Lesson plan is designed for the execution of two technology 

days. Elements of both technology days that would be examined in the context of inquiry based 

learning are: students' participation within the group, activity of each student as individual and 

way of coping with their task in the group and as individuals. The use of different data sources, 

quality and number of specified options to improve the verifiability of a given variable, 

examined by group, would also be tested. The presence of inquiry based learning elements 

would be verified by the results of the pre- and post-test and by the observation of each student 

within a group. The intensity of the knowledge acquired would be measured by the pre- and 

post-test. 

 

KEY WORDS 

Wood burning, wood energy source, combustion heat, calorific value, calorimeter, inquiry 

based learning, pre-test, post-test.  
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1 UVOD 

Merjenje sežigne toplote oziroma kurilne vrednosti lesnih energentov je tema, ki je v učbenikih 

za osnovno šolo za predmete tehniških vsebin še neraziskana z didaktičnega vidika. Tako 

tematika ostaja za učence abstraktna in mnogim predstavlja težave pri predstavi, kaj sežigna 

toplota sploh je. Zato je potrebno vsebino raziskati do te mere, da bi jo v prihodnosti učitelji 

lahko aplicirali pri pouku tehniških vsebin v obliki tehniških dni. 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

Raziskovanje alternativnih virov energije dandanes predstavlja velik delež gospodarskega 

razvoja. Področje energetike je neposredno povezano z okoljevarstvenimi vprašanji in tako 

tudi z gospodarskim razvojem. Globlja obravnava alternativnih virov energije je dandanes 

slabo integrirana v redni osnovnošolski pouk. Obravnava tovrstnih tematik se pojavlja v 

učnem  načrtu, vendar v omejeni izvedbi in z zelo široko zastavljenimi učnimi cilji. 

Spremeniti pogled učencev na rabo obnovljivih virov energije pa pomeni spremeniti pogled 

učiteljev, za kar so odgovorni pristojni državni organi. Integriranje znanja, ki se tiče okoljskih 

vprašanj, v osnovnošolski pouk pomeni nadgradnjo tovrstnih tematik in ustreznih učnih 

gradiv (Liarakou, Gavrilakis in Flouri, 2009). 

Slovenija je dežela, ki je gosto poraščena z gozdovi in ima zato velik potencial za razvoj 

energetike na področju lesne biomase. Lesna biomasa je namreč netoplogredni vir energije, 

obnovljivi vir in nam na dosegu roke. Proučevanje lesne biomase zato za učitelje predmetov 

tehniških vsebin predstavlja lahko dostopen vir, ki ga učencem lahko približajo na različne 

načine. Vendar pa je stopnja izvajanja okoljskega pouka v osnovnih šolah relativno nizka. To 

je posledica nepoznavanja metodoloških pristopov, ki spodbujajo zanimanje za okolje, strani 

učiteljev (Spiropoulou, Antonakaki, Kontaxaki in Bouras, 2007). Zato je potrebno mlajše 

generacije izobraziti o lesni biomasi kot alternativnem viru energije ter predstaviti pojme, ki se 

tičejo energetske vrednosti lesne biomase. Na tak način bodo mlajše generacije lahko prodrle 

na gospodarski trg in s svojimi idejami konkurirale zagovornikom ostalih obnovljivih virov 

energije. 

Meritve sežigne toplote lesnega energenta na področju znanosti potekajo s pomočjo bombnih 

kalorimetrov. Predmeti, v okviru katerih je mogoča obravnava pojma sežigne toplote 

energentov, so tehnika in tehnologija, fizika, naravoslovje ter naravoslovje in tehnika. Učitelj 

bi pojme, povezane s toploto in energijsko vrednostjo lesnih goriv, lahko vpeljal v pouk s pravo 

učno metodo. Učenci bi lahko izdelali svoj lastni model kalorimetra in proučevali energijske 

vrednosti različnih (lesnih) energentov. Na takšen način bi učencem približali delo raziskovalca 

in pojme, povezane s toploto. Tako bi povečali zanimanje za delo učencev na področju 

energetike. 

1.2 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen magistrskega dela je raziskati področje merjenja sežigne toplote lesnih energentov z 

didaktičnega vidika. Opraviti meritve s pomočjo samostojno izdelanega kalorimetra, proučiti 

dejavnike, ki vplivajo na kurilno vrednost energentov ter jih predstaviti. Namen magistrskega 

dela je tudi pripraviti osnutek učne priprave, ki bi jo lahko učitelj uporabil za izvedbo tehniških 

dni.  
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V magistrskem delu želimo predstaviti teoretična izhodišča dejavnikov, ki po našem mnenju 

vplivajo na oddano toploto lesnega energenta. Raziskati, ali lahko v praksi izvedemo tehniški 

dan na temo merjenja sežigne toplote lesnih energentov z induktivno metodo učenja z 

raziskovanjem. Podati predlog izvedbe tehniškega dneva v obliki učenja z raziskovanjem v 

obliki osnutka učne priprave.  

Odgovoriti želimo na naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV1:  Ali bi lahko v praksi izvedli tehniški dan na temo kalorimetra in kalorimetrije z 

 induktivno učno metodo učenja z raziskovanjem? 

RV2:  Kateri so elementi tehniškega dne, ki bi jih pri metodi učenja z raziskovanjem preverjali 

 pri učencih? 

RV3:  Na kakšen način bi prisotnost elementov taistega učenja preverjali in merili njihovo 

 intenziteto? 

RV4:  Katere so najprimernejše spremembe postopka izdelave kalorimetra, ki jih učenci lahko 

 obravnavajo, v kolikor bi se osredotočili še na parametre v povezavi s kalorimetrom? 

RV5:  Kateri parametri vplivajo na kakovost zgorevanja in količino oddane toplote lesnega 

 energenta? 

1.3 METODE RAZISKOVANJA 

V magistrskem delu je uporabljena eksperimentalna metoda raziskovanja. Usmerili smo se na 

načrtanje, izdelavo in testiranje kalorimetra, namenjenega merjenju sežigne toplote različnih 

goriv, kateremu smo empirično določili natančnost. Nadalje smo načrtovali izvedbo tehniških 

dni, ki temeljijo na učenju z raziskovanjem, pri katerem smo se osredotočili na sodelovalno 

delo učencev v skupinah z različnimi raziskovalnimi izzivi.  Izdelali smo primer pred in post 

testa, s katerim lahko ugotovimo učinkovitost izvedbe tehniških dni. Obdelavo pridobljenih 

rezultatov o sežigni toploti lesnih energentov smo izvedli s pomočjo programa Microsoft Excel 

ter jih predstavili v obliki preglednic in grafov. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 

Poglejmo vsebino ostalih poglavij. 

V drugem poglavju predstavimo pretvarjanje lesne biomase v energijsko uporabno obliko, 

opišemo osnovne energijske pretvorbe lesne biomase in podrobneje opišemo pretvorbo lesne 

biomase v gorivo. 

V tretjem poglavju predstavimo vpliv različnih dejavnikov na proces gorenja lesnega energenta. 

Prvi dejavnik je količina zraka, potrebnega za gorenje, drugi dejavnik je vlažnost lesnega 

energenta, tretji je vrsta lesa. Pod četrtim dejavnikom predstavimo, kako različni deli drevesa 

vplivajo na njegovo sežigno toploto, peti dejavnik pa so še fizične značilnosti lesnega 

energenta. V tem istem poglavju sta opisana tudi pojma kurilnosti in zgorevalne toplote lesne 

biomase. 

V četrtem poglavju je opredeljen pojem kalorimetrije, opisan uporabljen model kalorimetra ter 

podan njegov postopek izdelave. 
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V petem poglavju je predstavljen eksperimentalni del magistrskega dela, znotraj katerega je 

podan opis postavitve kalorimetra in merjenja toplotnih izgub kalorimetra. Ob koncu poglavja 

so predstavljeni dobljeni rezultati in njihova interpretacija. 

V šestem poglavju so opisani dnevi dejavnosti v osnovni šoli s poudarkom na opisu tehniških 

dni. Ob koncu poglavja so predstavljena teoretična izhodišča induktivne metode učenja z 

raziskovanjem, analiza osnutka učne priprave za hipotetično izvedbo v osnovni šoli ter analiza 

primera pred in post testa za preverjanje učinkovitosti izvedbe tehniških dni.  
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2 PRETVARJANJE LESNE BIOMASE V ENERGIJSKO 

UPORABNO OBLIKO 

Najpogostejši viri lesne biomase, ki jih uporabljamo za pretvorbo v energijsko uporabno obliko, 

so ostanki iz gozda (ostanki po sečnji), ostanki lesnopredelovalnih industrijskih obratov 

(žagovina, lubje, sekanci,…), t.i. energijski nasadi, pod katere uvrščamo hitro rastoča drevesa 

(npr. topol), leseni odpadki iz gospodinjstev, ostanki železniških pragov, itd.  

Poglejmo vse faze, ki so ključnega pomena pri nastajanju lesne biomase. Prva faza je faza rasti, 

druga faza je faza sečnje lesa in tretja faza je raba biomase kot lesnega energenta (goriva). Rast 

biomase zavisi od podnebja, drevesne vrste, datuma sečnje, načina vzgoje gozda itd. Druga faza 

zavisi od prevoza, načina sečnje, pretovarjanja, pripravljanja in sušenja. Uporaba lesne biomase 

kot lesnega energenta, katerega gorenje se približuje popolnemu gorenju, pa je odvisna od 

fizičnih značilnosti, deleža vlažnosti, hranljivih sestavin, glivic in spor, nastajanja žlindre in 

deleža pepela, ki ostane po gorenju (Papler, 2013). 

 

2.1 OSNOVNE ENERGIJSKE PRETVORBE LESNE BIOMASE 

Najpogosteje za pretvorbo v lesno biomaso uporabljamo vejevino1, hlodovino oziroma debelni 

del, skorjo dreves do premera 500 mm ter razne ostanke iz odlagališč odpadkov lesne biomase.  

Večji del lesne biomase, namenjene energijski pretvorbi, torej nastane iz odpadnega dela 

drevesa, ki se ga poseka z namenom pretvorbe v neenergijsko komponento (Papler, 2013).  

 

2.1.1 PRETVORBA LESNE BIOMASE V GORIVO 

Poglejmo sedaj vse faze, pri katerih pretvarjamo lesno biomaso v energijsko uporabno obliko. 

 

2.1.1.1 SEKANJE, LOMLJENJE IN RAZKOSAVANJE 

Pod sekanje in lomljenje biomase ne mislimo sečnje dreves, temveč sekanje že posekanega 

drevesa na manjše dele, ti. sekance. Sekanje lesne biomase je postopek, ki ga navadno izvajajo 

z dvema vrstama sekalnikov, in sicer s sekalnikom s kolutom in s sekalnikom z bobnom. Pri 

sekalnikih s kolutom pri sekanju nastajajo približno enako veliki sekanci, medtem ko pri 

sekalnikih z bobnom sekanci niso enakih velikosti (Papler, 2013).  

Pod kategorijo sekanja in lomljenja lesne biomase spada tudi razkosavanje le-te. To je postopek, 

pri katerem se lesno biomaso s pomočjo spiralnega rezalnika na vodoravni osi nareže hlodovino 

na lesne delce, ki pa niso enakomernih velikosti (Papler, 2013). 

 

2.1.1.2 MLETJE 

Mletje lesne biomase pomeni rezanje na delce, manjše od 5 mm. Za opravljanje tovrstnega dela 

se uporabljajo mlini za fino mletje in mlini s kladivi. Pri mlinih za fino mletje so delci, ki 

                                            
 

1 Vejevina – les v obliki vej.  
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izstopajo iz stroja, enakih velikosti, saj je le-ta določena z velikostjo lukenj znotraj mlina. Mlini 

s kladivi so bolj robustni in manj občutljivi na možne ostanke kovin v biomasi (Papler, 2013). 

 

2.1.1.3 BALIRANJE, PELETIRANJE IN BRIKETIRANJE 

Baliranje, peletiranje in briketiranje so postopki stiskanja delcev lesne biomase. Pri baliranju 

gre za stiskanje ostankov po sečnji v bale (premera 1,2  m, višine 1,2 m in teže 600 kg pri 

približno 45% vlažnosti). Pred samo uporabo bale zdrobijo z visoko hitrostnimi drobilci. Pri 

peletiranju in briketiranju pa gre za stiskanje finejših lesnih delcev (žagovina, skobljenci,…). 

Namen peletiranja in briketiranja je ta, da se dobi čimbolj homogena biomasa s čim večjo 

energijsko gostoto pri majhnem volumnu (Papler, 2013).  
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3 VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA PROCES GORENJA 

LESNEGA ENERGENTA 

Na proces gorenja vplivajo različni dejavniki. Ti posledično vplivajo tudi na oddano toploto 

lesnega energenta. Prvi takšen dejavnik je količina zraka, potrebnega za gorenje. Drugi dejavnik 

je vlažnost lesnega energenta, tretji je vrsta lesa, četrti dejavnik so različni deli drevesa iste 

vrste (veje, deblo, skorja) in peti dejavnik fizične lastnosti lesnih energentov. Poleg naštetih 

glavnih dejavnikov na proces gorenja vplivata tudi gostota in zdravstveno stanje lesnega 

energenta. 

 

3.1 KOLIČINA ZRAKA, POTREBNEGA ZA GORENJE 

Prva spremenljivka, ki smo jo proučevali, je količina zraka, potrebnega za gorenje. Pri tej isti 

spremenljivki v eksperimentalnem delu nismo računali sežigne vrednosti lesnega energenta 

(peleta), saj smo le-to že določili in ostaja enaka, saj jo določamo pri najboljših možnih pogojih. 

Pri procesu zgorevanja snovi gre za vezavo nekaterih snovi s kisikom. Gorljive snovi v gorivu 

reagirajo s kisikom, pride torej do oksidacije z le-temi (ogljikom, vodikom ali žveplom), pri 

kateri se začne sproščati kemična energija v obliki toplote, ki je shranjena v snovi. Kemična 

energija je shranjena v snovi s pomočjo sončne energije. V procesu zgorevanja torej kot 

reaktanta nastopata gorivo (les), z nekaterimi gorljivimi snovmi in kisik iz zraka, produkti 

gorenja pa so dimni plini in pepel. Pepel predstavlja negorljive snovi goriva. Pri t.i. popolnem 

gorenju zgorijo vse gorljive snovi goriva in kot produkta nastopata le ogljikov dioksid in voda. 

Pri nepopolnem zgorevanju prihaja do delne oksidacije gorljivih snovi v gorivu, zatorej se v 

produktih gorenja še vedno nahaja nekaj gorljivih snovi. Pri nepopolnem zgorevanju se v 

toploto pretvori manj energije kot pri popolnem, zato nenehno težimo k slednjemu (Papler, 

2013).  

Kakovost procesa gorenja določimo s pomočjo analize dimnih plinov. Koliko kisika natančno 

potrebujemo za proces popolnega gorenja, določimo s pomočjo izračuna masnega deleža 

elementov, ki nastopajo v procesu gorenja, tj. ogljika, vodika, žvepla, dušika, kisika, vode in 

pepela, od katerih prvi trije predstavljajo gorljive snovi v procesu. Navadno se pri načrtnem 

zgorevanju lesnih goriv kisik dodaja kar z zunanjega zraka. Najmanjšo količino kisika, potrebno 

za popolno zgorevanje, izračunamo po enačbi 

𝑂𝑚𝑖𝑛 = 2,666 ∙ 𝑐 + 8 ∙ ℎ + 𝑠 − 𝑜,  (1) 

 

kjer Omin pomeni najmanjšo količino kisika, potrebnega za zgorevanje (kg kisika na kg goriva), 

c predstavlja masni delež ogljika (kg ogljika na kg goriva), h predstavlja masni delež vodika 

(kg vodika na kg goriva), s predstavlja masni delež žvepla (kg žvepla na kg goriva) in o 

predstavlja masni delež kisika (kg kisika na kg goriva). Najmanjšo količino zraka, potrebnega 

za popolno zgorevanje, pa izračunamo po enačbi 

𝑉𝑧𝑟,𝑚𝑖𝑛 =
𝑂𝑚𝑖𝑛

0,232
,  (2) 

 

kjer Vzr,min pomeni najmanjšo količino zraka, potrebnega za zgorevanje. Konstanti iz enačb 1 

in 2 izračunamo s pomočjo stehiometrijskih enačb, ki pa jih v magistrskem delu nismo 

obravnavali (Papler, 2013). 
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Navadno ne navajamo najmanjše količine zraka, ki je potreben za zgorevanje, temveč 

navedemo dejansko količino zraka, ki je večja od najmanjše količine. Zato je enačba za 

najmanjšo količino potrebnega zraka pomnožena s faktorjem λ, ki predstavlja faktor presežka 

zraka in je večji od 1, v kolikor govorimo o zgorevanju lesa. Dobimo torej enačbo 3. 

𝑉𝑧𝑟,𝑑𝑒𝑗=𝜆 ∙ 𝑉𝑧𝑟,𝑚𝑖𝑛,  (3) 

 

kjer Vzr,dej pomeni dejansko količino zraka (Papler, 2013). 

 

3.1.1 FAZE ZGOREVANJA LESA 

Kakovost zgorevanja lesnega goriva je odvisna od segrevanja goriva, sušenja, pirolize, 

uplinjanja gorljivih snovi, uplinjanja ogljika in oksidacije vnetljivih plinov, nastalih z 

uplinjanjem (Papler, 2013). 

 

3.1.1.1 SEGREVANJE LESA 

Segrevanje lesa je prva faza v procesu zgorevanja, pri kateri se les, ki ga položimo v kurišče, 

segrejemo s temperature skladiščnega prostora, tj. od 10-25 °C, na temperaturo 100 °C in tako 

dosežemo temperaturo naslednje faze (Papler, 2013). 

 

3.1.1.2 SUŠENJE LESA 

Sušenje lesa je druga faza v procesu zgorevanja, pri kateri se iz lesnega energenta v obliki vodne 

pare izloči še vsa preostala vlaga. Trajanje te faze je odvisno od vsebnosti vlage v lesu in od 

dimenzij lesnega energenta. Poteka pri temperaturah od 100-150 °C (Papler, 2013). 

 

3.1.1.3 TERMIČNI RAZPAD LESA 

Piroliza ali termični razpad lesa je tretja faza v procesu zgorevanja, pri kateri gre za razpad 

zapletenih ogljikovih vezi v enostavnejše ogljikove vezi in pri kateri prisotnost kisika ni 

potrebna. Termični razpad lesa se dogaja pri temperaturi 150-230 °C. Pri razpadu ogljikovih 

vezi nastajajo škodljivi produkti – v plinastem stanju nastane ogljikov monoksid in višji 

ogljikovodiki, v tekočem stanju pa nastane katran2 (Papler, 2013). 

 

3.1.1.4 UPLINJANJE GORLJIVIH SNOVI 

Uplinjanje gorljivih snovi je četrta faza pri procesu zgorevanja, pri kateri pride do termičnega 

razpada gorljivih snovi, ki ne vsebujejo več vlage. Ta faza v večji meri poteka na območju 

kurišča, pri temperaturi 230-500 °C, znotraj katerega se nahaja plast biomase, ki ji dovajamo 

kisik, da ta takoj reagira s plinastimi produkti uplinjanja. Pri tem se sprosti toplota, ki jo obenem 

potrebujemo za gorenje trdnih (oglje) in tekočih produktov (katran) pirolize (Papler, 2013). 

 

                                            
 

2 Katrán - gost, črn stranski proizvod pri destilaciji premoga, lesa. 
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3.1.1.5 UPLINJANJE OGLJIKA  

Uplinjanje ogljika je peta faza v procesu zgorevanja in hkrati prva faza, pri kateri se prvikrat 

sprosti energija v obliki svetlobe (plamen). Poteka pri temperaturi 500-700 °C in pri tem ob 

prisotnosti ogljikovega dioksida, vodne pare in kisika nastane vnetljivi ogljikov monoksid 

(Papler, 2013). 

 

3.1.1.6 OKSIDACIJA VNETLJIVIH PLINOV 

Oksidacija vnetljivih plinov, nastalih z uplinjanjem, je zadnja faza procesa zgorevanja lesnega 

energenta, pri kateri pride do oksidacije vnetljivih plinov na območju kurišča, kjer se nahajajo 

plinasti produkti vseh predhodnih reakcij (Papler, 2013). 

 

 
Slika 3.1: Grafični prikaz endotermnih in eksotermnih kemičnih reakcij pri zgorevanju lesa (levo) in prikaz 

prodiranja ognja v valjasti lesni energent (desno) (Papler, 2013). 

Prve tri faze procesa zgorevanja so endotermne reakcije in moramo za njihov potek dovajati 

toploto od zunaj, medtem ko se pri ostalih fazah dogajajo eksotermne kemijske reakcije, pri 

katerih se sprošča toplota. Slika 3.1 prikazuje časovni potek endotermnih in eksotermnih reakcij 

ter prodiranje ognja v valjasti lesni energent. Slednje se dogajajo pri temperaturah, višjih od 

230 °C. Do vžiga lesnega energenta pride pri temperaturah nad 300 °C, do njenega samovžiga 

pa pride pri temperaturah nad 400 °C. Do velikega učinka procesa zgorevanja pride, v kolikor 

smo v kurišče dovedli dovolj zraka. Poleg tega je ključnega pomena tudi površina gorljive snovi 

(delci z večjo gorljivo površino gorijo hitreje) in velikost delcev energenta (večji delci 

energenta gorijo počasneje) (Papler, 2013 ter Bushnel, Haluzok in Dadkhah-Nikoo, 1989). 

 

3.2 VLAŽNOST LESNEGA ENERGENTA 

V lesni biomasi najdemo, poleg celuloze (40-50%), hemiceluloze (24-33%) in lignina (20-

35%), še različne kemijske elemente, kot so ogljik, vodik, kisik, dušik in žveplo. Zasledimo 

lahko tudi sledi klora in težkih kovin. Preglednica 3.1 prikazuje, kako se delež posameznih 

elementov razlikuje glede na iglasta in listnata drevesa. Opazimo lahko, da se delež posameznih 

elementov med obema vrstama ne razlikuje bistveno (Medved in Arkar, 2009). 
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Preglednica 3.1: Delež kemijskih elementov v energentu pri iglavcih in listavcih (Medved in Arkar, 2009). 

masni delež 

(%) 
ogljik vodik kisik dušik žveplo 

iglasta drevesa 51,00 6,30 42,00 0,10 0,02 

listnata 

drevesa 
49,00 6,20 44,00 0,10 0,01 

 

Na kurilnost lesnega energenta vpliva več dejavnikov, vendar pa poleg deleža gorljivih 

elementov, bistveno vpliva tudi delež vlage v lesu. Glede na vsebnost vlage v lesu le-tega 

delimo na štiri skupine. Prva skupina je svež les, ki vsebuje nad 40% vode, to je ravnokar 

posekan les. Druga skupina je gozdno suh les, katerega vlažnost sega med 20% in 40%. To je 

les, ki ga spravimo pol leta (zimska sečnja) oziroma štiri mesece po poseku (poletna sečnja). 

Sledi mu zračno suh les, ki vsebuje manj kot 20% vlage in smo ga sušili v za to namenjenih 

prostorih – sušilnicah – vsaj pol leta. Najmanjši delež vlage vsebuje tehnično suh les, ki ga 

umetno sušijo v za to pripravljenih sušilnicah, njegov delež vlage namreč sega med 6% in 15% 

(Medved in Arkar, 2009).  

Delež vode, ki se nahaja znotraj lesnih energentov, bistveno vpliva na kakovost zgorevanja le-

teh. Večji kot je namreč delež vode, slabša je kakovost zgorevanja  (Mikuž, 2015). V literaturi 

najdemo podatek, da se za vsakih 10% vode v lesu njegova kurilnost zmanjša za približno 12% 

(Medved in Arkar, 2009).  

Po avstrijskem standardu ӦNORM M7 133 se vlažnost lesnih energentov označuje s črko W 

(eng. water), poleg katere zapišemo odstotek vlažnosti lesa. Po istem standardu glede na 

vlažnost les razdelimo na pet skupin, in sicer: W20 (vlažnost manjša od 20 %) – zračno suh les 

(eng. air dry), W30 (vlažnost med 20 in 30 %) – skladiščen les (eng. storable), W35 (vlažnost 

med 30 in 35 %) – skladiščen les v mejah (eng. storable within limits), W40  (vlažnost med 35 

in 40 %) – moker les (eng. wet) in W50 (vlažnost med 40 in 50 %) – zelen oziroma sveže 

posekan les (eng. green – freshly harvested) (Biomass energy centre, b.d.). 

 

3.2.1 VSEBNOST VODE 

Vsebnost vode v lesu predstavlja razmerje deleža mase vode in skupne mase mokrega lesa. 

Preglednica 3.2 prikazuje vlažnost različnih lesnih energentov in njen vpliv na kurilnost. 

Pričakovano lahko opazimo, da se z večanjem vlažnosti lesnega energenta manjša njegova 

kurilna vrednost.  

Preglednica 3.2: Vlažnost različnih lesnih energentov in njen vpliv na kurilnost (Papler, 2013). 

oblika lesnega energenta 

parametri 

vlažnost (%) 
kurilnost 

(MJ/kg) 

peleti 10 16,4 

posušeni sekanci iz trdega lesa 30 12,2 

sekanci iz trdega lesa 50 8,0 

posušeni sekanci iz mehkega lesa 30 12,2 

sekanci iz mehkega lesa 50 8,0 

lubje 50 8,2 

žagovina 50 8,0 
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Vsebnost vode izračunamo po enačbi 4 (Papler, 2013). 

𝑊 =
𝑚𝑣

𝑚
∙ 100% =

𝑚𝑣

𝑚0+𝑚𝑣
∙ 100%, kjer je 

 

W – vsebnost vode (%), 

m – masa vlažnega lesa (kg), 

mv – masa vode v lesu (kg), 

m0 – masa suhega lesa (kg). 

(4) 

 

Na tem mestu lahko na osnovi literature povzamemo, da je kurilna vrednost: sveže posekanega 

lesa (50-60 % vlažnost) približno 7,2 MJ/kg; lesa, ki smo ga skladiščili preko enega poletja (25-

35 % vlažnost) približno 12,2 MJ/kg; lesa, ki smo ga skladiščili več let (15-25 % vlažnost) 

približno 14,4 MJ/kg (Papler, 2013). 

 

3.2.2 VLAŽNOST ALI DELEŽ VODE 

Vlažnost ali delež mase vode je razmerje deleža mase vode v lesu in suhega lesa. Izračunamo 

jo po enačbi 5. 

𝑈 =
𝑚𝑣

𝑚0
∙ 100% =

𝑊

1−𝑊
, kjer je 

 

W – vsebnost vode (%), 

U – vlažnost (delež vlage v lesu) (%), 

mv – masa vode v lesu (kg), 

m0 – masa suhega lesa (kg). 

(5) 

Kurilnost lesa z določeno količino vlage lahko določimo posebej za listavce in za iglavce. 

Za listavce kurilno vrednost izračunamo po enačbi 6. 

𝐻𝑖 = 2500 ∙ (6,833 −
𝑊

1+𝑊
), kjer je 

 

Hi – kurilnost lesa (kJ/kg), 

W – vsebnost vode (%). (6) 

Za iglavce pa kurilno vrednost izračunamo po enačbi 7. 

𝐻𝑖 = 2500 ∙ (7,333 −
𝑊

1+𝑊
), kjer je 

 

Hi – kurilnost lesa (kJ/kg), 

W – vsebnost vode (%). (7) 

Konstante, ki se pojavljajo v enačbah 6 in 7, so, po podatkih iz literature, določene na podlagi 

izkustev (Papler, 2013). 

 

3.3 VRSTA LESA 

Na kurilnost vpliva tudi to, katero vrsto lesa za kurjenje uporabimo. Breza, vrba in topol denimo 

gorijo malo časa, vendar z visoko temperaturo. Gaber in bukev gorita zelo enakomerno in 

srednje hitro, njuna žerjavica pa se ohrani dolgo časa (Papler, 2013).  

 

Za ugotavljanje, kako vrsta lesa vpliva na kurilno vrednost, se bomo osredotočili na gostoto 

posamezne drevesne vrste.  

 

Gostota lesa (ρ) je razmerje med maso in prostornino lesnega goriva. Enota, v kateri običajno 

podajamo gostoto lesa je kg/m3. Odvisna je od drevesne vrste, časa sečnje, uporabljenega dela 

drevesa in starosti lesa. Poleg tega pa vpliva na hitrost sušenja lesa, proces zgorevanja in kurilno 

vrednost lesa. Za sam proces zgorevanja les z večjo gostoto pomeni daljši čas zgorevanja. Čas 

sečnje dreves je primernejši v jesenskem in zimskem času, saj je takrat vsebnost vode v lesu 

manjša. Iglavci imajo manjšo gostoto od listavcev, kar pomeni, da gorijo hitreje. Poleg tega se 
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tudi kurilna vrednost med iglavci in listavci razlikuje. Slednji imajo nižjo kurilno vrednost, saj 

vsebujejo manj lignina (Les kot gorivo, b.d. in Kranjc, Piškur, Prislan in Triplat, 2014). 

Slika 3.2 prikazuje, kako je kurilna vrednost odvisna od posamezne drevesne vrste. Bukov les 

je na obeh grafikonih osnova energijske vrednosti in je predstavljen kot 100%, kar pomeni, da 

razlik pri tej vrsti lesa glede na težo ali volumen v njegovi kurilni vrednosti ni. Pri kupovanju 

lesa na težo moramo seveda paziti na vsebnost vode. Na levem delu slike opazimo, da je 

narejena primerjava za vrste lesa s 25% vsebnostjo vode. Poglejmo si najprej kurilne vrednosti 

glede na volumen. V kolikor bi kupili 1 m3 bukovega lesa, bi bila njegova kurilna vrednost 

100%. Še nekoliko višjo kurilnost bi dobili pri kurjenja lesa robinije in hrasta. Približno enako 

kurilno vrednost kot bukev ima na kubični meter še breza. Macesen, bor, smreka, jelka in topol 

pa imajo nižje kurilne vrednosti. Kurilna vrednost lesnih vrst glede na težo pri isti vsebnosti 

vode v lesu (25%) pa je drugačna. Pri nakupu ene tone bukovega lesa bomo dobili 100% kurilno 

vrednost. Vse ostale drevesne vrste, tj. robinija, hrast, breza, macesen, bor, smreka, jelka, razen 

topola, bodo presegle kurilno vrednost bukovega lesa. Podatki z grafikonov govorijo o tem, da 

so razlike v energijski vrednosti manjše, v kolikor kupujemo lesne energente po masi. Vendar 

pa moramo biti previdni, saj je pri kupovanju lesa na maso (tono ali kilogram) potrebno paziti 

na vsebnost vode v lesu (Les kot gorivo, b.d.).  

 

 
Slika 3.2: Kurilna vrednost v odvisnosti od posamezne drevesne vrste (Kranjc idr., 2014). 

Preglednica 3.3 prikazuje, kako je kurilna vrednost lesa odvisna od drevesne vrste pri konstantni 

vlažnosti suhega lesa, tj. 15 %. 

Preglednica 3.3: Kurilna vrednost lesa v odvisnosti od drevesne vrste pri 15% vlažnosti lesa (Papler, 2013). 

Drevesna 

vrsta 

Kurilnost (pri 

W=15%) v 

MJ/kg 

Drevesna 

vrsta 

Kurilnost (pri 

W=15%) v 

MJ/kg 

Drevesna 

vrsta 

Kurilnost (pri 

W=15%) v 

MJ/kg 

gaber 13,31 breza 15,43 rdeči topol 13,15 

bukev 14,84 kostanj 13,29 smreka 15,60 

hrast 14,44 bela vrba 13,65 jelka 15,45 

jesen 13,98 siva vrba 13,73 navadni bor 16,96 

brest 14,70 rdeča jelša 14,21 macesen 14,86 

javor  13,73 bela jelša 13,52 bor 16,24 

akacija 14,97   
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Slika 3.3: Kurilne vrednosti posameznih drevesnih vrst. 

Slika 3.3 prikazuje graf, kjer opazimo, da se kurilnost med posameznimi listnatimi vrstami ne 

razlikuje bistveno, niti med posameznimi vrstami iglavcev (rdeča barva). Se pa pojavi razlika 

v kurilnosti med listavci (modra barva) in iglavci, saj imajo slednji nekoliko večjo kurilno 

vrednost zaradi osmoljenosti. Lignin ima višjo kurilno vrednost kot celuloza. Iglavci vsebujejo 

več lignina, pri enaki masni enoti, v primerjavi z listnatimi drevesi. V grobem lahko rečemo, 

da iglavci pri procesu gorenja energijo oddajajo hitreje od listavcev (Mikuž, 2015).  

Na tem mestu lahko obravnavamo še kurilne vrednosti najbolj poznanih drevesnih vrst glede 

na vsebnost vode v lesu. Preglednica 3.4 prikazuje tipične vrednosti kurilnosti za smrekov, 

bukov in hrastov les pri različnih deležih vlage v lesu. 

Preglednica 3.4: Tipične vrednosti kurilnosti za smrekovino, bukovino in hrastovino pri različni vlažnosti lesa na 

nasuti kubični meter (1kWh = 3,6 MJ) (Kranjc idr., 2014). 

Kurilnost (kWh/nm3) 

Vrsta lesa 

 

Vlažnost lesa 

smreka bukev hrast bor 

20% (zračno 

suh les) 
759 1048 1062 867 

30% (gozdno 

suh les) 
740 1022 1034 846 

40% (gozdno 

suh les) 
716 986 998 818 

50% (svež les) 682 936 948 780 

 

Opazimo, da se kurilne vrednosti pri določeni vlažnosti najbolj razlikujejo med smreko in 

hrastom, najmanj pa se razlikujejo med bukvijo in hrastom. Med lesom bukve in lesom hrasta 

se v kurilni vrednosti pojavljajo razlike, vendar so majhne in ne presegajo 14 kWh na nasuti 

kubični meter. Med lesom smreke in hrasta so razlike v kurilni vrednosti največje in segajo do 

razlike 303 kWh na nasuti kubični meter pri zračno suhem lesu. Kurilne vrednosti smreke in 
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bora so podobne, bor ima v povprečju za približno 100 kWh/nm3 večjo kurilno vrednost od 

smreke.  

Na tem mestu lahko zaključimo, da ima les listavcev večjo gostoto, zaradi česar gori počasneje 

in je prisotne več žerjavice ter ima večjo kurilno vrednost na m3. Les iglavcev pa gori bolj 

intenzivno in hitreje, zaradi česar ima tudi večjo kurilno vrednost na kg (Les kot gorivo, b.d.). 

Poglejmo še kurilne vrednosti lesnih peletov, narejenih iz lesa različnih drevesnih vrst. Vidimo, 

da ima pelet, narejen iz iglavca, najvišjo kurilno vrednost od naštetih, medtem ko se kurilna 

vrednost vseh peletov iz listavcev giblje okrog 18 MJ/kg. Preglednica 3.5 prikazuje kurilne 

vrednosti lesnih peletov iz različnih drevesnih vrst. 

Preglednica 3.5: Kurilne vrednosti lesnih peletov iz različnih drevesnih vrst (Telmo in Lousada, 2011). 

Drevesna vrsta Kurilna vrednost (MJ/kg) 

bor 20,23 

pravi kostanj 18,75 

hrast 18,69 

češnja 18,25 

topol 18,79 

 

3.4 RAZLIČNI DELI DREVESA 

Na kakovost zgorevanja vpliva drevesna komponenta, iz katere je narejen lesni energent. 

Koreničnik3, vejevina in jedrovina4 imajo večjo gostoto v primerjavi z ostalimi komponentami 

drevesa ter tudi kurilno vrednost na m3 oz. kg (Les kot gorivo, b.d.). Preglednica 3.6 prikazuje 

kurilne vrednosti različnih drevesnih komponent pri iglavcih in listavcih. 

Preglednica 3.6: Kurilne vrednosti različnih drevesnih komponent (Kranjc idr., 2009). 

Del drevesa 

Kurilnost (MJ/kg) 

– suha osnova, brez 

pepela 

Del drevesa 

Kurilnost (MJ/kg) 

– suha osnova, brez 

pepela 

les iglavcev (deblo) 19,2 les listavcev (deblo) 19,0 

skorja iglavcev 20,0 skorja listavcev 20,0 

sečni ostanki 

iglavcev (veje) 
20,0 

sečni ostanki 

listavcev (veje) 
19,0 

 

3.5 FIZIČNE ZNAČILNOSTI LESNEGA ENERGENTA 

Pri fizičnih značilnostih lesnega energenta je mišljena velikost delcev le-tega. Različni lesni 

energenti se na trgu pojavljajo v različnih oblikah in velikostih. Drva, polena, cepanice, lesni 

sekanci, grobi lesni sekanci, grobi lesni drobir in peleti se med seboj razlikujejo po svoji 

velikosti in obliki. Drva so eden izmed največjih lesnih energentov, medtem ko so peleti eden 

izmed manjših lesnih energentov z najbolj pravilno in enakomerno obliko v primerjavi z 

ostalimi. 

                                            
 

3 Koreničnik – hlod iz spodnjega, najdebelejšega dela debla. 
4 Jedrovina – les iz jedra drevesa. 
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Drva so lesni energent, ki ga razžagamo in po potrebi cepimo na manjše dele. Uporabljamo jih 

za kurjenje v pečeh, kaminih in kotlih. Njihove dimenzije segajo od 150 do 1000 mm. Polena 

so dolga med 150 in 500 mm. Cepanice, razcepljen in razžagan les in okroglice so večinoma 

dolžine 500 mm ali več. Lesni sekanci nastanejo s pomočjo sekanja večjih delcev na manjše z 

zato pripravljenimi rezili. So nepravilnih oblik in debelin, njihove dimenzije segajo od 5 do 50 

mm. Grobi lesni sekanci so v primerjavi z lesnimi sekanci večji in bolj robati, njihova dolžina 

se nahaja med 50 in 150 mm. Grobi lesni drobir lahko dobimo v različnih velikostih, nastaja z 

lomljenjem in drobljenjem lesa s pomočjo posebnega valja ali kladiva. Poglejmo na tem mestu 

še kurilne vrednosti nekaterih izmed naštetih. Kurilna vrednost sekancev in lesnega drobirja je 

večja od 900 kWh/nasuti m3, kurilna vrednost skladiščenega lesa pa se razlikuje glede na 

iglavce in listavce. Pri iglavcih in mešanem lesu znaša več kot 1300 kWh/zloženi m3, pri 

listavcih pa več 1700 kWh/zloženi m3 (Alakangas idr., 2006).  

V standardih o lesni biomasi najdemo kurilne vrednosti za lesne sekance in lesne pelete 

različnih velikosti, ki so jih določili eksperimentalno. 

Preglednica 3.7 prikazuje opis mejnih vrednosti posameznih velikostnih razredov sekancev po 

standardu ӦNORM M7 133. Ta isti standard opisuje velikost sekancev. Tako denimo v razred 

G30 spada 20 % delcev ali manj, ki so večji od 16 mm, enak delež je delcev, ki so velikosti 

med 1 in 3 mm, med 60 in 100 % pa je delcev, velikosti med 3 in 16 mm.  Z večanjem razreda 

po tem standardu (od G30 do G150) se veča tudi velikost delcev.  

Preglednica 3.7: Mejne vrednosti velikostnih razredov sekancev po standardu ӦNORM M7 133 (Biomass 

Energy Centre, b.d.). 

 
Deleži posameznih frakcij in mejne vrednosti 

sekancev 
Največje dimenzije 

Razred < 20 % 60-100% < 20% < 4% presek dolžina 

G30 > 16 mm 3-16 mm 1-3 mm < 1 mm 3 cm2 8,5 cm 

G50 > 32 mm 6-32 mm 1-6 mm < 1 mm 5 cm2 12 cm 

G100 > 63 mm 11-63 mm 1-11 mm < 1 mm 10 cm2 25 cm 

G120 > 100 mm 63-100 mm 1-63 mm < 1 mm 12 cm2 30 cm 

G150 > 130 mm 
100-130 

mm 
1-100 mm < 1 mm 15 cm2 40 cm 

 

Po evropskem standardu EN 14961-4 pa se lesni sekanci delijo na šest razredov, in sicer P16A, 

P16B, P45A, P45B, P63 in P100. Preglednica 3.8 prikazuje delitev lesnih sekancev po 

standardu EN 14961-4. 
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Preglednica 3.8: Velikostni razredi lesnih sekancev po standardu EN 14961-4 (Alakangas, 2010). 

Razred Velikost delcev sekancev (delež delcev) 
Maksimalni 

prečni presek 

P16A 
<3,15 mm (<13 

%) 

3,15-16 mm 

(>74%) 

16-30 mm 

(<4%) 
<1 cm2 

P16B 
<3,15 mm (<13 

%) 

3,15-16 mm 

(>74%) 

45-120 mm 

(<4%) 
<1 cm2 

P45A 
<3,15 mm (<9 

%) 

8-45 mm 

(>74%) 

>63 mm (<7%) 

in 

100-120 mm 

(<3.6 %) 

<5 cm2 

P45B 
<3,15 mm (<9 

%) 

8-45 mm 

(>74%) 

>63 mm (<7%) 

100-350 mm 

(<3.6 %) 

<5 cm2 

P63 
<3,15 mm (<7 

%) 

8-63 mm 

(>74%) 

100-350 mm 

(<7 %) 
<10 cm2 

P100 
< 3,15 mm (<4 

%) 

16-100 mm 

(>74%) 

200-350 mm 

(<7 %) 
<10 cm2 

 

Opazimo lahko, da evropski standard EN 14961-1 v primerjavi s standardom ӦNORM M7 133, 

zajema tudi večje delce, vse tja do velikosti 350 mm, medtem ko standard ӦNORM M7 133 

obravnava zgolj delce do velikosti 130 mm.  

Pri eksperimentalnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na različne velikosti lesnih 

peletov in pri tem skušali dobiti njihovo kurilno vrednost. Poglejmo na tem mestu, kaj o 

predpisani velikosti peleta pravi standard ӦNORM M7 135. Po tem standardu je velikost peleta, 

za razliko od sekancev, precej poenotena in v ostali literaturi ne najdemo različnih velikosti 

peletov. Tako mora biti premer peleta med 4 in 10 mm, njegova dolžina pa enaka petkratniku 

premera. Po standardu DIN-51731 mora imeti lesni pelet premer med 4 in 10 mm, njegova 

dolžina pa mora biti manjša ali enaka 50 mm. Po standardu DINplus je dolžina peleta ravno 

tako med 4 in 10 mm, dolžina peleta mora biti enaka petkratniku premera, pri čemer peletov, 

ki so daljši od 7,5-kratnika premera, ne sme biti več kot 20% na določen volumen (Verma, 

Bram in De Ruyck, 2009).  

 

3.6 KURILNOST IN ZGOREVALNA TOPLOTA LESNE BIOMASE 

Energijska vrednost nekega goriva izraža količino energije, ki se sprosti pri popolnem 

zgorevanju enote mase goriva. Z vsebnostjo vode se energijska vrednost goriva manjša, saj se 

del energije med procesom zgorevanja porablja za izhlapevanje vsebovane vode.  

Glede na vsebnost vode v energentu ločimo vsaj dva energijska pojma. 

Zgorevalna toplota zajema vso toploto, tudi tisto, ki je potrebna za izhlapevanje vode iz lesnega 

goriva in se nahaja v dimnih plinih. Tovrstno toploto imenujemo latentna toplota in skupaj s 

toploto, ki jo odda gorivo pri zgorevanju, predstavlja največjo možno količino toplote, ki jo 

gorivo lahko odda. Zgorevalno toploto označujemo s Hs in jo merimo v MJ/kg (Kranjc, 2009 

in Papler, 2013).  
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Drugi pojem je kurilnost, ki označuje količino toplote, ki jo dobimo z zgorevanjem goriva, če 

dimne pline ohlajamo le do temperature rosišča vodne pare, ki se nahaja v dimnih plinih. Vodo, 

ki se pri tem sprošča, označimo za vodno paro in na ta način odštejemo energijo, ki bi jo porabili 

za povzročitev izhlapevanja vode. Kurilnost označimo s Hi in jo merimo v MJ/kg (Mikuž, 

2015). Bolj enostavno lahko rečemo, da pri kurilnosti ne upoštevamo toplote, ki jo porabimo 

za izhlapevanje vode iz goriva. 

Zgorevalna toplota je torej vedno večja od kurilne vrednosti lesnega energenta. Kot zanimivost 

lahko navedemo, da je razlika med obema pojmoma večja pri gorivih, ki vsebujejo večji delež 

vodika. Tako kurilnost kot zgorevalno toploto lesne biomase lahko natančno določimo, če 

poznamo kemijsko sestavo energenta, pri čemer moramo poznati masni delež ogljika, vodika, 

kisika in masni delež vezane vode v energentu. Po enačbi 8 lahko določimo kurilnost energenta. 

𝐻𝑖 = 33,9 ∙ 𝑤𝐶 + 121,4 ∙ (𝑤𝐻 −
𝑤𝑂

8
) − 2,5 ∙ 𝑤𝐻2𝑂,  

 

kjer je wC masni delež ogljika, wH masni delež vodika, wO masni delež kisika in wH2O 

masni delež vode v energentu (Medved in Arkar, 2009). 

 

(8) 

Po enačbi 9 določimo zgorevalno toploto energenta. 

𝐻𝑠 = 𝐻𝑖 + 22,34 ∙ 𝑤𝐻 + 2,5 ∙ 𝑤𝐻2𝑂,  

 

kjer je Hi kurilna vrednost goriva, wH masni delež vodika in wH2O masni delež vode v 

energentu (Medved in Arkar, 2009). 

 

(9) 

V empiričnem delu magistrskega dela nenehno govorimo o kurilni vrednosti lesnega energenta 

in ne o zgorevalni toploti, saj vodne pare nismo kondenzirali in na ta način nismo upoštevali 

toplote, ki bi jo dobili pri kondenzaciji. Niti se nismo posluževali določanja kurilne vrednosti 

goriva na podlagi kemijske sestave lesnega energenta, saj nismo imeli za to primernega orodja. 

Poleg tega smo nenehno težili k določanju kurilne vrednosti lesnega energenta na način, ki ga 

lahko izvedejo otroci v osnovni šoli.   
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4 KALORIMETRIJA 

Pri zgorevanju lesnega goriva znotraj zaprtih sistemov prihaja do energetskih oziroma toplotnih 

izgub. Tehniko, ki se ukvarja ravno s slednjimi, imenujemo kalorimetrija, napravo pa 

kalorimeter. Zelo dobro izoliran kalorimeter ima načeloma zelo majhne oziroma nične izgube, 

tj. z okolico ne izmenjuje energije v obliki toplote. Kalorimeter uporabljamo za določanje 

specifične toplote različnih snovi.  

Specifična toplota snovi je toplota, potrebna za segretje 1 kg snovi za 1 K. Specifična sežigna 

toplota pa pomeni, koliko toplote odda snov, ki popolnoma izgori in se ohladi na temperaturo 

okolice (Giancoli, 2005). Izračunamo jo po enačbi 

𝑞𝑠 =
𝑄

𝑚𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎
 . (10) 

Pri čemer Q predstavlja oddano toploto lesnega energenta, m pa predstavlja maso vzorca. 

Oddano toploto lesnega energenta izračunamo po enačbi 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇. (11) 

Pri čemer mv pomeni maso vode v kalorimetru, cv specifično toploto vode in T razliko med 

začetno in končno temperaturo vode. Oddani toploti Q moramo prišteti še toploto Qizgub., ki se 

je izgubila zaradi izgub kalorimetra in jo izračunamo po enačbi 

𝑄𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏. = 𝑚𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎 ∙ 𝑐𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎 ∙ ∆𝑇. (12) 

Izračun specifične toplote kalorimetra ckalorimetra je opisan v nadaljevanju. 

Združimo sedaj enačbi 11 in 12 v enačbo 10: 

𝑞𝑠 =
𝑄 + 𝑄𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏.

∆𝑚𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎
=

𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 + 𝑚𝑘𝑎𝑙. ∙ 𝑐𝑘𝑎𝑙. ∙ ∆𝑇

∆𝑚𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎
=

(𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 + 𝑚𝑘𝑎𝑙. ∙ 𝑐𝑘𝑎𝑙.) ∙ ∆𝑇

∆𝑚𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎
 . (13) 

Kurilnost vzorca lesne biomase lahko izmerimo eksperimentalno, kot smo to storili tudi v 

empiričnem delu magistrskega dela, in sicer s pomočjo kalorimetra. V nadaljevanju smo opisali 

delovanje t.i. bombnega kalorimetra (eng. bomb calorimeter), ki predstavlja popolnoma izoliran 

sistem in ne izgublja toplote v okolico. Tovrstne kalorimetre uporabljajo v sodobnih 

tehnoloških laboratorijih, mi pa smo za potrebe našega raziskovanja naredili poenostavljen 

model kalorimetra, čigar opis sledi v nadaljevanju. Bombni kalorimeter je sestavljen iz tlačne 

posode, v kateri se nahaja vzorec energenta, ki ga bomo kurili. Tlačna posoda je potopljena v 

drugo posodo z vodo (t.i. vodni rezervoar), v kateri merimo temperaturo. Vodni rezervoar je 

obdan s plaščem, ki preprečuje toplotne izgube in se tako pri sežigu energenta sproščena toplota 

prenese le na vodo in ne gre v okolico. Preden začnemo izvajati meritve, tlačno posodo z 

vzorcem energenta, katerega maso poznamo, napolnimo s kisikom in s pomočjo električnega 

toka biomaso vžgemo. Pri tem beležimo začetno temperaturo vode (Tzačetna), tj. temperatura 

vode pred začetkom segrevanja, ter končno temperaturo vode (Tkončna), tj. temperatura vode po 

končanem gorenju. 
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Po končanem merjenju lahko določimo kurilno vrednost lesnega energenta, in sicer s pomočjo 

naslednje enačbe: 

𝐻𝑖 =
(𝑐𝑣𝑜𝑑𝑒 ∙ 𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 + 𝑐𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎 ∙ 𝑚𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎) ∙ (𝑇𝑣.  𝑘𝑜𝑛č𝑛𝑎 − 𝑇𝑣.  𝑧𝑎č𝑒𝑡𝑛𝑎)

𝑚𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎
 . (14) 

Pri čemer sta cvode in ckalorimetra specifični toploti vode in posode, mvode, mkalorimetra in mvzorca pa 

mase snovi v kilogramih. Specifična toplota vode je znana količina, specifično toploto 

kalorimetra pa izračunamo tako, da eksperiment izvedemo z gorivom, katerega kurilno vrednost 

poznamo (denimo bencin) in tako po enačbi 14 izračunamo njegovo specifično toploto. 

Specifična toplota kalorimetra se pri nadaljnjih preizkusih ne spreminja (Medved in Arkar, 

2009). 

Iz enačb 13 in 14 lahko vidimo, da je kurilna vrednost lesnega energenta kar enaka sežigni 

toploti le-tega. 

 

4.1 MODEL KALORIMETRA 

Za potrebe našega eksperimenta smo izdelali kalorimeter, ki ga lahko izdelajo tudi učenci v 

osnovni šoli. V poglavju Potek izdelave preprostega modela kalorimetra je podan natančen opis 

njegove izdelave. Težavnost izdelave lahko prilagaja vsak učitelj posebej, glede na razred, v 

katerem izvaja delo. Slika 4.1 prikazuje model našega kalorimetra. Slika 4.2  levo prikazuje 

realen kalorimeter, s katerim smo izvedli vse meritve. Slika 4.2 desno prikazuje spodnjo stran 

kalorimetra z notranjo posodo in kurišče z gorečim vzorcem. 

 

Slika 4.1: Model kalorimetra, uporabljenega pri eksperimentu. 
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Slika 4.2: Kalorimeter spredaj (levo) in od spodaj (desno). 

4.1.1 POTEK IZDELAVE PREPROSTEGA MODELA KALORIMETRA 

Za izdelavo preprostega modela kalorimetra potrebujemo naslednje materiale: 

- eno večjo ter eno manjšo prazno pločevinko (večja pločevinka služi kot zunanja posoda 

kalorimetra, manjša pa kot notranja); 

- ploščo 60 mm ekstrudiranega polistirena (200x200)mm, 

- 2 mm pločevino (600x70)mm, 

- 3 kovice, 

- kovinsko žico (2000 mm), 

- kos 15 mm izolacijske pene ali steklene volne (600x150)mm, 

- 2 x kovinska palica (𝜙=2 mm, d=170 mm). 

Pri zarisovanju si pomagamo z alkoholnim flomastrom in kovinskim ravnilom. Potrebujemo še 

škarje za pločevino, nož za karton, ploščate klešče, kladivo, okroglo pilo z enojnim nasekom, 

brusni papir, točkalo in žago za kovine. Stroji in naprave, ki jih potrebujemo: baterijski ali 

električni vrtalni stroj z ustreznimi svedri za kovine (𝜙=24 mm, 𝜙=12 mm, 𝜙=8 mm, 𝜙=6 mm, 

𝜙=4 mm). 

 

Najprej razdelimo preostalo okroglo ploskev večje pločevinke na osem delov. Nato vsak drugi 

del razdelimo še na tri dele. Vse do sedaj označene mere prenesemo na plašč, 15 mm od roba 

preostale okrogle ploskve. V odseke, ki smo jih razdelili še na tri dele, sedaj izvrtamo luknje 

premera 8 mm, ki jih predhodno zatočkamo s kladivom. Dolžine vseh štirih odsekov, v katere 

smo izvrtali luknje, prenesemo še na spodnji rob pločevinke, kjer s škarjami za pločevino 

izrežemo vsak drugi odsek v višini 15 mm. Na zgornji okrogli ploskvi označimo sredino in 

izvrtamo luknjo s premerom 24 mm. Luknjo izvrtamo z manjšim svedrom za kovino in jo 

naknadno popilimo z okroglo pilo. Od sredine izvrtane luknje označimo na levi in desni za 20 

mm oddaljeni središči lukenj s premerom 4 mm. Tako je zunanja posoda končana. Slika 4.3 

prikazuje zunanjo posodo kalorimetra. 
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Slika 4.3: Zunanja posoda kalorimetra. 

Nadaljujemo z notranjo posodo, na kateri si diametralno označimo središči lukenj s premerom 

6 mm. Središči označimo tik pod robom manjše pločevinke, kjer manjka osnovna ploskev valja. 

Označeni luknji izvrtamo. Slika 4.4 prikazuje notranjo posodo kalorimetra. 

 

 
Slika 4.4: Notranja posoda kalorimetra. 

Nato odmerimo mere za izolacijo zunanje posode. Na zunanji posodi moramo pustiti vse 

odprtine, ki smo jih predhodno izvrtali, proste. Slika 4.5 prikazuje, kako iz izolacijske pene ali 

steklene volne izrežemo primeren kos.  
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Slika 4.5: Izolacijski plašč kalorimetra. 

Izolacijsko peno na zunanjo posodo pritrdimo s pomočjo kovinske žice 20 mm nad spodnjim 

in 20 mm pod zgornjim robom pločevinke. Pazimo, da vse izvrtine ostanejo odprte. Slika 4.6 

prikazuje, kako iz kosa ekstrudiranega polistirena izrežemo še vrhnji del, ki bo ravno tako služil 

za izolacijo. 

 

 
Slika 4.6: Izolacijska kapa. 
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Z brusnim papirjem pobrusimo zunanji obod valja in luknje, ki smo jih izvrtali v kos 

ekstrudiranega polistirena in so namenjene mešalu za mešanje vode in termometru. V spodnji 

del izolacijskega pokrova naredimo utor s pomočjo noža za karton.  

 

Ostane nam še obroč iz pločevine, ki bo služil za reguliranje dotoka zraka v kurišče. Tanjša kot 

je pločevina, lažje bo njeno oblikovanje. Za naš kalorimeter smo uporabili 2 mm pločevino. Pri 

rezanju pločevine moramo biti pozorni, da se bodo reže za reguliranje zraka natančno ujemale. 

Slika 4.7 prikazuje, kako mora biti oblikovana pločevina. Oba konca pločevine moramo spojiti 

z orodjem za kovičenje. Širino obeh koncev razdelimo na tri dele in sredino vsakega dela 

zakovičimo, tako da dobimo valj. Pazimo, da je glava kovice na notranji strani obroča, da bo 

ujemanje obroča in izolirane zunanje posode čim bolj tesno.  

 

 
Slika 4.7: Pločevinast obroč. 

  



Mikuž B., Merjenje sežigne toplote lesnih energentov v okviru pouka tehniških vsebin. 

23 

 

5 EKSPERIMENTALNI DEL 

V eksperimentalnem delu magistrske naloge je opisana postavitev eksperimenta, pri katerem 

smo s pomočjo kalorimetra merili sežigno toploto različnim lesnim energentom. Lesne 

energente smo zbirali na način, s katerim so bili rezultati meritev najbolj reprezentativni. Zato 

velja na tem mestu opomniti, da obstajajo še drugi parametri, ki bi jih lahko v eksperimentalnem 

delu proučevali, vendar smo se omejili na parametre, ki so se nam zdeli pred samim izvajanjem 

meritev, tj. pri postavljanju hipotez, najbolj relevantni.  

 

5.1 POSTAVITEV EKSPERIMENTA 

Eksperiment smo si zamisli tako, da smo najprej samostojno izdelali kalorimeter (glej poglavje 

4.1.1). Nato smo izmerili izgube nastalega modela kalorimetra, kar smo storili tako, da smo 

primerjali sežigno toploto peleta iz literature in izračunano sežigno toploto peleta iz naših 

meritev. Po izmerjenih izgubah kalorimetra smo začeli z meritvami. Pri količini zraka, 

potrebnega za gorenje, smo kurili lesni pelet. Količino zraka smo regulirali z režami na 

kalorimetru. Pri vrsti lesa smo primerjali vzorce različnih drevesnih vrst iz debelnega dela in 

minimalno vsebnostjo vode (vsi vzorci so bili skladiščeni v drvarnici eno leto). Pri različnih 

delih drevesa smo primerjali sežigne toplote vej, skorje in debla. Najprej smo primerjali med 

sabo vse tri dele pri isti drevesni vrsti, nato pa smo primerjali še rezultate med istimi 

komponentami pri različnih drevesnih vrstah. Pri proučevanju vpliva vlažnosti na kurilno 

vrednost lesnega energenta smo primerjali vzorce dodatno navlaženih in dodatno sušenih 

peletov. Pri velikosti delcev smo proučevali lesni pelet, saj gori najbolje in za katerega vemo, 

da ima čez celoten vzorec približno enako gostoto.  

Izvajanje meritev je izgledalo takole. Najprej smo izmerili začetno temperaturo vode v notranji 

posodi kalorimetra. Pred tem smo stehtali, koliko vode smo v kalorimeter nalili. Poleg tehtanja 

vode smo stehtali tudi maso vzorca energenta preden smo ga vžgali. Nato smo vzorec zanetili 

in pri tem spremljali temperaturo vode v notranji posodi. Z mešalom smo mešali vodo, da je 

bila njena temperatura povsod enaka, vse dokler ni vzorec popolnoma pogorel oziroma dokler 

se je temperatura nehala višati. Nato smo zabeležili najvišjo doseženo temperaturo vode in del 

vzorca, ki ni pogorel, zopet stehtali. Tako smo tudi pri vzorcih, ki so slabše goreli, dobili 

relevantne kurilne vrednosti. Sledil je še računski del, v katerem smo najprej izračunali prejeto 

toploto lesnega energenta (Q), nato pa smo od tod izračunali še sežigno toploto energenta. 

Temperaturo smo merili s pomočjo vbodnega digitalnega termometra in infrardečega 

termometra. Slika 5.1 prikazuje primera obeh. 
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Slika 5.1: Infrardeči (levo) in vbodni (desno) digitalni termometer. 

Opozoriti je potrebno, da smo pri vseh meritvah zagotovili enake pogoje, to pomeni, da so bili 

vsi vzorci enako oddaljeni od podlage ter da so imeli vsi vzorci 100% dotok zraka glede na reže 

v kalorimetru, razen ko smo merili vpliv zraka na sežigno toploto lesnega energenta. Vsi vzorci 

so imeli tudi enako obliko kurišča, razen peleti, katerim smo bili primorani spremeniti obliko 

kurišča na podlagi vizualne ocene kakovosti procesa zgorevanja. Ker je pelet energent, ki 

nastane s postopkom peletiranja, tj. s stiskanjem drobnejših delcev v večje, smo morali 

zagotoviti kurišče, ki je držalo pelet z obeh koncev in tako preprečilo zdrs peleta. Slika 5.2 

prikazuje primera obeh kurišč. 

 

  

Slika 5.2: Primer kurišča za lesni pelet (levo) in za ostale vzorce (desno). 

Kot kurjenja smo določili na podlagi večkratnih poskusov zažiga energenta. Tako smo pelete 

kurili pod kotom približno 45° glede na podlago, ki je bila seveda vodoravna, za ostale 

energente iz debelnega dela, vejevine in skorje dreves, pa se je izkazalo, da je bolje, če jih 

kurimo pod kotom približno 90°glede na podlago, na kateri smo kurili. Vse vzorce smo dvignili 

s podlage, na kateri smo kurili, zato, da smo zagotovili čim manjše izgube pri samem procesu. 

Tako smo namreč preprečili, da bi del toplote, ki se sprošča pri gorenju, prevajala podlaga. 

Podlaga, na kateri smo izvajali meritve, je bila steklena. Pri kurjenju manjših delov peleta 

(polovice, četrtine in prah) smo spremenili kurišče. Za polovice in četrtine peletov smo skozi 

kovinsko mrežo namestili bucike, nato pa na njihovo konico nabodli del peleta. Glave bucik 

smo nato pritrdili s pomočjo kita na podlago, na kateri smo nato vzorce zanetili. Slika 5.3 

prikazuje primer kurišča za kurjenje manjših delov peleta. 
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Slika 5.3: Primer kurišča za kurjenje manjših delov peleta. 

 

5.1.1 MERJENJE TOPLOTNIH IZGUB KALORIMETRA 

Pred začetkom izvajanja meritev smo izmerili toplotne izgube našega kalorimetra, ki smo jih 

določili na podlagi teoretično izračunane energijske vrednosti peleta in toplote, ki jo je prejel 

kalorimeter pri kurjenju peleta.  

Energijsko vrednost mešanega lesnega peleta najdemo v literaturi (Papler, 2013) in znaša 16,40 

MJ/kg. Da smo določili toplotne izgube našega kalorimetra, smo zakurili pelet v kalorimetru in 

merili razliko med začetno in končno temperaturo vode. Izkazalo se je, da smo od peleta, ki 

smo ga kurili, prejeli 8484,00 J energije. Iz tega podatka smo nato izračunali specifično sežigno 

toploto lesnega peleta oz. kurilno vrednost, saj smo imeli znano njegovo maso in prejeto toploto 

Q. Specifična sežigna toplota našega peleta tako znaša 13,68 MJ/kg, kar pomeni, da smo iz 

kilograma peleta dobili 2,72 MJ energije manj. Tako izkoristek našega kalorimetra znaša 

približno 83%.  

Za določitev razlike temperatur (∆𝑇) smo pri vseh meritvah zabeležili začetno temperaturo vode 

(𝑇𝑧) in končno temperaturo vode (𝑇𝐾), pri čemer začetna temperatura vode pomeni temperaturo 

vode, preden smo vzorec prižgali, končna temperatura vode pa pomeni maksimalno 

temperaturo vode, ki smo jo zabeležili pri gorenju lesnega energenta. Slika 5.4 prikazuje graf 

temperature vode v kalorimetru v odvisnosti od časa od začetka gorenja energenta do konca 

gorenja energenta. Vidimo lahko, da prvi dve minuti temperatura narašča skoraj linearno, tj. 

hitreje, nato pa vedno počasneje, dokler ne neha naraščati.  

 

 

 
Slika 5.4: Temperatura vode v kalorimetru v odvisnosti od časa od začetka gorenja energenta do konca. 
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5.1.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 

V podpoglavjih, ki sledijo, smo predstavili rezultate vseh proučevanih parametrov in jih 

primerjali z rezultati iz literature. Natančen izračun dobljenih rezultatov je predstavljen v prilogi 

2. 

 

5.1.2.1 ZRAK, POTREBEN ZA GORENJE 

Pri izvajanju meritev smo venomer imeli enake pogoje. Eksperiment, pri katerem smo merili, 

kako količina zraka vpliva na sam proces gorenja, smo si zamislili tako, da smo na zunanji obod 

spodnjega dela kalorimetra namestili obroč z enakim obsegom, kot meri zunanji obseg 

kalorimetra z izolacijo. Obroč smo naredili iz pločevine, debeline 2 mm, v katerega smo izrezali 

enako velike reže za zrak, kot smo to storili predhodno že na kalorimetru. Nato smo dotok zraka 

regulirali z vrtenjem obroča. Slika 5.5 prikazuje primer zapiranja rež. Pri tem eksperimentu smo 

izvedli pet različnih meritev, in sicer: izračunali smo prejeto toploto Q mešanega peleta pri 

popolnoma odprtih, četrtinsko zaprtih, polovično zaprtih, tričetrtinsko zaprtih in pri popolnoma 

zaprtih režah. 

 

Slika 5.5: Primer četrtinskega zapiranja rež na kalorimetru. 

Za lesni energent smo si izbrali mešani lesni pelet, saj se je pri izvajanju vseh dotedanjih meritev 

izkazal za najbolj zanesljiv lesni energent, pri katerem bodo razlike v temperaturi vode pri 

njegovem zgorevanju največje. Reže za dotok zraka smo zapirali po četrtinah, saj se nam je to 

zdelo najbolj primerno do te mere, da se bo pri kasnejšem računanju oddane toplote lesnega 

peleta še pokazala razlika med različno odprtimi režami.  

Preglednica 5.1: Oddana toplota lesnega energenta in količina zraka, potrebnega za gorenje. 

Količina zraka, potrebnega za gorenje 
Prejeta toplota 

Q (J) 

popolnoma odprte reže 8484,00 

¼ zaprte reže 7465,92 

½ zaprte reže 6901,44 

¾ zaprte reže 5896,04 

popolnoma zaprte reže 3648,12 

 

Preglednica 5.1 prikazuje, koliko toplote je prejela voda v kalorimetru pri različno odprtih 

režah. Slika 5.6 prikazuje graf, kako je oddana toplota z manjšanjem dotoka zraka pri procesu 

zgorevanja padala. Rdeča premica na grafu prikazuje trendno črto izvedenih meritev. Tudi v 
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strokovni literaturi podatki o vplivu dotoka zraka na proces zgorevanja govorijo o tem, da v 

splošnem, temperatura plamena narašča z naraščanjem dotoka zraka v kurišče. Če je dotok 

zraka minimalen, lahko celo gorivo z večjo vsebnostjo vlage doseže večjo temperaturo plamena 

pri procesu gorenja (Yang, Sharifi in Swithenbank, 2004). Zaključimo lahko torej, da večja 

količina zraka pomeni boljši proces zgorevanja lesnega energenta. Predlog za raziskovanje 

izboljšav kalorimetra, na podlagi dobljenih rezultatov: Učenci bi na tem mestu lahko 

spreminjali število lukenj za izpuh in pa velikost rež za dotok zraka. 

 

 

Slika 5.6: Vpliv odprtosti rež kalorimetra na oddano toploto energenta. 

 

5.1.2.2 DREVESNA VRSTA 

Pri izvajanju eksperimenta smo si izbrali šest različnih vrst dreves. Zopet smo zagotovili pri 

vsaki meritvi enake pogoje. Pri drevesni vrsti smo merili razlike v temperaturi vode in v masi 

pred in po gorenju, pri čemer smo vse vzorce vzeli iz debla drevesne vrste, ki je bilo skladiščeno 

eno kurilno sezono. Poleg tega smo vse vzorce, ki smo jih kurili, poenotili, in sicer tako, da smo 

jih razrezali na enake dimenzije, in sicer 0,25 cm2 preseka in dolžine 3 cm. Pri tem smo privzeli, 

da se znotraj vzorca gostota lesa ne spreminja. Za izvajanje meritev smo si izbrali gaber, 

smreko, brezo, jesen, bukev in akacijo zato, ker so to najbolj pogoste drevesne vrste v našem 

okolišu in se najpogosteje pojavljajo v domačih kuriščih. Preglednica 5.2 prikazuje kurilne 

vrednosti različnih lesnih vrst. 

Preglednica 5.2: Kurilne vrednosti različnih drevesnih vrst. 

Vrsta lesa Specifična sežigna toplota (MJ/kg) 

Gaber 3,83 

Smreka 5,90 

Breza 6,51 

Jesen 6,56 

Bukev 6,78 

Akacija 7,54 
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Slika 5.13 prikazuje graf kurilnih vrednosti, ki so jih dosegle posamezne drevesne vrste pri 

izvajanju eksperimenta. Primerjajmo sedaj podatke iz literature s podatki, ki smo jih dobili pri 

izvajanju meritev. Gaber ima tudi v literaturi precej nizko kurilno vrednost, in sicer 13,31 MJ/kg 

pri 15% vlažnosti, kar je približno enaka vlažnost kot jo je imel naš vzorec gabra. Gaber je  tudi 

v našem primeru dosegel najnižjo vrednost, in sicer 3,83 MJ/kg. Slika 5.7 prikazuje primer 

vzorca iz deblovine gabra. 

 

Slika 5.7: Vzorec iz deblovine gabra. 

Naslednji vzorec je smreka, ki v literaturi dosega vrednost 15,60 MJ/kg, v našem primeru pa je 

dosegla vrednost 5,90. V primerjavi z uradnimi raziskavami ima smreka višjo kurilno vrednost 

od gabra, smreke, breze, jesena, bukve in akacije, v našem primeru pa ima smreka višjo kurilno 

vrednost le od gabra, kar pomeni, da bi lahko primerjali zgolj kurilni vrednosti smreke in gabra. 

Možni vzroki za to so: večja vsebnost vode v vzorcu, nepravi kot zažiga vzorca, manjša 

vsebnost lignina v uporabljenem vzorcu, ipd. Slika 5.8 prikazuje primer vzorca iz deblovine 

smreke. 

 

Slika 5.8: Vzorec iz deblovine smreke. 

Breza je v našem eksperimentu dosegla srednjo vrednost v primerjavi z ostalimi drevesnimi 

vrstami. Breza ima po naših meritvah večjo kurilno vrednost od gabra in smreke ter manjšo od 

jesena, bukve in akacije. Po uradnih meritvah bi morala imeti breza manjšo kurilno vrednost od 

smreke ter večjo od bukve, jesena in akacije. Tudi v tem primeru o kurilni vrednosti breze z 

našim eksperimentom ne moremo doreči ničesar kot to, da bi med seboj lahko primerjali le 

kurilni vrednosti gabra in breze. Slika 5.9 prikazuje primer vzorca iz deblovine breze. 
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Slika 5.9: Vzorec iz deblovine breze. 

Jesen je pri našem eksperimentu dosegel kurilno vrednost 6,56 MJ/kg, s čimer je imel manjšo 

kurilno vrednost le od bukve in akacije. Po uradnih podatkih o kurilni vrednosti bi moral imeti 

manjšo kurilno vrednost od obeh. Vzorec bi moral imeti tudi manjšo kurilno vrednost od smreke 

ter breze. Od tod lahko sklepamo, da bi kurilne vrednosti z eksperimenta lahko primerjali samo 

s kurilno vrednostjo gabra. Slika 5.10 prikazuje primer vzorca iz deblovine jesena. 

 

Slika 5.10: Vzorec iz deblovine jesena. 

Bukev je v našem eksperimentu dosegla kurilno vrednost 6,78 MJ/kg. Pri tem je bila njena 

kurilna vrednost manjša zgolj od akacije. Po podatkih iz literature bi morala biti njena kurilna 

vrednost res malenkostno manjša od akacije, kar pomeni, da bi glede na naše podatke lahko 

primerjali kurilni vrednosti akacije in bukve. Sicer pa bi morala biti kurilna vrednost bukve 

večja od gabra in jesena, kar smo z eksperimentom tudi dosegli. Manjša pa bi morala biti od 

breze in smreke, kar pa se v našem primeru ni zgodilo. Poleg podatkov o akaciji bi lahko 

primerjali še podatke o gabru in jesenu. Slika 5.11 prikazuje primer vzorca iz deblovine bukve. 

 

Slika 5.11: Vzorec iz deblovine bukve. 

Naš zadnji vzorec je bila akacija, ki je pri eksperimentu dosegla največjo kurilno vrednost, in 

sicer 7,54 MJ/kg. Po podatkih iz literature bi morala akacija imeti večjo vrednost od gabra, 

bukve in jesena, kar smo z eksperimentom dosegli, ter manjšo vrednost od breze in smreke, 

česar z eksperimentom nismo dosegli. Torej bi glede na naše rezultate lahko podatke o 



Mikuž B., Merjenje sežigne toplote lesnih energentov v okviru pouka tehniških vsebin. 

30 

 

kurilnosti akacije primerjali s kurilno vrednostjo gabra, jesena in bukve. Slika 5.12 prikazuje 

primer vzorca iz deblovine akacije. 

 

Slika 5.12: Vzorec iz deblovine akacije. 

Od tod lahko zaključimo, da se na takšen način splača preverjati med seboj kurilne vrednosti 

vseh uporabljenih drevesnih vrst z gabrovino, z lesom akacije lahko primerjamo gabrovino, 

bukovino in jesenovino, z lesom bukve pa bi lahko primerjali smrekovino, gabrovino in 

jesenovino. Smrekovina in brezovina spadata med mehke lesove, med trde lesove spadajo 

jesenovina, gabrovina, bukovina in les akacije (Polanc, 2011). Glede na te podatke lahko 

sklepamo, da bi bilo bolj smiselno primerjati med seboj drevesne vrste podobnih trdot. Predlog 

za raziskovanje izboljšav kalorimetra, na podlagi dobljenih rezultatov: Učenci bi lahko 

spreminjali obliko kurišča in kot, pod katerim kurijo.  

  

 

Slika 5.13: Vpliv vrste lesa na njegovo kurilno vrednost. 
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5.1.2.3 RAZLIČNI DELI DREVESA 

Preglednica 5.3: Primerjava kurilnih vrednosti različnih delov drevesa pri različnih drevesnih vrstah (levo) in 

primerjava kurilnih vrednosti istih delov drevesa pri različnih drevesnih vrstah. 

Različni deli drevesa 
Specifična sežigna 

toplota (MJ/kg) 
Različni deli drevesa 

Specifična sežigna 

toplota (MJ/kg) 

SMREKA – deblo 5,90 SMREKA – deblo 5,90 

SMREKA – veje 8,40 BUKEV – deblo 6,78 

SMREKA – lubje 2,26 BREZA – deblo 6,51 

 
   

BUKEV – deblo 6,78 SMREKA – veje 8,40 

BUKEV – veje 6,14 BUKEV – veje 6,14 

BUKEV – lubje 2,55 BREZA – veje 7,27 

 
   

BREZA – deblo 6,51 SMREKA – lubje 2,26 

BREZA – veje 7,27 BUKEV – lubje 2,55 

BREZA – lubje  5,24 BREZA – lubje  5,24 

 

Pri izvajanju meritev smo zagotovili enake pogoje. Uporabili smo smrekovino, brezovino in 

bukovino, pri čemer smo pri vsaki vrsti lesa uporabili tri dele drevesa, in sicer debelni del, lubje 

in veje. Pri vsaki vrsti smo za vsak del naredili meritve, tj. skupaj devet meritev. Preglednica 

5.3 levo prikazuje primerjavo v kurilni vrednosti različnih delov drevesa glede na posamezno 

drevesno vrsto.  Preglednica 5.3 desno pa prikazuje primerjavo kurilnih vrednosti istih delov 

drevesa med različnimi drevesnimi vrstami. V magistrskem delu bomo obravnavali zgolj 

kurilne vrednosti različnih delov drevesa pri isti drevesni vrsti, desni del preglednice naj bralec 

upošteva pri vplivu drevesne vrste na kurilno vrednost. Potrebno je poudariti, da smo merili 

kurilno vrednost energentov, ki so bili skladiščeni eno kurilno sezono. 

Glede na naše podatke so največje kurilne vrednosti pri brezovini in smrekovini dosegle veje, 

medtem ko je pri bukovini največjo kurilno vrednost dosegel debelni del. Pri brezovini in 

smrekovini sta glede na vrednost podatkov sledila debelni del in nato še skorja drevesa. Pri 

bukovini pa je debelnemu delu sledila vejevina, temu pa skorja bukve. Glede na podatke iz 

literature bi pri brezovini in bukovini največjo kurilno vrednost moralo doseči lubje, sledila pa 

bi debelni del in vejevina. V našem primeru se podatki z literaturo ujemajo samo pri vejevini 

in debelnem delu bukovine. Uradni podatki za smrekovino pa kažejo na to, da bi največjo 

kurilno vrednost morala doseči lubje in vejevina, malce nižjo pa debelni del. V našem primeru 

najvišjo vrednost res zavzame vejevina, vendar je vrednost lubja veliko nižja, vrednost 

debelnega dela pa višja od lubja. Možni vzroki za takšne dobljene vrednosti so v tem, da je 

sežigna toplota skorje dreves res energetsko visoka, vendar pa jo je izredno težko kuriti, saj zelo 

hitro gori ter je zelo lahka, tj. težko pridobimo že sam podatek o masi skorje. Drugi razlog je 

ta, da vzorce vej zelo težko prižgemo, saj je struktura vej zelo gosta in so zračni prostori znotraj 

vzorca nični. Slika 5.14 prikazuje primer delno pogorelih vzorcev breze, bukve in smreke. 
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Slika 5.14: Primer delno pogorelih vzorcev deblovine breze, bukve in smreke. 

Iz dobljenih rezultatov lahko na tem mestu zaključimo, da bi lahko eksperiment ponovili za 

popolnoma iste vzorce, le da bi ga mogli še izpopolniti na način, da bi premislili o obliki kurišča. 

Slika 5.15 prikazuje graf vpliva različnih delov drevesa različnih vrst na kurilno vrednost 

lesnega energenta. Slika 5.16 pa prikazuje graf vpliva enakih delov drevesa na kurilno vrednost 

energenta pri različnih drevesnih vrstah. Predlog za raziskovanje izboljšav kalorimetra, na 

podlagi dobljenih rezultatov: Učenci bi lahko spreminjali obliko kurišča in kot, pod katerim 

kurijo.  

 

Slika 5.15: Vpliv različnih delov drevesa na kurilno vrednost energenta. 
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Slika 5.16: Vpliv enakih delov drevesa pri različnih drevesnih vrstah na kurilno vrednost energenta. 

5.1.2.4 FIZIČNE ZNAČILNOSTI LESNEGA ENERGENTA 

Sežigne toplote lesnega peleta na tem mestu ne obravnavamo, ker smo le-to že izračunali in je 

konstanta, saj jo merimo pri najboljših možnih pogojih. Zato na tem mestu obravnavamo zgolj 

oddano toploto lesnega peleta. Zopet smo pri vseh meritvah zagotovili enake pogoje. Za 

proučevanje spremenljivke fizičnih značilnosti lesnega energenta smo si izbrali lesne pelete 

zato, ker so se zopet izkazali za najboljši primer lesnega energenta, ki na tem področju da 

zadovoljive rezultate, na podlagi katerih lahko naredimo kakšen sklep.  

Preglednica 5.4: Prejeta toplota lesnih energentov v odvisnosti od velikosti delov peleta. 

Fizične značilnosti energenta 
Prejeta 

toplota Q (J) 

Celi peleti 8484,00 

Polovice peletov 6744,78 

Četrtine peletov 6923,70 

Prah iz peletov 636,60 

 

Preglednica 5.4 prikazuje prejeto toploto v odvisnosti od tega, kako veliki so bili deli peleta. 

Pri tem delu eksperimenta smo naredili štiri meritve. Najprej smo zakurili cel pelet, nato smo 

zakurili dve polovici peleta, štiri četrtine peleta in na koncu smo pelet zdrobili v prah in skušali 

zakuriti še slednjega. Izkazalo se je, da pelet odda največ toplote v obliki, kakršni ga lahko dobi 

vsak uporabnik. Razlog za takšno obliko peleta seveda ni zgolj v optimizaciji volumna, temveč 

tudi notranji energiji, ki jo takšen pelet lahko odda v obliki toplote. Nekoliko manj toplote je 

oddal pelet, ki je bil razpolovljen, vendar kljub temu še vedno veliko v primerjavi s svojo 

velikostjo. Podobno količino toplote, celo nekaj več, je oddal tudi pelet, razrezan na četrtine. 

Najmanj toplote je oddal prah iz peletov, ki se je sicer hitro vžgal, vendar je gorel najmanj časa 

z najmanjšim plamenom. 

Od tod lahko sklepamo, da oblika, v kateri lahko kupimo pelet, ni zgolj naključje, temveč 

uporabnik s sorazmerno majhno prostornino lesnega energenta dobi veliko količino toplote, ki 

jo uporabi za segrevanje stanovanjskega objekta. Nekoliko manj toplote bodo oddali peleti, ki 

so zdrobljeni na manjše, vendar ne premajhne, dele. Na tem mestu lahko izpostavimo 
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pomembnost transporta energenta. Povsem običajno je, da se pri transportu tovrstni lesni 

energent razlomi na manjše dele, vendar to za uporabnika še vedno ne predstavlja bistvene 

izgube  pri energiji, ki mu jo bodo zagotovili takšni peleti. Pri izvajanju eksperimenta smo 

opazili, da kakršna koli velikost delca peleta gori, v kolikor ti delci niso zdrobljeni v prah. 

Največji problem za uporabnika je torej popolnoma v prah zdrobljen pelet. Le-ta se namreč 

hitro vžge, vendar je njegov plamen komaj znaten in zato ne prodre v globino. Posledično zgori 

zgolj vrhnja plast delcev. Slika 5.17 prikazuje graf, kako velikost delcev peleta vpliva na 

oddano toploto pri zgorevanju. Iz dobljenih podatkov lahko vidimo, da bolj kot lesni pelet 

drobimo, manjša bo njegova oddana toplota. 

V kolikor bi želeli še bolj poglobljeno proučevanje vpliva velikosti delcev ali drugih fizičnih 

značilnosti lesnega energenta, predlagamo naslednje možnosti: proučevanje lesne biomase v 

različnem zdravstvenem stanju, medsebojno primerjanje različnih drevesnih vrst, ipd. Predlog 

za raziskovanje izboljšav kalorimetra, na podlagi dobljenih rezultatov: Učenci bi lahko 

spreminjali obliko kurišča in kot, pod katerim kurijo.  

 

Slika 5.17: Vpliv velikosti delcev peleta na oddano toploto pri zgorevanju. 

5.1.2.5 VLAŽNOST LESNEGA ENERGENTA 

Pri proučevanju vpliva vlage na oddano toploto lesnega energenta smo si preizkus zamislili 

tako, da smo kurili lesni energent, katerega vsebnost vlage je znana. Odločili smo se za mešani 

lesni pelet, za katerega smo na deklaraciji prebrali, da je vsebnost vlage v njem 10%. Lesni 

pelet z 10% vlažnostjo je za nas predstavljal izhodiščno točko pri opredelitvi kasnejših 

rezultatov. Napravili smo še dve vrsti vzorcev, in sicer pelete, ki smo jim povečali vlažnost in 

pelete, ki smo jim vlažnost zmanjšali. 

Peletom smo vlažnost povečali tako, da smo jih pet minut držali neposredno nad vodno paro. 

Pelet je vase vsrkal vlago, posledično je nabreknil in postal malenkostno težji. Pelet, ki smo ga 

držali nad vodno paro, smo pustili, da se je ohladil, ter ga nato zakurili. Kljub navlažitvi je vodo 

v kalorimetru segrel za dobrih 16 °C. Tako je količina oddane toplote znašala 6829,62 J, kar je 

v primerjavi s peleti, ki jih dobimo na trgu, skoraj 2000 J manj oddane toplote. Slika 5.18 

prikazuje, kako je navlažen pelet (levo) nabreknil v primerjavi s peletom, ki ga nismo navlažili. 
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Slika 5.18: Navlažen pelet (levo) in pelet z 10% vlažnostjo. 

Pelete, ki smo jim vsebnost vlage še zmanjšali, smo pet minut sušili s toplotnim 

odstranjevalnikom barve na 350 °C. Peleti so rahlo potemneli, na površini so se pojavile 

razpoke, kar je jasen znak, da smo vodo iz peletov odvajali. Pelet, ki smo ga sušili, smo pustili, 

da se je popolnoma ohladil in tako preprečili, da bi se pelet hitreje vžgal zaradi lastne višje 

temperature. Ko se je pelet ohladil, smo ga prižgali in zopet merili, za koliko bo segrel vodo v 

notranji posodi kalorimetra. Plamen gorenja bolj suhega peleta je bil večji in intenzivnejši, pelet 

je tudi hitreje zgorel, vendar pa je temperaturo vode v kalorimetru dvignil za 20,1 °C, kar je le 

za desetinko stopinje več kot pelet z 10% vlažnostjo. Pelet, ki smo ga dodatno sušili, nam je 

oddal le približno 42 J več toplote. Slika 5.19 desno prikazuje primer peleta, ki smo ga dodatno 

sušili. 

 

Slika 5.19: Primer peleta z 10% vlažnostjo (levo) in dodatno sušenega peleta (desno). 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da vlažnost peletov, ki jih lahko kupimo na trgu, ni 

naključna. Če bi peleti vsebovali preveč vlage, bi torej oddali manj toplote. Zanimivo pa je 

dejstvo, da tudi bolj suhi peleti od peletov z 10% vlažnostjo, ne bi oddali bistveno več toplote 

od standardnih. Pri izvajanju meritev z dodatno sušenimi peleti smo imeli večje izgube, saj  

posoda z vodo v kalorimetru ne more tako hitro prevajati toplote, kot se ta sprošča. Voda se 

zato segreva enako hitro kot pri standardnih peletih, le toplotne izgube so zato večje. Poleg tega 

bi bil transport takšnih peletov težji, saj so zelo krhki in bi od proizvodnega obrata do kupca 

prišli slabše kvalitete. Predlog za raziskovanje izboljšav kalorimetra, na podlagi dobljenih 

rezultatov: Učenci bi lahko dodatno izolirali notranjo posodo z vodo. 
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6 DNEVI DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 

Glavni namen dni dejavnosti je medpredmetno povezovanje različnih učnih vsebin, ki spadajo 

v učni program osnovne šole (OŠ). Glavni cilj pa je omogočati učencem povezovanje vsebin in 

znanj med predmeti, nadgrajevanje pridobljenih znanj v praksi in izkustveno doživeti aktualno 

družbeno okolje (Dnevi dejavnosti, b.d.).  

 

Posamezen dan dejavnosti traja 5 šolskih ur. Tehniški dnevi zasedajo drugo najvišje število 

skupno izvedenih dni v primerjavi z ostalimi dnevi dejavnosti. Največ dni dejavnosti namreč 

pripada športnim dnevom, sledijo tehniški dnevi, nato kulturni dnevi in nazadnje naravoslovni 

dnevi. V posameznem šolskem letu se skupno izvede 15 dni dejavnosti, od tega v prvem, 

drugem in tretjem razredu trije tehniški dnevi, nato pa od četrtega do devetega razreda po štirje 

tehniški dnevi letno. Preglednica 6.1 prikazuje delež posameznih sklopov dejavnosti, glede na 

predmetnik OŠ. Število tehniških dni je najmanjše v prvih treh razredih, nato pa se poveča v 

naslednjih razredih, do devetega, medtem ko število naravoslovnih in športnih dni skozi celotno 

OŠ ostaja enako, število kulturnih dni pa se od tretjega razreda dalje zmanjša. 

 
Preglednica 6.1: Delež posameznih sklopov dejavnosti, glede na predmetnik OŠ. 

Razred 

 

Poimenovanje dni 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 

kulturni dnevi 

naravoslovni dnevi 

športni dnevi 

tehniški dnevi 
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3 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

4 

30 

27 

45 

33 

Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 

 

Dneve dejavnosti lahko organiziramo za vsak razred posebej, za več razredov skupaj ali pa kar 

za celotno šolo. Organizacija in načrtovanje vsebine tehniškega dne oziroma dneva dejavnosti 

je vezana na okolje, v katerem je šola, ter na učiteljski kolektiv. To pomeni, da se izvaja kot: 

- timsko delo učiteljic in učiteljev (z različnih področij) ali kot 

- mentorsko delo (npr. primer pomoč učitelja tehnike in tehnologije učiteljicam 

razrednega pouka pri izvedbi tehniškega dne) (Dnevi dejavnosti, b.d.). 

 

Možne oblike organiziranosti dni dejavnosti so: 

- izvajalska skupina (gledališka, lutkovna, recitacijska, glasbena idr.),  

- krožek,  

- skupina ljubiteljev kulture,  

- organizacija dni dejavnosti v okviru projektnih tednov in raziskovalnih taborov (npr. 

naravoslovni, astronomski, kulturni tabor) (Dnevi dejavnosti, b.d.). 

 

6.1 TEHNIŠKI DNEVI V OSNOVNI ŠOLI 

Tehniški dnevi v osnovni šoli (OŠ) po sklepu Nacionalnega kurikularnega sveta in Strokovnega 

sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje spadajo, poleg kulturnih, naravoslovnih in 

športnih dni, pod dneve dejavnosti. Dneve dejavnosti sta leta 1998 sprejela Nacionalni 

kurikularni svet ter Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje (Dnevi 

dejavnosti, b.d.).  
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Na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zasledimo naslednje cilje 

izvedbe tehniških dni: 

- Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj 

oblikujejo rešitev in jo preverijo.  

- Učenke in učenci razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov 

izvor in zgradbo. 

- Učenke in učenci skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, 

primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.  

- Učenke in učenci ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo 

izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije 

(Dnevi dejavnosti, b.d.). 

 

Opazimo lahko, da je pojmovanje tehniških dni na omenjenem spletnem mestu še precej 

zastarelo in pojmuje tehniški dan kot dan dejavnosti, kjer učenci naredijo izdelek ter ga nato 

pokažejo ostalim sošolcem na razstavi. Seveda je takšno pojmovanje pomanjkljivo, saj je 

tehniški dan lahko še mnogo več. Učenci morajo znotraj tehniškega dneva izkusiti delo 

(pravega) raziskovalca, kar pomeni, da morajo preučiti določeno literaturo, razmišljati o možnih 

(konstrukcijskih) rešitvah problema, soočati svoja mnenja v skupini, znotraj katere delujejo, 

ipd. (Dnevi dejavnosti, b.d.).  

 

Tehniški dnevi v ospredje postavljajo naslednje ključne učne elemente: utrjevanje in 

povezovanje medpredmetnih spretnosti, uporaba znanja in njegovo nadgrajevanje s praktično 

izkušnjo z namenom prikaza, kako se teorija povezuje s prakso, sodelovanje  in delo v skupini 

kot predpogoj za uspeh v vsakdanjem življenju, vključevanje učencev v aktualne dogodke, 

probleme, itd., ki so povezani z okoljem, v katerem živijo (Rihtaršič in Kocijančič, 2013). 

 

Oblike in metode dela, ki jih učitelj izbere znotraj same izvedbe tehniškega dne, zavisijo od 

izbire in prioritet posameznega učitelja. Vsekakor je prva ovira čas, učitelj mora pripraviti 

gradivo za obseg petih šolskih ur. Seveda pa lahko načrtuje še drugačno izvedbo tehniških dni, 

in sicer tako, da se tehniški dnevi nadgrajujejo glede na njihovo osvojeno znanje in 

razumevanje. Učitelj mora biti pri izvajanju tehniških dni pozoren tudi na medpredmetno 

povezovanje. Ker pa področje predmeta tehnika in tehnologija pokriva precej široko 

naravoslovno področje, medpredmetnega povezovanja s predmeti naravoslovnih vsebin ni 

težko najti. Učenci z udeležbo na dobro zasnovanem tehniškem delu pridobijo na razvoju 

raziskovalnega učenja in dela, saj so deležni načrtovanja nalog, zbiranja podatkov, oblikovanja 

ugotovitev in predstavitve rezultatov. Učenci na tehniškem dnevu navadno delujejo v skupini, 

kar pomeni, da se znotraj skupine razvijejo globlji odnosi, učenci se naučijo sodelovalnega 

učenja in soočanja mnenj. Pomembno je, da se učenci vključujejo v vse faze dela: od zamisli, 

okvirnega in podrobnega načrta do izvedbe in predstavitve, analiziranja in vrednotenja dela 

(Dnevi dejavnosti, b.d.).  

 

Na spletni strani ministrstva najdemo področja in vsebinske sklope za izvedbo tehniških dni. 

Ta področja so zgolj predlagana in za šolo niso obvezujoča. Nekateri predlogi so neposredno 

povezani z učnimi cilji tehnike in tehnologije ter gospodinjstva (označeni s poševnim tiskom). 

Ravno slednje dejstvo pa predstavlja problem v trenutnem učnem načrtu. Po navedbi v literaturi 

trdimo, da so medpredmetne povezave v učnih načrtih predmetov tehniških vsebin (tehnika in 

tehnologija, naravoslovje, biologija, fizika, kemija, naravoslovje in tehnika) zastavljene precej 

na široko, ni točno določenih tem, ki bi jih učitelj lahko prebral iz učnega načrta in zagotovo 
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vedel, da je tema primerna za medpredmetno povezovanje. Izjema je učni načrt za naravoslovje, 

kjer je pregled možnih medpredmetnih povezav narejen zelo sistematično (Mikuž, 2015). 

 

Strani ministrstva torej dobimo naslednje vsebinske predloge: 

- kako stanujemo (pohištvena oprema: postelja, stoli, mize - ergonomske zahteve, vrste, 

izdelava, ponudba v trgovini, prospektno gradivo in navodila, izdelava maket), 

- tekstil v stanovanju (barve in vzorci, zavese, preproge in tekstilne talne obloge), 

- ogrevanje, zračenje, razsvetljava stanovanjskega prostora, 

- vzdrževanje in čiščenje stanovanja, 

- čisto okolje (odpadki, koš za smeti: načrtovanje, cena, izdelava, vzdrževanje), 

- raziskovanje tehnične zapuščine: tehnični izdelki naše preteklosti (mlini, mostovi, 

žičnice, žage, kozolci, lesena kolesa, vozovi, orodja in stroji, črpališča, peči), 

- priprava razstave izdelkov učencev in učenk ter demonstracija delovanja izdelka, 

- tekmovanja v tehničnih disciplinah (izdelava predmeta in tekmovanje: ploščati zmaj), 

- uporaba novih informacijskih dosežkov, 

- promet - kolesarski izpit, 

- vremenoslovje - barometer, vetrokaz, 

- modelarstvo (Dnevi dejavnosti, b.d.). 

 

Po navedbi do sedaj opravljenih raziskav na temo tehniških dni v literaturi beremo, da so v 

slovenskem učnem okolju ure, namenjene tehniškim dnem, koriščene v obliki ekskurzij v 

različne muzeje, tovarne in ostale ustanove, ki na kakršen koli način širijo znanje učencev na 

področju tehnike in tehnologije. Problem pa se pojavi v tem, da številni starši danes niso 

sposobni plačevati načrtovanih aktivnosti. Poleg tega lahko beremo, da v slovenskem učnem 

načrtu naletimo na očiten primanjkljaj tematik, povezanih s tehniko in tehnologijo ter da so 

tehniški dnevi lahko neposredna povezava za manjšanje trenutnega primanjkljaja na tem 

področju (Rihtaršič in Kocijančič, 2013 ter Šantej idr., 2013).  

 

Leta 2011 je Slovenija sprejela prenovljen učni načrt, v katerem pa je število ur, namenjenih 

tehniki in tehnologiji, znatno manjše, posebej v zadnjih treh razredih OŠ. Ravno v tem obdobju 

bi moralo biti tovrstnih tematik več, saj se učenci takrat odločajo za nadaljevanje šolanja na 

srednjih poklicnih in tehničnih šolah, kjer ključni element dela predstavlja tehnika. Nekateri, tj. 

preredki, učenci se odločajo za izbirne predmete, ki bi jih povezale s primanjkljajem tehnike 

pri rednem pouku. Vendar nekatere šole žal ne ponujajo izbirnih predmetov, ki bi tovrstno 

znanje pri učencih širile (Šantej idr., 2013).  

 

Aktivnosti, ki jih kot učitelji načrtujemo za izvedbo tehniških dni, morajo biti dovolj enostavne 

za učence, hkrati pa nam morajo dati dovolj jasen vpogled v rezultate dela, da si kot učitelji 

lahko ustvarimo sliko o trenutnem znanju učencev. Poleg tega morajo biti cilji dela zastavljeni 

tako, da učenci ne pridejo do enolične rešitve, temveč da lahko o možnih zaključkih dela še 

raziskujejo in si postavljajo nove hipoteze. Na tak način se njihovo znanje postopoma širi in 

nadgrajuje (Šantej idr., 2013).  

 

6.2 UČENJE Z RAZISKOVANJEM 

Učenje z raziskovanjem je induktivna metoda poučevanja, ki poučevanim omogoča konstruirati 

svoje znanje na način, da le-to nadgrajujejo z visoko-kakovostnimi in širše uporabnimi 

spretnostmi, ter omogoča porast interesa in motivacije za učenje s pomočjo uporabe sodobnega, 

tehnološko usmerjenega učnega okolja. Znotraj metode učenja z raziskovanjem je poučevani 

tisti, ki si sam določa globino razumevanja in učenja snovi. Snov, ki jo poučevani skuša 
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razumeti in se vanjo poglobiti, je usmerjena na problem, ki nima zgolj enega pravilnega 

odgovora oziroma rešitve, temveč je rešitev naloge več. Učenec mora najti najbolj zaželeno 

oziroma najbolj pravilno rešitev naloge. Ravno zaradi tega je merjenje uspešnosti uporabljene 

metode učenja z raziskovanjem še vedno pomanjkljivo. Navkljub več postavljenim modelom 

raziskovalnega učenja se še vedno pojavlja pomanjkanje pravilnih in zanesljivih načinov 

kvantitativnega merjenja uspešnosti uporabe tovrstnega modela. Učitelji predmetov s 

tehniškimi vsebinami namreč nimajo zanesljive povratne informacije o uspešnosti uporabe 

modela in se zato raje poslužujejo projektnega učnega dela kot bolj zanesljive induktivne učne 

metode. Hkrati pa tovrstni učitelji kažejo zanimanje za učenje z raziskovanjem zaradi 

njegovega vpliva na aktivno učenje in visokega potenciala za motiviranje učencev za delo.  

Do danes opravljene raziskave kažejo na to, da je metoda učenja z raziskovanjem pristop, ki pri 

predmetih s tehniško vsebino daje najboljše rezultate v smislu razumevanja snovi in nadaljnje 

uporabe le-te strani učencev. Pozitivni učinki uporabljene metode se kažejo: 

- v pozitivnem odnosu učencev do obravnavane vsebine - odnos učencev do obravnavane 

vsebine se meri s pomočjo vprašalnika, ki učence sprašuje po stopnji zadovoljnosti z 

načinom obravnavane vsebine; 

- v razvoju sposobnosti učencev za reševanje tehniških problemov; 

- v razvoju kritičnega razmišljanja in sposobnostih sprejemanja odločitev v zvezi z danim 

raziskovalnim problemom oziroma nalogo. 

V kolikor je metoda uporabljena pravilno, so učenci že tekom učnega procesa sposobni 

oblikovanja konstruktivnih vprašanj, zbiranja pravih podatkov in dokazov, sistematične analize 

in predstavitve podatkov, oblikovanja zaključkov in presojanja vrednosti le-teh (Avsec in 

Kocijančič, 2014).  

 

Induktivna metoda poučevanja učenja z raziskovanjem je oblikovana na način, da ustreza tako 

moški kot ženski populaciji, kar se kaže v rezultatih, ki jih dosegajo pri zastavljenih problemih. 

Zatorej  je metoda učenja z raziskovanjem primerna za integracijo v pouk predmetov s 

tehniškimi vsebinami (Avsec in Kocijančič, 2014). 

 

Tako teorija kot raziskave, opravljene na temo učenja z raziskovanjem, kažejo na dejstvo, da se 

učenci preko procesa raziskovanja učijo tako vsebine kot tudi načina razmišljanja, ki bi najbolje 

ustrezal problemu, ki ga  raziskujejo. Učenci pri reševanju zadanega problema delujejo v 

sodelovalnih skupinah z namenom natančne določitve, česa se morajo še naučiti, da bodo 

sposobni rešiti problem ter da bodo obenem osvojili raziskovalne sposobnosti (Avsec in 

Kocijančič, 2014).  

 

Učinkovitost aktivnih pristopov učenja pa še vedno predstavlja osrednji predmet mnogih 

diskusij. V zadnjih nekaj desetletjih so tradicionalno in korenito uveljavljeno obliko 

poučevanja, pri kateri učitelj učencem natančno poda navodila za delo, zamenjali pristopi 

poučevanja, ki so bliže konstruktivističnim konceptom raziskovanja, tj. raziskovanju in 

izumom. Razlogov je več, najbolj viden razlog pa je v tem, da so dandanes vedno bolj cenjeni  

rezultati, ki jih učenje prinaša. Učenje z raziskovanjem je uveljavljeno kot način učenja, ki 

učencem omogoča, da postanejo aktivni učeči, saj problemi, ki jih učenci rešujejo niso več 

abstraktni, temveč so postavljeni v resnični svet, učenci se z njimi srečujejo, hkrati pa s tem 

raste tudi njihova odgovornost za povečanje vedenja o problemu. Tovrsten način učenja 

učencem pomaga razvijati strategije za reševanje problemov in boljšo konstrukcijo njihovega 

znanja na način: 

- omogočanje neposrednega stika učencev z materiali in modeli za učenje, 

- samostojno rokovanje s spremenljivkami, 

- raziskovanje zakonitosti in fenomenov, 
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- poskušanje apliciranja principov v praksi (kar privede do pomnjenja vzorcev), 

- raziskovanje prvotnih vzrokov za nek pojav, 

- učenje na način, ki se na prvo žogo zdi robustnejše in manj primerno (Avsec in 

Kocijančič, 2014). 

 

Znotraj pouka predmetov tehniških vsebin je učenje z raziskovanjem pritegnilo veliko 

pozornosti v času šestdesetih let prejšnjega stoletja. Zadnji napredki raziskovalcev na tem 

področju so povzročili, da je učenje z raziskovanjem privlačno in učinkovito, posebej na 

področju naravoslovja, medtem ko je učinkovitost le-tega na področju tehniških vsebin še 

vedno nejasna in manj stabilna. Še več, tovrstno učenje je bilo predlagano za vodilno obliko 

učenja na področju naravoslovja, medtem ko se na področju tehniških vsebin še vedno 

pojavljajo omejitve glede njegove uporabe. Omejitve se osredotočajo predvsem na rabo učnih 

materialov, didaktičnih metod in načrtovanja učnega procesa, dosegljivosti motivacijskih 

strategij, povezanih z nivojem vodenja med samim procesom raziskovanja. Do danes še niso 

oblikovali modela učenja z raziskovanjem, pri katerem bi bili rezultati le-tega lahko natančno 

merljivi (Avsec in Kocijančič, 2014).  

 

Raziskovalno učenje vključuje različne aktivnosti, ki jih učenec preko celotnega procesa učenja 

mora osvojiti, in sicer: sposobnosti opravljanja opazovanj v zvezi z zadano nalogo, sposobnost 

postavljanja vprašanj, preučevanja knjižne in ostale literature z namenom odkrivanja, kaj v 

zvezi s postavljenim problemom že obstaja, sposobnost načrtovanja raziskave in pregledovanja, 

kaj v raziskovalnem smislu v zvezi s proučevanim problemom že obstaja, sposobnost zbiranja 

gradiv, analize in interpretacije zbranih in prebranih podatkov, sposobnost predlaganja 

odgovorov na zastavljeno nalogo, dajanja razlage, napovedovanja možnih izidov in podajanja 

rezultatov (Avsec in Kocijančič, 2014).  

 

Raziskovalno učenje v svojem bistvu od učencev zahteva prepoznavanje zaključkov v zvezi z 

nalogo, uporabo logičnega in kritičnega razmišljanja ter zavedanja se dejstva, da ima naloga 

lahko več alternativnih rešitev. Raziskovalno učenje je induktivna oblika učenja, ki v svoje 

ospredje ne postavlja količine znanja, ki naj bi ga učenci med samim procesom osvojili, temveč 

dejstvo, kako dobro učenci razvijejo in osvojijo eksperimentalne in analitične spretnosti. Sam 

proces raziskovalnega učenja se začne že, ko je učencem predstavljen problem, ki ga bodo 

morali rešiti, ter vprašanja, na katera bodo morali odgovoriti tekom procesa reševanja naloge. 

Pomemben del celotnega krožnega procesa učenja z odkrivanjem je prepoznavanje 

primanjkljajev v znanju, ki je povezano z nalogo, ki jo mora učenec rešiti. Ravno te 

primanjkljaje učenci samostojno nadgrajujejo v samem procesu učenja. Učenci uporabijo svoje 

znanje in presojajo svoje hipoteze, nenehno pod vplivom znanja, ki so ga pridobili. Ko učenci 

zaključijo vsako zastavljeno nalogo, razmišljajo o usvojenem znanju na trenutnem nivoju. 

Učiteljeva vloga pa je ta, da učencem pomaga naučiti se kognitivnih spretnosti, ki so potrebne 

za raziskovanje, reševanje problemov in sodelovanje v skupini (Avsec in Kocijančič, 2014).  

 

V literaturi naletimo na opise različnih modelov raziskovalnega učenja. Vsi modeli 

raziskovalnega učenja pa poudarjajo naslednje nivoje raziskovanja, ki pa se drug od drugega 

bistveno razlikujejo: 

- potrditveno raziskovanje (eng. confirmation inquiry) – učencem priskrbimo vprašanja 

in postopek raziskave, rezultati le-te pa so znani vnaprej; 

- strukturirano raziskovanje (eng. structured inquiry) – učencem podamo problem in zgolj 

oris rešitve; 

- vodeno raziskovanje (eng. guided inquiry) – učenci morajo ugotoviti metodo rešitve 

problema; 
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- odprto raziskovanje (eng. open inquiry) – učenci oblikujejo problem oziroma nalogo 

tako, da je primerna zanje (Avsec in Kocijančič, 2014). 

 

V procesno usmerjenem vodenem raziskovalnem učenju lahko učenci delajo v majhnih 

skupinah v razredu na predhodno oblikovanih vsebinah , ki sestojijo iz podatkov in vprašanj, 

zastavljenih na način, ki učence privedejo do zaključkov. Učiteljeva vloga v tovrstni obliki dela 

se razlikuje od njegove tradicionalne vloge. Učitelj pomaga posamezni skupini, v kolikor ta 

potrebuje pomoč, in pomaga reševati probleme, ki se pri nalogi pojavi v celotnem razredu. 

Učitelj ravno tako pomaga učencem, da najdejo povezavo med svojimi idejami in znanstvenimi 

koncepti. Učenci med raziskovanjem niso prepuščeni samim sebi, temveč jih pri tem podpira 

učitelj in rešuje morebitne težave (Avsec in Kocijančič, 2014). 

 

6.3 ANALIZA OSNUTKA UČNE PRIPRAVE 

V sklopu eksperimentalnega dela magistrske naloge smo naredili osnutek učne priprave 

(priloga 3), ki ga lahko poljubno uporabi kateri koli predmetni učitelj, ki izvaja pouk s tehniško 

vsebino. Zamislili smo si hipotetično izvedbo dveh tehniških dni, v okviru katerih bi učenci 

spoznali kalorimeter in upravljanje z njim ter nato merili sežigno toploto lesnim energentom. 

Naj najprej podamo kratek opis zamišljene izvedbe obeh tehniških dni. Prvi tehniški dan učenci 

spoznajo osnovne sestavne dele preprostega kalorimetra ter kaj kalorimeter sploh je, spoznajo 

tudi fizikalne osnove delovanja kalorimetra. Učenci nato po skupinah ob učiteljevi 

demonstraciji izdelajo preprost model kalorimetra in izvedejo prve meritve. Proti koncu prvega 

dne učenci na podlagi izkušenj iz življenja postavijo hipoteze o možnih izboljšavah modela in 

načrtujejo izboljšave svojega kalorimetra za drugi tehniški dan. 

Drugi tehniški dan učenci testirajo svoje hipoteze, ki so si jih zastavili prvi tehniški dan, s 

pomočjo kalorimetra, ki so ga naredili tekom prvega dne. Učenci opravijo meritve in izdelajo 

krajše poročilo s pomočjo delovnih listov. Ob koncu drugega tehniškega dne učenci svoje 

ugotovitve predstavijo ostalim skupinam. Učitelj nato poročila shrani, jih pregleda in lahko 

upošteva pri končni oceni. Za podrobnejši opis aktivnosti glej prilogo 3.  

Aktivnost je razdeljena na dva tehniška dneva, pri čemer prvi in drugi dan trajajo aktivnosti 5 

šolskih ur. V kolikor se pri učencih zazna zanimanje za delo, se lahko na to isto tematiko izvede 

še tretji tehniški dan, pri čemer je tretji tehniški dan namenjen predstavitvam. Razlika je zgolj 

ta, da imajo učenci na prvih dveh dnevih več časa za izvajanje meritev in izboljšav. 

Slika 6.1 prikazuje shematski potek obeh tehniških dni, pri čemer je prvi dan obarvan z rumeno, 

potek drugega dne pa z modro barvo. 
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Slika 6.1: Shematski prikaz poteka obeh tehniških dni. 

Učne oblike, ki smo si jih zamislili so naslednje: frontalna (pri učiteljevem uvodu in razlagi 

poteka tehniškega dne), individualna (pri reševanju pred in post testa ter pri iskanju zamisli 

znotraj skupine), skupinska (pri delu znotraj skupine, tj. izdelavi kalorimetra in izvajanju 

meritev) ter izkustveno učenje (pri izvajanju meritev na prvem tehniškem dnevu učenci na 

podlagi izkušenj sklepajo na izboljšave kalorimetra na drugem tehniškem dnevu). Učne metode, 

ki smo jih uporabili so verbalna (razlaga, razgovor in krajše učenčevo poročilo s predpisano 

obliko, ki ga učitelj lahko ob koncu obeh dni oceni), demonstracijska (učitelj demonstrira 

izdelavo kalorimetra ter posamezne postopke med samo izdelavo, npr. vrtanje v pločevino, 

žaganje z žago za kovine, piljenje pločevine,…), delo s tekstom (učenci postopoma preko obeh 

tehniških dni izpolnjujejo delovne liste, ki jih dobijo prvi dan) ter praktično delo (učenci sami 

izdelajo kalorimeter).  

Strategija pouka, ki ga predstavljamo, temelji na učenju z raziskovanjem s sodelovalnim delom 

v skupini. Učenci se namreč postavijo v vlogo raziskovalca na mestu, ko začnejo brati teoretični 

del z delovnih listov. Pri izvajanju meritev razmišljajo o vplivu parametra na kurilno vrednost 

energenta ter nato o možnih izboljšavah. Učence razdelimo navadno v skupine po štiri, največ 

pa pet članov. Učenci delujejo v skupinah, da se naučijo še dela v skupini, poleg tega pa je tako 

delo za posameznega učenca lažje. Učenci si sami določajo globino razumevanja in učenja 

snovi. Snov, ki jo učenci skušajo razumeti, je usmerjena na problem (Koliko toplote nam odda 

določen lesni energent?) in nima samo enega pravilnega odgovora oziroma rešitve, temveč je 

rešitev naloge več. Učenec mora najti najbolj pravilno rešitev naloge. Učitelj učence pri 

njihovem delu le usmerja in jim daje napotke za nadaljnje delo. Nikakor pa nima več osrednje 

vloge on, temveč učenci. Osnutek učne priprave je narejen tako, da si učenci lahko sami 

zastavijo globino in težavnost raziskovanja.  

V osnutku učne priprave smo navedli vse predmete s tehniško vsebino, znotraj katerih najdemo 

učne cilje, ki jih lahko na kakršen koli način povežemo s tematiko tehniških dni. Tako denimo 

lahko tehniški dan izvedemo v okviru predmeta tehnike in tehnologije, naravoslovja in fizike 

ali pa naredimo medpredmetne povezave znotraj le-teh. Učenec tako denimo v 6. razredu pri 

tehniki in tehnologiji znotraj teh tehniških dni utrdi in doseže naslednje standarde (S) in 

minimalne (M) standarde znanja: M1: učenec razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih 

značilnostih; M2: Učenec razvršča polizdelke po njihovi uporabi; M3: Učenec opiše 

pridobivanje lesa in oblike tehničnega lesa; S1: Učenec utemelji prednosti in slabosti uporabe 
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lesa; S2: Učenec razloži fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev; S3: Učenec z 

gospodarskega in ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje (Fakin idr., 2011).  

Ravno tako v 6. razredu lahko pri naravoslovju doseže naslednje standarde znanja: S1: učenec 

razlikuje med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije (učni sklop: Energija); M1: učenec 

zna pojasniti pomen fotosinteze za rastline in za ostala živa bitja; M2: Učenec navede snovi, ki 

se pri fotosintezi porabljajo in snovi, ki pri tem nastajajo; M3: Učenec razume, da so rastline 

v ekosistemu proizvajalci, ki iz neživih snovi in svetlobe izgrajujejo biomaso; S1: Učenec ve, 

da se energija, potrebna za obstoj in delovanje organizma, sprošča v vseh živih celicah pri 

procesu celičnega dihanja (učni sklop: Živa narava); M1: učenec s primeri razloži škodljive 

vplive in posledice čezmernega izkoriščanja naravnih virov ter velike količine nastalih 

odpadkov; M2: Učenec predlaga ukrepe in ravnanja za varčno rabo vode, energije in virov 

surovin ter zmanjševanje odpadkov (učni sklop: Vplivi človeka na okolje) (Skvarč idr., 2011).  

V 7. razredu nato pri naravoslovju pod učnima sklopoma Snovi in Živa narava utrdi in doseže 

naslednje standarde znanja: S1: učenec prepozna in opiše snovne in energijske spremembe  na 

primerih kemijskih reakcij, ki jih je spoznal pri eksperimentalnem delu ali jih pozna iz življenja; 

M1: učenec na primeru gozda razloži, kako se pretvarja in pretaka energija ter krožijo snovi v 

ekosistemu skozi prehranjevalne splete (Skvarč idr., 2011).  

V 8. razredu pa temo tehniških dni lahko povežemo s fiziko, in sicer v učnem sklopu Gostota, 

tlak in vzgon, kjer učenec osvoji naslednje standarde znanja: M1: učenec našteje preproste 

postopke za določitev ploščine likov in prostornine teles; S1: Učenec opredeli gostoto telesa 

kot količnik mase in prostornine (Verovnik idr., 2011).  

Ravno tako pri fiziki, vendar v 9. razredu, pod sklopom Delo in energija, lahko učenci osvojijo 

te standarde znanja: M1: učenec ve, da obstajajo različni energijski viri in opredeli Sonce kot 

glavni vir energije ne Zemlji; S1: Učenec ve, da so nekateri viri obnovljivi; S2: Učenec našteje 

različne energijske vire in jih razvrsti glede na obnovljive in neobnovljive vire (Verovnik idr., 

2011). 

Znotraj učne priprave so navedeni tudi pripomočki za izvedbo tehniškega dne za vsako skupino 

posebej ter za vse skupine skupaj z namenom, da se učitelj pri svoji pripravi na izvedbo lažje 

orientira. Opisano je tudi varno delo s stroji in napravami ter orodji, ki bi za učence lahko 

pomenile potencialno nevarnost, tj. delo z vrtalnim strojem, z nožem za karton, s škarjami za 

pločevino, z žago za kovine in z okroglo pilo. Ravno tako so gradivu za učitelje v osnutku učne 

priprave priloženi še delovni listi za učence in potrebne tehniške risbe za izdelavo kalorimetra 

in izvajanje meritev. 

Pri tehtanju vzorcev pred in po gorenju lahko učitelj uporabi mikrotehtnico, s katero lahko 

učenci tehtajo vzorce na tisočinko grama natančno. Pri postavljenem eksperimentu bi 

potrebovali zelo natančne tehtnice, ki pa za šolo predstavljajo strošek. Zato lahko učenci sami 

naredijo tehtnico, s katero si bodo pomagali pri meritvah in je dovolj natančna za izvajanje 

meritev. Za njeno izdelavo potrebujemo 2 slamici, šivanko, trajno-elastični kit in košček 

aluminijaste folije. Slamicam odrežemo gibljivi del ter jih spojimo skupaj s šivanko tako, da sta 

konca slamic od šivanke enako oddaljena. Nato iz aluminijaste folije naredimo dve majhni in 

lahki posodici ter ju pritrdimo na oba konca slamic. S trajno-elastičnim kitom tehtnico 
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uravnovesimo. Za izdelavo uteži uporabimo kar pisarniški papir. Stehtamo list, formata A4 in 

iz njega naredimo različne uteži. Če namreč vemo, koliko tehta cel list, potem lahko določimo 

maso tudi najmanjših kvadratov lista. Slika 6.2 prikazuje primer mikrotehtnice. Stojalo za 

mikrotehtnico lahko izdelamo iz lesa ali pa ga preprosto izrežemo iz ekstrudiranega polistirena. 

 

Slika 6.2: Mikrotehtnica za merjenje lahkih vzorcev. 

V praksi bi torej lahko izvedli tehniški dan na temo kalorimetra in kalorimetrije z induktivno 

učno metodo učenja z raziskovanjem, ki bi temeljila na sodelovalnem delu učencev po 

skupinah. Elementi učenja z raziskovanjem, ki smo jih vključili v osnutek učne priprave 

(priloga 3) so: učenci se postavijo v vlogo raziskovalca, sami si določajo težavnost in globino 

razumevanja in raziskovanja zadanega problema, problem, ki ga rešujejo je realen, učitelj je 

zgolj koordinator in nima več osrednje vloge, rešitev problema, ki ga rešujejo je več, učenci 

niso usmerjeni samo k eni rešitvi, učni listi za učence so zastavljeni tako, da učenci sami pridejo 

do ključnih ugotovitev. Tudi časovno je osnutek učne priprave primerno umeščen v učni načrt, 

saj se od 6. do 9. razreda izvede po 4 tehniške dneve letno. Napisana učna priprava je narejena 

za dva tehniška dneva, tj. skupaj 10-12 šolskih ur.  

Elementi tehniškega dne, ki bi jih pri metodi učenja z raziskovanjem preverjali pri učencih so: 

povezovanje medpredmetnih spretnosti, uporaba znanja, povezovanje teorije s prakso, delo in 

sodelovanje v skupini, vključevanje učencev v aktualne probleme. Preverjanje medpredmetnih 

spretnosti je vključeno v pred in post test. Ta vključuje vprašanja s področja fizike, 

naravoslovja, biologije, tehnike in tehnologije. Uporaba znanja in povezovanje teorije s prakso 

se na isti način preverja s pred in post testom. Vprašanja pri pred in post testih so razdeljena na 

tri področja. Pri učencih preverjajo tehnološko znanje, kritično razmišljanje in odločanje ter 

sposobnost reševanja problemov in znanstvenega raziskovanja. Povezovanje teorije s prakso se 

preverja tudi pri sami izdelavi kalorimetra in izboljševanju kalorimetra. Delo posameznih 

učencev v skupini in sodelovanje med učenci v skupini preverjamo z napredkom skupine in 

globino težavnosti raziskovanja, ki si jo skupina zastavi in uspe raziskati. 

 

6.3.1 PRED-TEST IN POST-TEST 

V magistrskem delu smo oblikovali pred in post test za merjenje pridobljenega znanja (priloga 

1). To so t.i. testi tehnološke pismenosti, ki veljajo za natančno, veljavno, zanesljivo in stabilno 

metodo merjenja tehnološke pismenosti učenk in učencev v osnovni šoli. Ključna za merjenje 

tehnološke pismenosti sta ustrezna učna vsebina in proces učenja s povečanim številom 
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interakcij med učenci samimi in med učenci in učiteljem. Pred test rešijo učenci pred začetkom 

obravnave snovi, post test pa po končani obravnavi le-te (Avsec in Kocijančič, 2015).  

Pred in post test sta identična in sestavljena iz vprašanj, ki so razdeljena v tri podskupine. Prva 

podskupina so vprašanja, ki preverjajo tehnološko znanje, druga podskupina so vprašanja, ki 

preverjajo sposobnosti reševanja problemov in znanstvenega raziskovanja, tretja podskupina pa 

so vprašanja, ki preverjajo kritično razmišljanje in odločanje učencev. Vsako vprašanje ima več 

možnih odgovorov, ki so že podani, vendar noben od njih ni napačen. Učenec se mora pri 

reševanju testov odločiti za najbolj pravilnega izmed odgovorov. Testi se nato točkujejo z 0 

točkami, v kolikor je učenec izbral odgovor, ki vsebuje načrtno moteče dejavnike, oziroma z 1 

točko, v kolikor je učenec izbral najbolj pravilen odgovor ali pa najboljšo kombinacijo 

odgovorov (Avsec in Kocijančič, 2014). 

 

6.3.1.1 IZDELAVA PRED IN POST TESTA 

Vprašanja v testu so zasnovana na treh, že omenjenih, področjih. Pri analizi vsakega od vprašanj 

smo se osredotočili na področje, ki ga le-to pokriva ter na taksonomsko stopnjo po revidirani 

Bloomovi taksonomski lestvici. Slika 6.3 prikazuje model revidirane Bloomove taksonomske 

lestvice, pri čemer vsaka pobarvana opeka podaja primer glagolske oblike, s katero običajno 

(ne pa nujno) dosežemo stopnjo želene dimenzije znanja in kognitivnih procesov pri učencu. 

 

 

Slika 6.3: Model revidirane Bloomove taksonomske lestvice (Shank, 2013). 

Nato smo pri vsakem od vprašanj navedli, na kakšen način preverja učenčevo znanje. 

Preglednica 6.2 prikazuje sistematičen pregled vprašanj, glede na revidirano Bloomovo 
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taksonomijo. Vprašanja, postavljena v testu, smo v tabeli zapisali v obliki VX, kjer V pomeni 

krajšavo za vprašanje, X pa zaporedno številko vprašanja. Nekatera izmed vprašanj v testu se 

pojavijo v tabeli večkrat, saj lahko pokrivajo različne nivoje znanja in razumevanja.  

Preglednica 6.2: Sistematičen pregled vprašanj, glede na revidirano Bloomovo taksonomijo. 

 Pomnjenje Razumevanje Uporaba Analiza Evalvacija Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 
V1  V13 V11   

Konceptualno 

znanje 
V2, V4 V2 

V6 

(1.del) 

V6 (2. 

del), 

V10 

V12 

(1.del) 
 

Proceduralno 

znanje 
V10 

V3, V7 (1. 

del), V5 
V13 

V7 (2. 

del), 

V14, 

V11 

V7 (2. 

del), V8, 

V12 (2. 

del), V9 

 

Metakognitivno 

znanje 
 V13   

V12 (3. 

del) 
 

 

 PRVA NALOGA 
 

Področje preverjanja: tehnološko znanje 

 

Analiza: Prvo vprašanje sodi v skupino faktografskega znanja, in sicer pod stopnjo pomnjenja. 

S tem vprašanjem pri učencih preverimo osnovne pojme v zvezi z eno od oblik energije, ki smo 

je na Zemlji deležni. Z dotičnim vprašanjem preverjamo osnovne pojme na tej stopnji z 

namenom osvežitve znanja učencev. Osnovni pojmi so namreč ključni temelj za nadgrajevanje 

težavnosti pri kasnejših vprašanjih, ki se bolj neposredno navezujejo na lesne energente in 

proces zgorevanja le-teh. Razumevanje pomena sončne energije je nujno za kasnejše 

razumevanje procesa fotosinteze. Vprašanje sodi pod stopnjo pomnjenja, saj se morajo učenci 

na podlagi vsakdanjih izkustev zgolj spomniti, v čem sončna energija predstavlja nujnost za 

življenje na Zemlji.  

 

 DRUGA NALOGA 
 

Področje preverjanja: tehnološko znanje 

 

Analiza: Drugo vprašanje sodi v skupino konceptualnega znanja, in sicer pod stopnjo 

pomnjenja in razumevanja. S tem vprašanjem pri učencih preverimo osvojene pojme v zvezi s 

konceptom fotosinteze. Proces fotosinteze preverimo na tej stopnji z namenom osvežitve znanja 

učencev, saj bo le-to osnova za nadgrajevanje težavnosti pri kasnejših vprašanjih, ki se bolj 

neposredno navezujejo na lesne energente in proces zgorevanja le-teh. Proces fotosinteze je 

pomemben za razumevanje nastajanja lesne biomase in za razumevanje kopičenja energije 

sonca v rastlinah. Vprašanje sodi pod stopnjo pomnjenja, saj se morajo učenci zgolj spomniti 

reaktantov in produktov pri fotosintezi, ter pod stopnjo razumevanja, saj je pri vsakem podanem 

odgovoru naveden tudi delni razlog, zakaj je neka snov reaktant oziroma produkt v procesu.  

 

 TRETJA NALOGA 
 

Področje preverjanja: tehnološko znanje 
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Analiza: Tretje vprašanje sodi v kategorijo proceduralnega znanja, in sicer pod stopnjo 

razumevanja. Razumevanje procesa gorenja preverimo, da dobimo jasnejši vpogled, kako 

globoko moramo poseči v začetno razlago gorenja lesnih energentov na začetku prvega od obeh 

tehniških dni. V kolikor se pojavi nerazumevanje procesa gorenja v večji meri ga moramo 

obravnavati podrobneje in nazorneje. Proces gorenja je pomemben za samo izvedbo preizkusov 

v zvezi s kalorimetrom ter za kasnejše proučevanje vplivov različnih dejavnikov na sam proces 

gorenja. Vprašanje sodi pod stopnjo razumevanja zato, ker morajo učenci ob prebranem 

razumeti, kaj se dogaja v grobem bistvu, in sicer, da ogljikovodiki v prisotnosti kisika gorijo.  

 

 ČETRTA NALOGA 
 

Področje preverjanja: tehnološko znanje 

 

Analiza: Četrto vprašanje sodi v kategorijo konceptualnega znanja, in sicer pod stopnjo 

pomnjenja. Z vprašanjem preverimo, ali so se učenci s terminom kalorimeter že kdaj srečali. 

Predvidevamo, da se učenci s tovrstnim pojmom še niso srečali in je zato potrebno na prvem 

tehniškem dnevu v razlago in delovanje kalorimetra poseči globlje. Koncept delovanja 

kalorimetra morajo učenci razumeti zato, da lahko na drugem tehniškem dnevu že samostojno 

spreminjajo dejavnike, ki vplivajo na proces gorenja in so neposredno povezani s kalorimetrom 

(npr. število lukenj za dotok zraka v kalorimeter). Vprašanje sodi pod stopnjo pomnjenja zato, 

ker morajo učenci ob prebranem zgolj vedeti, kaj je kalorimeter. Na tem mestu namreč ni nujno, 

da učenci napravo že poznajo, zato se od njih razumevanja delovanja niti ne pričakuje. 

 

 PETA NALOGA 
 

Področje preverjanja: kritično razmišljanje in odločanje 

 

Analiza: Peto vprašanje smo uvrstili pod kategorijo proceduralnega znanja ter pod stopnjo 

razumevanja. Učenec mora namreč pojasniti (razumevanje), zakaj kaloričnost snovi merimo 

ravno s kalorimetrom in ne s kakim drugim aparatom, ki bi imel podobno strukturo, ne pa 

podobnih lastnosti. Ravno s tem namenom smo vprašanje tudi zastavili. Učenci se bodo s 

kalorimetrom srečali na obeh tehniških dnevih. Nekateri izmed njih bodo deležni naloge, pri 

kateri bodo morali spreminjati lastnosti kalorimetra, zato je njegovo poznavanje nujno.  

 

 ŠESTA NALOGA 
 

Področje preverjanja: kritično razmišljanje in odločanje 

 

Analiza: Šesto vprašanje je razdeljeno na dva dela, prvi sklop odgovorov sodi v kategorijo 

konceptualnega znanja, in sicer pod stopnjo uporabe. Drugi sklop odgovorov ravno tako sodi v 

kategorijo konceptualnega znanja, vendar pod stopnjo analize. S prvim delom preverimo, ali 

učenci poznajo različne vrste termometrov. To dejstvo preverjamo z namenom, da se učenci 

začnejo zavedati, da nikakor ne obstaja zgolj ena vrsta termometrov ter da se različni 

termometri uporabljajo v različne namene. Vprašanje sodi pod stopnjo uporabe, saj se morajo 

učenci na konkretnem primeru odločiti, kako bi rešili zastavljeno nalogo oziroma problem. Z 

drugim sklopom preverimo, kako dobro učenci koncept delovanja termometra analizirajo. Zato 

jim damo na voljo različne razloge, na podlagi katerih se odločijo za ustrezno razlago. Drugi 

sklop spada pod stopnjo analize, saj se morajo učenci v delovanje termometra poglobiti, ne 

glede na to, da na prvi pogled vprašanje izgleda precej vsakdanje. Na tem mestu si moramo kot 
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učitelji zagotoviti, da se učenci znajo samostojno rokovati s termometrom, saj se bodo z njim 

srečevali na obeh tehniških dnevih.  

 

 SEDMA NALOGA 
 

Področje preverjanja: kritično razmišljanje in odločanje 

 

Analiza: Sedmo vprašanje je zopet razdeljeno na dva dela, in sicer na prvi sklop, kjer učenci 

odgovarjajo na vprašanje, povezano z razumevanjem definicije specifične toplote snovi. Zatorej 

tudi prvi sklop vprašanja in odgovorov spada pod proceduralno znanje, in sicer pod stopnjo 

razumevanja. Učenci morajo razumeti definicijo, da lahko nato odgovorijo na drugi sklop 

vprašanj. Učenci morajo namreč v nadaljevanju pojasniti, zakaj so se odločili za dotičen 

odgovor.  

Drugi sklop odgovorov ravno tako spada pod proceduralno znanje, vendar pod stopnjo analize 

in evalvacije. Učenci morajo na tem mestu obrazložiti, zakaj so se odločili za nek odgovor, pri 

čemer morajo povezati predhodna znanja (analiza) in ustrezno presoditi odgovore, ki so na voljo 

(evalvacija). 

 

 OSMA NALOGA 
 

Področje preverjanja: sposobnost reševanja problemov in znanstvenega raziskovanja 

 

Analiza: Osmo vprašanje smo uvrstili pod kategorijo proceduralnega znanja ter pod stopnjo 

evalvacije. Vprašanje v zvezi s specifično sežigno toploto snovi in s specifično toploto snovi 

postavimo z namenom preverjanja razlikovanja med omenjenima terminoma pri učencih. Z 

osebno glagolsko obliko »presodi« (evalvacija) učenca nagovarjamo na dejstvo, da ustrezno 

premisli o možni rešitvi zadane naloge. Razlikovanje (procedura) med pojmoma je nujno, saj 

bodo učenci oba tehniška dneva določali sežigne toplote lesnim energentom.  

 

 DEVETA NALOGA 
 

Področje preverjanja: kritično razmišljanje in odločanje 

 

Analiza: Deveto vprašanje smo uvrstili pod kategorijo proceduralnega znanja ter pod stopnjo 

evalvacije. Vprašanje smo zastavili z namenom, da pri učencih spodbudimo razmišljanje o tem, 

od kod lesna biomasa sploh prihaja ter zakaj prihaja v takšni obliki, kot jo vidimo v naših 

domovih ali na prodajnih policah. Učenci se bodo z različnimi oblikami lesne biomase srečali 

na obeh tehniških dnevih, zato je nujno, da poznajo njihov izvor. Vprašanje sodi pod stopnjo 

evalvacije, saj morajo učenci presoditi (evalvacija) o pravilnosti odgovorov. Ravno zato so na 

tem mestu pravilni vsi odgovori. Na ta način preverjamo tudi kritično razmišljanje in odločanje 

učencev. 

 

 DESETA NALOGA 
 

Področje preverjanja: tehnološko znanje 

Analiza: Deseto vprašanje smo uvrstili pod kategorijo proceduralnega znanja, in sicer pod 

stopnjo pomnjenja. Vprašanje zastavimo zato, da pri učencih preverimo, v kolikšni meri se 

zavedajo dejstva, da gorenje ni zgolj kemijska reakcija, temveč, da gre pri gorenju tudi za 

spremembo energije snovi. Natančneje – zaradi kemijske reakcije se spremeni notranja energija 
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snovi. Vprašanje spada v kategorijo proceduralnega znanja, saj morajo učenci na tem mestu 

poznati proces gorenja, pomnjenje pa smo izbrali zato, ker učenci definicijo gorenja lahko 

povedo, brez da bi jo razumeli. Vendar nam, ocenjevalcem, pri pred-testu razumevanje procesa 

ne pomeni še kaj dosti. Pomembno je, da učenci osvežijo pojme. 

 ENAJSTA NALOGA 
 

Področje preverjanja: tehnološko znanje 

 

Analiza: Enajsto vprašanje spada v kategorijo faktografskega znanja, pod stopnjo analize ter v 

kategorijo proceduralnega znanja, ravno tako pod stopnjo analize. Vprašanje spada v kategorijo 

faktografskega znanja zato, ker od učencev zahteva, da izberejo najbolj pravilen odgovor. Pri 

tem morajo posamezne odgovore analizirati in jih ustrezno eliminirati. Pri tem morajo povezati 

(procedura in analiza) znanja o popolnem in nepopolnem gorenju in se na podlagi teh odločiti 

za odgovor. Vprašanje postavljamo, ker želimo izvedeti, v kolikšni meri se učenci zavedajo, da 

se v vsakdanjem življenju skoraj nenehno srečujejo s procesom nepopolnega gorenja. 

Pomembno je na tem mestu utrditi razlikovanje med obema procesoma, saj se bodo učenci na 

obeh tehniških dnevih srečali s procesom (nepopolnega) gorenja. 

 DVANAJSTA NALOGA (1. del) 

 

Področje preverjanja: sposobnost reševanja problemov in znanstvenega raziskovanja 

 

Analiza: Dvanajsto a) vprašanje smo umestili v kategorijo konceptualnega znanja, in sicer pod 

stopnjo evalvacije. Učenci morajo namreč na podlagi grafa določiti (evalvacija), kako vlaga 

vpliva na kurilnost lesnega goriva. Vprašanje postavljamo zato, da učence preverimo, kako 

dobro lahko predvidijo vplive posameznih dejavnikov, v tem primeru vlage, na kurilnost 

lesnega energenta. Učenci bodo namreč na drugem tehniškem dnevu deležni samostojnega 

spreminjanja vpliva posameznega dejavnika na kurilnost lesnega energenta in je zato toliko bolj 

pomembno, da razumejo koncept vsebnosti vlage v lesu. 

 

 DVANAJSTA NALOGA (2. del) 
 

Področje preverjanja: sposobnost reševanja problemov in znanstvenega raziskovanja 

 

Analiza: Dvanajsto b) vprašanje smo uvrstili pod kategorijo proceduralnega znanja ter pod 

stopnjo evalvacije. Učenci morajo pri tem vprašanju znati povezati pojme (graf, delež vlažnosti 

drv, odvisnost od, čas sušenja) in jih pravilno skicirati v novem grafu. Vprašanje smo zastavili 

zato, da pri učencih preverimo, kako dobro si predstavljajo dejstvo, kako je prisotnost vlage v 

lesnem energentu povezana s časom sušenja le-tega. Drugi razlog, zaradi katerega smo zastavili 

to vprašanje pa je, da pri učencih preverimo, kako vešči so risanja grafov, nanašanja odvisnih 

in neodvisnih spremenljivk, ipd. Spretnost rokovanja z grafi bodo učenci namreč morali 

pokazati na obeh tehniških dnevih, in sicer pri ugotavljanju vpliva posameznih spremenljivk 

(npr. vlažnosti lesa, vrsta lesa, količina kisika, ipd.). Vprašanje sodi pod stopnjo evalvacije, saj 

morajo učenci premisliti različne vplive na kurilnost lesa in jih integrirati v nov objekt, tj. graf.  

 

 DVANAJSTA NALOGA (3. del) 
  

Področje preverjanja: kritično razmišljanje in odločanje 
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Analiza: Dvanajsto c) vprašanje smo umestili pod kategorijo metakognitivnega znanja in pod 

stopnjo evalvacije. Razlog, zakaj smo postavili slednje vprašanje je enak kot pri primeru 

vprašanja številka  12. b). V tem primeru gre zgolj za kategorijo metakognitivnega znanja zato, 

ker mora učenec povezati do tistega trenutka pridobljeno znanje in na podlagi le-tega reflektirati 

(»glede na zgornja grafa obkroži…«). Učenec že razmišlja o pridobljenem znanju.  

 

 TRINAJSTA NALOGA 
 

Področje preverjanja: sposobnost reševanja problemov in znanstvenega raziskovanja 

 

Analiza: Trinajsto vprašanje smo uvrstili v dve kategoriji, in sicer pod metakognitivno znanje 

in stopnjo razumevanja ter pod proceduralno znanje in stopnjo uporabe. Vprašanje smo 

postavili z namenom, da pri učencih preverimo, kako dobro znajo brati grafe ter kako dobro 

znajo avtonomno razmišljati globlje. Učenec lahko namreč navede dejavnik, ki ga z grafa ne 

more razbrati, je pa posledica ali vzrok dejavnika, ki ga na grafu lahko preberemo – npr. učenec 

za enega izmed dejavnikov navede skladiščenje drv, ki ga  na grafu ne najdemo, je pa vzrok za 

delež vlage v lesnemu energentu, ki ga na grafu lahko odčitamo. Vprašanje sodi pod stopnjo 

razumevanja in uporabe, saj mora učenec razmišljati globlje in na nek način napovedati 

(razumevanje) in izpeljati (uporaba) določeno vzročno posledično zvezo.  

 

 ŠTIRINAJSTA NALOGA 
 

Področje preverjanja: kritično razmišljanje in odločanje 

 

Analiza: Štirinajsto vprašanje smo umestili pod kategorijo proceduralnega znanja in pod 

stopnjo analize. Vprašanje smo postavili učencem zato, da preverimo, kako dobro učenci 

razumejo pomen specifične sežigne toplote. Učenci morajo pri tem vprašanju povezati (analiza) 

znanje iz vsakdanjega življenja, kemije, fizike in tehnike. Učenci morajo pojem specifične 

sežigne toplote nujno dobro poznati, saj se bodo z njim srečali na obeh tehniških dnevih in bodo 

morali samostojno operirati z njim. 

 

Prisotnost elementov učenja z raziskovanjem bi preverjali z opazovanjem učencev (RV3). 

Opazovali bi sodelovanje učencev v skupini in delovanje posameznika v skupini in njegov 

napredek od prvega do drugega tehniškega dne. Napredek v znanju posameznega učenca bi 

merili s pomočjo pred in post testa, ta bi namreč pokazal razlike v razumevanju (ne)osvojenih 

pojmov.  
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7 SKLEP 

Merjenja sežigne toplote oziroma kurilne vrednosti lesnih energentov se lahko v osnovni šoli 

lotimo na več načinov, vendar magistrsko delo zajema izvajanje pouka v obliki dveh tehniških 

dni, saj se nam je to zdel najprimernejši način za raziskovanje te tematike. Uporabljena je bila 

eksperimentalna metoda raziskovanja. Izdelali smo kalorimeter in izvedli meritve. Na podlagi 

rezultatov, smo sprejeli naslednje sklepe. 

Ugotovili smo, da bi v praksi lahko izvedli tehniški dan na temo kalorimetra in kalorimetrije z 

induktivno metodo učenja z raziskovanjem, temu primerno smo namreč oblikovali tudi osnutek 

učne priprave. Učna priprava temelji na induktivni metodi učenja z raziskovanjem. Učenci so 

razdeljeni v skupine in raziskujejo problem, kot bi to počeli pravi znanstveniki. Učitelj jih pri 

tem le usmerja in ne predstavlja več osrednje vloge. Učno pripravo smo oblikovali za izvedbo 

dveh tehniških dni. Elementi obeh tehniških dni, ki bi jih pri metodi učenja z raziskovanjem 

preverjali pri učencih, so sodelovanje učencev znotraj skupine, delovanje posameznega učenca 

v skupini, način spoprijemanja z zadano nalogo v skupini in pri posamezniku,  kvaliteta in 

število podanih možnosti za izboljšanje preverljivosti dane spremenljivke, uporaba različnih 

virov podatkov. Prisotnost elementov učenja z raziskovanjem bi preverjali z rezultati pred in 

post testa, z opazovanjem posameznih učencev in skupine kot celote. Intenziteto pridobljenega 

znanja bi merili s pomočjo pred in post testa. Vprašanja pri pred in post testih so razdeljena na 

tri področja. Pri učencih preverjajo tehnološko znanje, kritično razmišljanje in odločanje ter 

sposobnost reševanja problemov in znanstvenega raziskovanja. Vprašanja pokrivajo nekatere 

dele revidirane Bloomove taksonomije.  

Najprimernejše spremembe postopka izdelave kalorimetra, ki jih učenci lahko obravnavajo, so 

pri različnih spremenljivkah različni. Pri količini zraka učenci lahko spreminjajo število lukenj 

za izpuh ter velikost in število rež. Pri vrsti lesa, fizičnih značilnostih lesnega energenta in 

različnih delih drevesa bi učenci lahko spreminjali obliko kurišča in kot, pod katerim kurijo. Pri 

vlažnosti lesnega energenta bi učenci lahko dodatno izolirali notranjo posodo z vodo. Parametri, 

ki vplivajo na kakovost zgorevanja in količino oddane toplote lesnega energenta, so vlažnost 

lesnega energenta, količina zraka, potrebnega za gorenje, vrsta lesa, različni deli drevesa in 

fizične značilnosti lesnega energenta.  To so parametri, ki smo jih proučevali v magistrskem 

delu. Obstajajo še drugi dejavniki, ki vplivajo na količino oddane toplote, in sicer kemična 

zgradba lesa, gostota lesa in zdravstveno stanje lesa. 

Ugotovili smo, da je pri količini zraka, potrebnega za gorenje, najprimerneje regulirati dotok 

zraka. Mi smo to storili s pomočjo rež v pločevinastem plašču kalorimetra. Pri ugotavljanju 

vpliva vlažnosti lesnega energenta si moramo izbrati lesni energent, za katerega je vsebnost 

vlage v njem natančno podana. Pri vrsti lesa se splača med seboj primerjati katerokoli vrsto z 

gabrovino, za ostale drevesne vrste nismo dobili tako reprezentativnih rezultatov. Bolj smiselno 

bi bilo med seboj primerjati drevesne vrste podobnih trdot. Pri različnih delih drevesa je najbolj 

smiselno med seboj primerjati dele drevesa, ki jih najdemo na domačih kuriščih, tj. veje, debelni 

del in skorjo dreves. Pri fizičnih značilnostih lesnega energenta pa je najbolje, če med seboj 

primerjamo različno velikost delcev lesnega energenta.  
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9 PRILOGE 
 

9.1 PRILOGA 1: PRED-TEST IN POST-TEST 

 

1. Sonce je osnovni vir energije, ki prihaja na Zemljo v obliki sončne svetlobe. Sončna energija 

je pomembna za: 

 

a. ohranjanje naravnega procesa, ki ga imenujemo fotosinteza. 

b. pretvarjanje v druge oblike energij, pomembne za življenje na Zemlji. 

c. preživetje žive narave in ohranjanje pomembnih naravnih procesov. 

d. njeno vezavo s pomočjo procesa fotosinteze v rastline. 

 

2. Kateri so reaktanti in kateri produkti v procesu fotosinteze? 

 

a. Pri poteku procesa fotosinteze sta reaktanta ogljikov dioksid in voda, produkt pa je kisik, 

ki ga rastline izločajo skozi liste v ozračje. 

b. Pri poteku procesa fotosinteze so reaktanti ogljikov dioksid, voda in svetloba, produkt 

pa je kisik, ki ga živali potrebujejo za dihanje. 

c. Za potek procesa fotosinteze je nujno potrebna svetloba, ogljikov dioksid in voda, pri 

tem nastaneta kisik in sladkor za rastline. 

d. Pri poteku procesa fotosinteze v listih rastline nastaneta sladkor in kisik, brez katerega 

ne bi bilo življenja na Zemlji. 

 

3. Kaj je popolno gorenje? 

 

a. Za popolno gorenje označujemo gorenje, kjer ogljikovodiki v prisotnosti kisika gorijo, 

nastajajo voda in saje. 

b. Popolno gorenje je gorenje, kjer ogljikovodiki ob prisotnosti kisika gorijo, pri tem se 

sproščata svetlobna in toplotna energija. 

c. Če je pri procesu gorenja na voljo dovolj kisika, poteka popolno gorenje, sicer poteka 

nepopolno gorenje ogljikovodikov. 

d. Pri popolnem gorenju zgorijo vse gorljive snovi in kot produkta nastopata le ogljikov 

dioksid in voda.  

 

4. Pri zgorevanju lesnega goriva znotraj zaprtih sistemov prihaja do energetskih oziroma 

toplotnih izgub. Tehniko, ki se ukvarja ravno s slednjimi, imenujemo kalorimetrija, napravo 

pa kalorimeter. Zelo dobro izoliran kalorimeter ima načeloma zelo majhne oziroma nične 

izgube, to je: 

 

a. Zelo dobro izoliran kalorimeter z okolico ne izmenjuje energije v obliki toplote. 

b. Ne glede na kakovost izolacije kalorimetra prihaja do zanemarljivih toplotnih izgub. 

c. Kalorimeter je naprava, s katero lahko toplotne izgube energenta izmerimo. 

d. Kalorimeter uporabljamo za določanje specifične toplote različnih snovi. 

 

5. Kako je pri kalorimetru zagotovljena preprečitev toplotnih izgub? 
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a. z izbiro ustreznega materiala, iz katerega je narejena posoda kalorimetra. 

b. s plaščem, vsa s sežigom sproščena toplota se prenese na vodo, ki jo plašč obdaja. 

c. s plaščem kalorimetra in izbiro ustreznega materiala – le-ta ne sme prevajati toplote. 

d. s plaščem kalorimetra, ki mora dobro tesniti, da toplota ne prehaja skozi stene. 

 

6. Pri procesu gorenja je razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo 75°C. S katerim 

termometrom bi lahko razliko obeh temperatur vode v posodi nad plamenom preverili? 

 

a. Z alkoholnim termometrom za merjenje telesne temperature. 

b. Z vbodnim digitalnim kuhinjskim termometrom. 

c. Z infrardečim termometrom za merjenje temperature predmetov. 

d. S termometrom za merjenje temperature tekočin. 

 

Ker: 

 

a. ima snov v termometru ustrezne lastnosti krčenja in širjenja pod vplivom toplote, da 

doseže dovolj veliko temperaturno razliko. 

b. s termometrom zaznavamo posledice prehajanja toplote – ko hladen termometer 

potopimo v vročo vodo, le-ta prejema toploto od vode. 

c. je ta termometer najmanj zahteven za uporabo, deluje na osnovi elektronike in ima 

največjo temperaturno skalo. 

d. nam ta termometer omogoča, da se ognju ne približujemo in temperaturo ognja lahko 

izmerimo od daleč. 

 

7. Oglej si spodnjo tabelo, skrbno preberi definicijo in premisli, katero izmed spodaj naštetih 

snovi bi bilo najbolj smiselno uporabiti za izdelavo radiatorja za ogrevanje stanovanjskega 

objekta. Pri tem zanemari vidike cene materiala, težavnosti izdelave radiatorja, ipd. 

 

Definicija: Specifična toplota snovi je toplota, potrebna za segretje 1 kg snovi za 1 K. 

 

Snov 
Specifična toplota 

(J/kgK) 

aluminij 880 

surovo železo 500 

zlato 130 

 

a. Zlato. 

b. Aluminij. 

c. Surovo železo. 

 

Ker: 

 

a. Za segretje tega materiala za 1 K potrošimo najmanj toplotne energije. 

b. Za segretje tega materiala porabimo najmanj električne energije. 

c. Za segretje tega materiala za 1 K opravimo najmanj dela. 

d. Pri segretju tega materiala se njegova notranja energija najmanj spremeni. 
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8. Dobro preberi spodnjo definicijo specifične sežigne toplote snovi in specifične toplote snovi. 

Premisli, katero izmed naštetih dveh toplot je smiselno raziskovati pri gorenju lesnega 

energenta (npr. drv), če želimo ogrevati stanovanjsko hišo. 

 

Definicija: Specifična sežigna toplota snovi pomeni, koliko toplote odda snov, ki popolnoma 

izgori in se ohladi na temperaturo okolice.  

 

Definicija: Specifična toplota snovi je toplota, potrebna za segretje 1 kg snovi za 1 K. 

 

a. Specifično sežigno toploto snovi, saj želimo pridobiti kar največ toplote iz lesnega 

energenta, pri tem pa želimo, da le-ta zgori popolnoma. 

b. Specifično toploto snovi, saj nas zanima, koliko energije bomo porabili, da bomo 

lesni energent segreli do željene temperature. 

c. Specifično sežigno toploto snovi, ker želimo, da lesni energent odda čimveč toplote 

in se nam ne kopiči v domači drvarnici. 

d. Specifično toploto snovi, ker želimo ugotoviti, kako se spreminja količina porabljene 

energije v odvisnosti od časa kurjenja energenta. 

 

9. Najpogostejši viri lesne biomase, ki jih uporabljamo za pretvorbo v energijsko uporabno 

obliko, so ostanki iz gozda (ostanki po sečnji), ostanki lesnopredelovalnih industrijskih 

obratov (žagovina, lubje, sekanci,…), t.i. energijski nasadi, pod katere uvrščamo hitro 

rastoča drevesa (npr. topol), in leseni odpadki iz gospodinjstev, ostanki železniških pragov, 

itd.  

 

Zakaj meniš, da za pretvorbo v energijsko uporabno obliko strokovnjaki ne uporabljajo celih, 

na novo zraslih dreves? Obkroži pravilne odgovore. 

 

a. Ker je sečnja gozdov nadzorovana in omejena – na tak način bi zavrgli veliko lesa, ki 

je energetsko še uporaben. 

b. Ker morajo zagotoviti pravočasno obnovo gozda oziroma posek prestarega drevja. 

c. Ker je v državi predpisan način spravila lesa ter letna dovoljena količina posekanega 

lesa. 

d. Ker bi na tak način s sečnjo uničili domovanja mnogih živali, energetsko še uporaben 

les pa bi zavrgli. 

 

10. Pri kemijski reakciji ne pride samo do spremembe snovi, ampak se spremeni tudi 

energija. Obkroži najbolj pravilno trditev, ki drži za kemijsko reakcijo gorenja. 

 

a. Gorenje je eksotermna kemijska reakcija, pri kateri se sprošča toplota, kar pomeni, da 

se gorivu notranja energija zmanjša. 

b. Gorenje je kemijska reakcija, pri kateri občutimo toploto, ki segreva ozračje in snovi v 

neposredni bližini plamena. 

c. Gorenje je kemijska reakcija, pri kateri se sprošča toplota, ki se kaže v spremembi 

temperature. 

d. Gorenje je kemijska reakcija snovi s kisikom, pri kateri se sprošča energija v obliki 

svetlobe. 

e. Gorenje je kemijska reakcija, pri kateri se sproščata energiji v obliki toplote in svetlobe. 
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11. Katera je ključna razlika med popolnim in nepopolnim gorenjem? Izberi najbolj pravilen 

odgovor. 

 

a. Pri popolnem gorenju prihaja do oksidacije gorljivih snovi v gorljivi snovi, pri 

nepopolnem gorenju pa se gorljive snovi še nahajajo v končnih produktih gorenja. 

b. Pri popolnem gorenju vse gorljive snovi goriva oksidirajo in kot produkta nastopata le 

ogljikov dioksid in voda, pri nepopolnem gorenju prihaja do delne oksidacije gorljivih 

snovi v gorivu, zato le-te v produktih še ostanejo. 

c. Pri nepopolnem gorenju se oksidacija ne izvede popolnoma, medtem ko se pri popolnem 

gorenju oksidacija izvede v celoti, razlika je v končnih produktih obeh procesov.  

d. Pri popolnem gorenju kot produkta nastopata ogljikov dioksid in voda, pri nepopolnem 

gorenju pa se v produktih gorenja še vedno nahaja nekaj gorljivih snovi. 

 

12. Preberi navodila spodnje naloge. 

 

a) S pomočjo spodnjega grafa (slika 9.1) obrazloži, kako delež vlage v lesu vpliva na 

njegovo kurilnost. 

 

 

Slika 9.1: Vpliv vlage v lesu na njegovo kurilnost (Priprava drv - sušenje in sekanje, b. d.). 

Možen odgovor: Z večanjem deleža vlage v lesu pada njegova kurilna vrednost. 

 

b) Predpostavimo, da drva sušimo v za to narejeni sušilnici, dokler niso dovolj suha za 

kurjenje v peči. Premisli, kako bi izgledal graf deleža vlažnosti drv v odvisnosti od časa 

sušenja le-teh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Glede na zgornja grafa obkroži najbolj pravilno trditev. 

w 

t 
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a. Na količino vlage v lesu vpliva čas sušenja lesa. 

b. Na kurilnost drv vpliva količina vlage v lesu in čas sušenja. 

c. Na kurilnost vpliva količina vlage v lesu. 

d. Čas sušenja lesa vpliva na količino vode v lesu. 

 

13. S spodnjih grafov (slika 9.2) skušaj odčitati vsaj dva dejavnika, ki vplivata na boljšo 

gorljivost lesa. 

 

 

Slika 9.2: Vpliv različnih dejavnikov na boljšo gorljivost lesa (Priprava drv - sušenje in sekanje, b. d.). 

Na gorljivost lesa vpliva čas poseka/oblika drv/vrsta drevesa/skladiščenje drv, kar se kaže kot 

večja količina vlage v lesu/slabše zgorevanje drv/zgorevanje z večjimi emisijami/nižji izkoristek 

kurjenja/nižja energijska vrednost goriva. 

 

14. Iz razpredelnice je jasno razvidno, da ima vodik višjo specifično sežigno toploto od lesa, to 

pomeni, da pri reakciji gorenja vodik odda večjo količino toplote v primerjavi z lesom. 

Navedi vsaj tri razloge, zakaj potemtakem naših domov ne ogrevamo na vodik. 

 

Snov 
Specifična sežigna 

toplota (MJ/kg) 

vodik 142 

les 16,7 

 

a. Les je dostopnejše, cenejše in manj nevarno gorivo. 

b. Vodik z zgorevanjem tvori vodo, od tod tudi njegovo ime. 

c. Vodik v prisotnosti kovin povzroča njihovo krhkost. 

d. Zmesi vodika z zrakom so eksplozivne. 

e. Plamen zmesi čistega vodika in čistega kisika seva UV svetlobo. 

f. Gorenje iztekajočega vodika je nevarno. 

 

9.2 PRILOGA 2: IZRAČUNI EKSPERIMENTALNEGA DELA 

 ZRAK, POTREBEN ZA GORENJE 

Odprte reže: 
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𝑚𝑝1 = 1,09 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,47 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 19,3 °𝐶 

𝑇𝑘 = 39,3 °𝐶 

∆𝑇 = 20,0 °𝐶 = 20,0 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 20,0 𝐾 

𝑄 = 8484,00 𝐽 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

¼ zaprte reže: 

𝑚𝑝1 = 1,09 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,47 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 19,9 °𝐶 

𝑇𝑘 = 37,5 °𝐶 

∆𝑇 = 17,6 °𝐶 = 17,6 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 17,6 𝐾 

𝑄 = 7465,92 𝐽 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

½ zaprte reže: 

𝑚𝑝1 = 1,09 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,47 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,104 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,5 °𝐶 

𝑇𝑘 = 36,3 °𝐶 

∆𝑇 = 15,8 °𝐶 = 15,8 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 15,8 𝐾 

𝑄 = 6901,44 𝐽 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 
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∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

¾ zaprte reže: 

𝑚𝑝1 = 1,09 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,47 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 18,5 °𝐶 

𝑇𝑘 = 32,4 °𝐶 

∆𝑇 = 13,9 °𝐶 = 13,9 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 13,9 𝐾 

𝑄 = 5896,04 𝐽 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Zaprte reže: 

𝑚𝑝1 = 1,09 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,47 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 22,1 °𝐶 

𝑇𝑘 = 30,7 °𝐶 

∆𝑇 = 8,6 °𝐶 = 8,6 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 8,6 𝐾 

𝑄 = 3648,12 𝐽 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

 VRSTA LESA 

Akacija: 
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𝑚𝐴1 = 0,97 𝑔 

𝑚𝐴2 = 0,09 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,104 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 24,7 °𝐶 

𝑇𝑘 = 39,9 °𝐶 

∆𝑇 = 15,2 °𝐶 = 15,2 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 17,6 𝐾 

𝑄 = 7465,92 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐴1−𝐴2
= 7.544.727,27

𝐽

𝑘𝑔
= 7,54 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝑆1… masa vzorca akacije pred gorenjem 

𝑚𝑆2… masa vzorca akacije po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Breza:  

𝑚𝐵1 = 0,78 𝑔 

𝑚𝐵2 = 0,19 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,104 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 21,3 °𝐶 

𝑇𝑘 = 30,1 °𝐶 

∆𝑇 = 8,8 °𝐶 = 8,8 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,104 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 8,8 𝐾 

𝑄 = 3843,84 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐵1−𝐵2
= 6.514.983,05

𝐽

𝑘𝑔
= 6,51 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝑆1… masa vzorca breze pred gorenjem 

𝑚𝑆2… masa vzorca breze po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Smreka: 

𝑚𝑆1 = 0,60 𝑔 

𝑚𝑆2 = 0,40 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,120 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,6 °𝐶 

𝑇𝑘 = 23,0 °𝐶 

∆𝑇 = 2,4 °𝐶 = 2,4 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,120 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 2,4 𝐾 

𝑄 = 1209,60 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝑆1−𝑆2
= 5.900.487,81

𝐽

𝑘𝑔
= 5,90 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝑆1… masa vzorca smreke pred gorenjem 

𝑚𝑆2… masa vzorca smreke po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 
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Gaber: 

𝑚𝐺1 = 1,00 𝑔 

𝑚𝐺2 = 0,59 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 21,3 °𝐶 

𝑇𝑘 = 25,0 °𝐶 

∆𝑇 = 3,7 °𝐶 = 3,7 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 3,7 𝐾 

𝑄 = 1569,54 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐺1−𝐺2
= 3.828.146,34

𝐽

𝑘𝑔
= 3,83 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝑆1… masa vzorca gabra pred gorenjem 

𝑚𝑆2… masa vzorca gabra po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Jesen: 

𝑚𝐽1 = 0,94 𝑔 

𝑚𝐽2 = 0,11 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,108 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,2 °𝐶 

𝑇𝑘 = 32,2 °𝐶 

∆𝑇 = 12,0 °𝐶 = 12,0 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,108 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 12,0 𝐾 

𝑄 = 5443,20 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐽1−𝐽2
= 6.558.072,29

𝐽

𝑘𝑔

= 6,56 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝑆1… masa vzorca jesena pred gorenjem 

𝑚𝑆2… masa vzorca jesena po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Bukev: 

𝑚𝐵𝑈1 = 0,81 𝑔 

𝑚𝐵𝑈2 = 0,16 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,100 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,8 °𝐶 

𝑇𝑘 = 31,3 °𝐶 

∆𝑇 = 10,5 °𝐶 = 10,5 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,100 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 10,5 𝐾 

𝑄 = 4410,00 𝐽 
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𝑚𝑆1… masa vzorca bukve pred gorenjem 

𝑚𝑆2… masa vzorca bukve po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐵𝑈1−𝐵𝑈2
= 6.784.615,39

𝐽

𝑘𝑔
= 6,78 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

 

 RAZLIČNI DELI DREVESA 

Smreka (deblo): 

𝑚𝑆1 = 0,60 𝑔 

𝑚𝑆2 = 0,40 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,120 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,6 °𝐶 

𝑇𝑘 = 23,0 °𝐶 

∆𝑇 = 2,4 °𝐶 = 2,4 𝐾 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,120 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 2,4 𝐾 

𝑄 = 1209,60 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝑆1−𝑆2
= 5.900.487,81

𝐽

𝑘𝑔
= 5,90 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

 
𝑚𝑆1… masa vzorca debla pred gorenjem 

𝑚𝑆2… masa vzorca debla po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Smreka (veja): 

𝑚𝑣1 = 0,27 𝑔 

𝑚𝑣2 = 0,05 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,100 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 19,4 °𝐶 

𝑇𝑘 = 23,8 °𝐶 

∆𝑇 = 4,4 °𝐶 = 4,4 𝐾 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,100 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 4,4 𝐾 

𝑄 = 1848,00 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝑣1−𝑣2
= 8.400.000,00

𝐽

𝑘𝑔
= 8,40 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

 
𝑚𝑣1… masa vzorca veje pred gorenjem 

𝑚𝑣2… masa vzorca veje po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Smreka (lubje): 
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𝑚𝐿1 = 0,94 𝑔 

𝑚𝐿2 = 0,67 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,104 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,4 °𝐶 

𝑇𝑘 = 21,8 °𝐶 

∆𝑇 = 1,4 °𝐶 = 1,4 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,104 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 1,4 𝐾 

𝑄 = 611,52 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐿1−𝐿2
= 2.264.888.89

𝐽

𝑘𝑔
= 2,26 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝐿1… masa vzorca lubja pred gorenjem 

𝑚𝐿2… masa vzorca lubja po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Bukev (deblo): 

𝑚𝐵𝑈1 = 0,81 𝑔 

𝑚𝐵𝑈2 = 0,16 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,100 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,8 °𝐶 

𝑇𝑘 = 31,3 °𝐶 

∆𝑇 = 10,5 °𝐶 = 10,5 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,100 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 10,5 𝐾 

𝑄 = 4410,00 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐵𝑈1−𝐵𝑈2
= 6.784.615,39

𝐽

𝑘𝑔
= 6,78 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝐵𝑈1… masa vzorca debla pred gorenjem 

𝑚𝐵𝑈2… masa vzorca debla po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Bukev (veja): 

𝑚𝑣1 = 0,39 𝑔 

𝑚𝑣2 = 0,03 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,0 °𝐶 

𝑇𝑘 = 25,2 °𝐶 

∆𝑇 = 5,2 °𝐶 = 5,2 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 5,2 𝐾 

𝑄 = 2205,84 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝑣1−𝑣2
= 6.144.401,00

𝐽

𝑘𝑔
= 6,14 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝑣1… masa vzorca veje pred gorenjem 

𝑚𝑣2… masa vzorca veje po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 
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Bukev (lubje): 

𝑚𝐿1 = 1,28 𝑔 

𝑚𝐿2 = 0,86 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,102 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,7 °𝐶 

𝑇𝑘 = 23,2 °𝐶 

∆𝑇 = 2,5 °𝐶 = 2,5 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,102 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 2,5 𝐾 

𝑄 = 1071,00 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐿1−𝐿2
= 255.000.000,00

𝐽

𝑘𝑔
= 2,55 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝐿1… masa vzorca lubja pred gorenjem 

𝑚𝐿2… masa vzorca lubja po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Breza (deblo): 

𝑚𝐵1 = 0,78 𝑔 

𝑚𝐵2 = 0,19 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,104 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 21,3 °𝐶 

𝑇𝑘 = 30,1 °𝐶 

∆𝑇 = 8,8 °𝐶 = 8,8 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,104 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 8,8 𝐾 

𝑄 = 3843,84 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐵1−𝐵2
= 6.514.983,05

𝐽

𝑘𝑔
= 6,51 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝐵1… masa vzorca debla pred gorenjem 

𝑚𝐵2… masa vzorca debla po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Breza (veja): 

𝑚𝑣1 = 0,27 𝑔 

𝑚𝑣2 = 0,01 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,100 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 19,5 °𝐶 

𝑇𝑘 = 24,0 °𝐶 

∆𝑇 = 4,5 °𝐶 = 4,5 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,100 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 4,5 𝐾 

𝑄 = 1890,00 𝐽 
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𝑚𝑣1… masa vzorca veje pred gorenjem 

𝑚𝑣2… masa vzorca veje po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝑣1−𝑣2
= 7.269.231,00

𝐽

𝑘𝑔
= 7,27 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

 

Breza (lubje): 

𝑚𝐿1 = 0,75 𝑔 

𝑚𝐿2 = 0,45 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,104 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 21,9 °𝐶 

𝑇𝑘 = 25,5 °𝐶 

∆𝑇 = 3,6 °𝐶 = 3,6 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,104 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 3,6 𝐾 

𝑄 = 1572,48 𝐽 
 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝐿1−𝐿2
= 5.241.600,00

𝐽

𝑘𝑔
= 5,24 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

𝑚𝐿1… masa vzorca lubja pred gorenjem 

𝑚𝐿2… masa vzorca lubja po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

 FIZIČNE ZNAČILNOSTI 

Celi peleti: 

𝑚𝑝1 = 1,09 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,47 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 19,3 °𝐶 

𝑇𝑘 = 39,3 °𝐶 

∆𝑇 = 20,0 °𝐶 = 20,0 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 20,0 𝐾 

𝑄 = 8484,00 𝐽 
 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =
𝑄

∆𝑚
=

𝑄

𝑚𝑝1−𝑝2
= 13.683.870,97

𝐽

𝑘𝑔

= 13,68 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Polovice peletov: 
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𝑚𝑝1 = 1,03 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,02 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 22,3 °𝐶 

𝑇𝑘 = 38,2 °𝐶 

∆𝑇 = 15,9 °𝐶 = 15,9 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 15,9 𝐾 

𝑄 = 6744,78 𝐽 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Četrtine peletov: 

𝑚𝑝1 = 1,19 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,02 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,105 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 19,5 °𝐶 

𝑇𝑘 = 35,2 °𝐶 

∆𝑇 = 15,7 °𝐶 = 15,7 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,105 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 15,7 𝐾 

𝑄 = 6923,7 𝐽 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Zdrobljen pelet: 

𝑚𝑝1 = 1,03 𝑔 

𝑚𝑝2 = 0,88 𝑔 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,6 °𝐶 

𝑇𝑘 = 22,1 °𝐶 

∆𝑇 = 1,5 °𝐶 = 1,5 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 1,5 𝐾 

𝑄 = 636,6 𝐽 

𝑚𝑝1… masa peleta pred gorenjem 

𝑚𝑝2… masa ostanka peleta po gorenju 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 
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∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

 VLAŽNOST LESNEGA ENERGENTA 

Peleti z vlažnostjo večjo od 10% (navlaženi peleti): 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 19,7 °𝐶 

𝑇𝑘 = 35,8 °𝐶 

∆𝑇 = 16,1 °𝐶 = 16,1 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 16,1 𝐾 

𝑄 = 6829,62 𝐽 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Peleti z 10% vlažnostjo: 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 19,3 °𝐶 

𝑇𝑘 = 39,3 °𝐶 

∆𝑇 = 20,0 °𝐶 = 20,0 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 20,0 𝐾 

𝑄 = 8484,00 𝐽 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 

 

Peleti z vlažnostjo manjšo od 10% (dodatno sušeni peleti): 

𝑚𝑣 = 0,101 𝑘𝑔 

𝑇𝑧 = 20,7 °𝐶 

𝑇𝑘 = 40,8 °𝐶 

∆𝑇 = 20,1 °𝐶 = 20,1 𝐾 
 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 = 0,101 𝑘𝑔 ∙ 4200
𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 20,1 𝐾 

𝑄 = 8526,42 𝐽 

𝑚𝑣… masa vode v kalorimetru 

𝑇𝑧… začetna temperatura vode v kalorimetru 

𝑇𝑘… končna temperatura vode v kalorimetru 

∆𝑇… razlika med začetno in končno 

temperaturo vode v kalorimetru 
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9.3 PRILOGA 3: OSNUTEK UČNE PRIPRAVE 

 

MERJENJE SEŽIGNE TOPLOTE LESNIH ENERGENTOV 

Gradivo za učitelje 
 

1. CILJI VAJE  

 

Pod cilje vaje smo navedli vse standarde (S) in minimalne standarde (M) vaje ter spretnosti in 

veščine, ki jih učenci pridobijo v zvezi z vsebino, ki jo obravnavajo na obeh tehniških dnevih. 

Hkrati smo na tem mestu navedli možne predmete, pri katerih se lahko izvede tehniški dan. 

Vsebina tehniškega dneva je primerna za učence od 6. do 9. razreda, pri čemer se pri učencih 

6. in 7. razreda lahko vsebino in težavnost poljubno prilagaja. 

 
 Pri vaji pridobljeno znanje in razumevanje (standardi in minimalni standardi znanja) 

 

Preglednica prikazuje pri vaji pridobljeno znanje in razumevanje. 

 

PREDMET 

RAZRED (UČNA 

TEMA - UČNI 

SKLOP) 

STANDARDI (S) IN MINIMALNI (M) 

STANDARDI ZNANJA 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 
6. razred  

M1: učenec razlikuje najpogostejše vrste lesa po 

njihovih značilnostih. 

M2: Učenec razvršča polizdelke po njihovi uporabi. 

M3: Učenec opiše pridobivanje lesa in oblike 

tehničnega lesa. 

S1: Učenec utemelji prednosti in slabosti uporabe 

lesa. 

S2: Učenec razloži fizikalne in mehanske 

značilnosti preizkušancev. 

S3: Učenec z gospodarskega in ekološkega vidika 

razloži vpliv gozda na okolje. 

NARAVOSLOVJE 

6. razred (Energija) 
S1: učenec razlikuje med obnovljivimi in 

neobnovljivimi viri energije. 

6. razred (Živa narava) 

M1: učenec zna pojasniti pomen fotosinteze za 

rastline in za ostala živa bitja. 

M2: Učenec navede snovi, ki se pri fotosintezi 

porabljajo in snovi, ki pri tem nastajajo. 

M3: Učenec razume, da so rastline v ekosistemu 

proizvajalci, ki iz neživih snovi in svetlobe 

izgrajujejo biomaso. 

S1: Učenec ve, da se energija, potrebna za obstoj in 

delovanje organizma, sprošča v vseh živih celicah 

pri procesu celičnega dihanja. 
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6. razred (Vplivi 

človeka na okolje) 

M1: učenec s primeri razloži škodljive vplive in 

posledice čezmernega izkoriščanja naravnih virov 

ter velike količine nastalih odpadkov. 

M2: Učenec predlaga ukrepe in ravnanja za varčno 

rabo vode, energije in virov surovin ter 

zmanjševanje odpadkov. 

7. razred (Snovi) 

S1: učenec prepozna in opiše snovne in energijske 

spremembe  na primerih kemijskih reakcij, ki jih je 

spoznal pri eksperimentalnem delu ali jih pozna iz 

življenja. 

7. razred (Živa narava) 

M1: učenec na primeru gozda razloži, kako se 

pretvarja in pretaka energija ter krožijo snovi v 

ekosistemu skozi prehranjevalne splete 

FIZIKA 

8. razred (Gostota, 

tlak in vzgon) 

M1: učenec našteje preproste postopke za določitev 

ploščine likov in prostornine teles. 

S1: Učenec opredeli gostoto telesa kot količnik 

mase in prostornine. 

9. razred (Delo in 

energija) 

M1: učenec ve, da obstajajo različni energijski viri 

in opredeli Sonce kot glavni vir energije ne Zemlji. 

S1: Učenec ve, da so nekateri viri obnovljivi. 

S2: Učenec našteje različne energijske vire in jih 

razvrsti glede na obnovljive in neobnovljive vire. 

 

 Pri vaji pridobljene spretnosti in veščine 

 

Učenec se nauči: 

- uporabljati miselne procese, ki jih uporabljajo znanstveniki pri razlagi pojavov, 

- kritično razmišljati in presojati resničnost postavljenih hipotez, gradiv, ipd., 

- utemeljevati svoje ideje, 

- poslušati druge pri utemeljevanju svojih idej, 

- poročati pred publiko, 

- medsebojnega sodelovanja, 

- ročnih spretnosti. 
 

 Za izvajanje vaje potrebno predznanje (standardi in minimalni standardi znanja) 

 

Preglednica prikazuje predznanje, ki se navezuje na tematiko tehniških dni in naj bi jo učenci 

osvojili v 4. in 5. razredu. 

 

PREDMET 

RAZRED (UČNA 

TEMA - UČNI 

SKLOP) 

STANDARDI (S) IN MINIMALNI (M) 

STANDARDI ZNANJA 

NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

4. razred (Snovi – 

Razvrščanje snovi in 

lastnosti snovi) 

M1: učenec zna opredeliti lastnosti snovi in 

jih razvrstiti glede na njihove lastnosti 

(gnetljivosti, stisljivosti, trdoti idr.). 

S1: Učenec zna povezati lastnosti snovi z 

njihovo uporabo in načini obdelave. 
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5. razred (Snovi – 

Shranjevanje snovi) 

M1: učenec ve, da se pri segrevanju in 

ohlajanju lastnosti snovi spreminjajo. 

5. razred (Snovi – 

Toplota in 

temperatura) 

M1: učenec ve, kaj je temperatura, in zna 

uporabiti različne termometre. 

S1: Učenec zna razlikovati med temperaturo 

in toploto. 

 

2. PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO TEHNIŠKEGA DNE 

 

Za vsako skupino:  

 

- 1 x večja pločevinka (r=95 mm), 

- 1 x manjša pločevinka (r=40 mm), 

- plošča 60 mm esktrudiranega polistirena 

(200x200)mm, 

- 2 mm pločevina (600x70)mm, 

- 3 kovice, 

- alkoholni flomaster, 

- kos 15 mm izolacijske pene ali steklene 

volne (600x150)mm, 

- kovinska žica (2000 mm), 

- škarje za pločevino, 

- 2 x kovinska palica (𝜙 = 2 mm, d=170 

mm), 

- nož za karton, 

- ploščate klešče, 

- okrogla pila z enojnim nasekom,  

- brusni papir zrnatosti 120, 

- ravnilo, 

- 2 slamici, 

- šivanko, 

- trajno-elastični kit. 

 

Za vse skupine skupaj: 

 

- baterijski ali električni vrtalni stroj, 

- sveder (𝜙 = 12 mm, 𝜙 = 24 mm, 𝜙 = 8 

mm, 𝜙 = 4 mm), 

- žaga za kovine, 

- točkalo. 

 

Za demonstracijo:  

- sestavljen enostaven model kalorimetra 

 

 

 

 

 

 

Pripomočke, ki jih učenci potrebujejo za drugi tehniški dan, določimo skupaj ob koncu prvega 

dneva.  

 

3. VARNO DELO S STROJI, NAPRAVAMI IN ORODJI 

 
Obvezna oprema: delovna halja, zaščitna očala, rokavice. 

 

V nadaljevanju je opisan način varnega dela s stroji in napravami, ki bi za učence lahko 

predstavljale nevarnost. 

 

- Električni ali baterijski vrtalni stroj: Pri delu z vrtalnim strojem moramo nujno nositi 

očala in zaščitno haljo. Lasje morajo biti speti, obleka ne sme biti ohlapna, pri delu ne 

nosimo rokavic, da imamo večji nadzor nad strojem. Pred vklopom stroja moramo 

preveriti, ali smo dobro vpeli sveder. Obdelovanec vpnemo v strojni vzporedni primež 
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in ga ne držimo z roko. Po vrtanju ostankov ne odstranimo z roko, temveč z zato 

namenjenim pripomočkom (metlo). Če se sveder ali obdelovanec zatakne, ustavimo 

stroj, ga izklopimo in šele nato odstranimo. Po končani uporabi je sveder vroč, zato ga 

ne odstranjujemo nemudoma. Nikoli ne segamo v delovno območje stroja z roko (Bajde, 

2009). 

 

- Nož za karton: Pri rezanju ravnih rezov moramo imeti ob rezilu noža kovinsko vodilo 

(ravnilo), da po nepotrebnem ne zarežemo v material. Pod gradivo damo lepenko ali 

leseno desko, da ne zarežemo v mizo, na kateri delamo. Pri rezanju nagnemo nož za kot 

od 30°do 45°, vedno stojimo. Rezila ne vlečemo proti sebi, da se ne urežemo. Dolžina 

rezila ne sme biti niti predolga niti prekratka, v kolikor je že zelo obrabljeno, ga 

odlomimo. Po končani uporabi vedno pospravimo rezilo v ohišje noža.  Pri delu z nožem 

imamo vedno oblečeno delovno haljo, če je potrebno tudi spete lase (Bajde, 2009). 

 

- Škarje za pločevino: Obvezna oprema, ki jo moramo imeti pri delu s škarjami za 

pločevino so zaščitna očala, delovna halja in zaščitne rokavice. Rokavice moramo 

nositi, da se ne vrežemo z ostrimi robovi pločevine, ki jo režemo. S škarjami za 

pločevino ne režemo žice, pri rezanju si ne pomagamo s kladivom (Bajde, 2009). 

 

- Žaga za kovine: Ko žagamo kovino, moramo nujno nositi zaščitna očala, rokavice in 

delovno haljo. Preden začnemo z žaganjem, vedno preverimo, ali je žagin list dobro 

vpet. Pri žaganju obdelovanec vpnemo. Žagamo rahlo pod kotom, glede na zgornjo 

ploskev obdelovanca. Žagamo previdno in počasi (Bajde, 2009). 

 

- Okrogla pila: Pri piljenju moramo nujno nositi zaščitne rokavice in delovno haljo. Pred 

piljenjem moramo obdelovanec vpeti. Pri piljenju uporabljamo primerno silo, da pile ne 

zlomimo, saj lahko pri tem pride do poškodb (Bajde, 2009). 

 

Požarna varnost: V prostoru, v katerem bo potekalo kurjenje, moramo zagotoviti prezračevanje 

ter odstraniti vse objekte in snovi, ki bi lahko prišli v stik z ognjem in so vnetljivi. Lahko 

gorljive snovi (topila, razkužila, barve,…) morajo biti spravljene v protipožarni omari (Mali, 

2008). 

 

4. POTEK AKTIVNOSTI 
 

Pri dotični aktivnosti se učenci ukvarjajo z določanjem sežigne toplote lesnim energentom. S 

pomočjo teoretičnih izhodišč izdelajo kalorimeter, preko katerega bomo določijo sežigno 

toploto različnim lesnim energentom, tj. lesnim sekancem, peletom, drvom, itd. Učenci 

proučujejo različne parametre, ki vplivajo na proces gorenja lesnih energentov in s tem tudi na 

oddano toploto energenta, in sicer.: 

- vpliv vrste lesa (bukev, smreka, lipa, breza,…), 

- vpliv rabe različnih delov drevesa (lubje, veje, deblo), 

- vpliv kisika, potrebnega za gorenje, 

- vpliv fizičnih značilnosti (velikost delcev energenta), 

- vpliv vlažnosti lesnega energenta. 

Prvi tehniški dan učenci spoznajo osnovne sestavne dele preprostega kalorimetra ter kaj 

kalorimeter sploh je, spoznajo tudi fizikalne osnove delovanja kalorimetra. Učenci nato po 
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skupinah ob učiteljevi demonstraciji sestavijo preprost model kalorimetra in izvedejo prve 

meritve. Proti koncu prvega dne učenci na podlagi izkušenj iz življenja postavijo hipoteze o 

možnih izboljšavah modela in načrtujejo izboljšave svojega kalorimetra za drugi tehniški dan. 

Drugi tehniški dan učenci testirajo svoje hipoteze, ki so si jih zastavili prvi tehniški dan, s 

pomočjo kalorimetra, ki so ga naredili tekom prvega dne. Učenci opravijo meritve in izdelajo 

krajše poročilo s pomočjo delovnih listov. Ob koncu drugega tehniškega dne učenci svoje 

ugotovitve predstavijo ostalim skupinam. Učitelj nato poročila shrani, jih pregleda in lahko 

upošteva pri končni oceni. 

 

 Artikulacija učnih enot 

Tip učne ure Tehniški dan 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, izkustveno učenje. 

Učne metode 

- Verbalna: razlaga, razgovor, učenčevo poročilo. 

- Demonstracijska: demonstracija postopkov. 

- Delo s tekstom: delovni list. 

- Operacijska: izdelava grafikona. 

- Praktično delo. 

Strategija pouka Učenje z raziskovanjem 

 

 Opis aktivnosti 

Prvi dan: Učenci najprej prisluhnejo frontalni razlagi učitelja o tem, kaj bodo počeli na 

tehniškem dnevu. Nato jim učitelj razdeli pred-test in s tem preveri njihovo predznanje. Sledi 

frontalna razlaga pojmov, s katerimi se učenci srečajo prvič (sežigna toplota, kalorimeter, 

kalorimetrija) ter nato še utrjevanje nekaterih že poznanih pojmov (razlika med toploto in 

temperaturo). Učenci preberejo teoretični del na delovnih listih in si podčrtajo pojme, ki jih ne 

razumejo. Učitelj nato učence razdeli v skupine in jim da nadaljnja navodila za delo. Vsaka 

skupina pride po material, ki ji pripada. Ob učiteljevi demonstraciji učenci po skupinah naredijo 

kalorimeter. Zadnji dve šolski uri učenci naredijo prve meritve in načrtujejo izboljšave 

kalorimetra. 

Drugi tehniški dan: Učenci že poznajo način dela, zato lahko kar začnejo z delom. Na voljo 

imajo 3 šolske ure, znotraj katerih naredijo meritve z izboljšanim modelom kalorimetra. Nato 

primerjajo rezultate prvega in drugega tehniškega dne ter to zapišejo v poročilo. Nato jim učitelj 

da v reševanje post-test. Zadnji dve šolski uri svojim sošolcem predstavijo svoje ugotovitve. 

 Časovna razporeditev 

 

Aktivnost je razdeljena na 2 tehniška dneva. Prvi in drugi dan trajajo aktivnosti 5 šolskih ur. 

Spodnja slika prikazuje shematski potek dela na obeh tehniških dnevih.  
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DELOVNI LISTI ZA UČENCE 

Delovne liste razdelimo učencem na začetku 1. tehniškega dne in jih po koncu le-tega shranimo 

za 2. tehniški dan. Njihovo vsebino in težavnost lahko poljubno prilagajamo. 

 

BESEDA O LESNI BIOMASI 

 

Lesna biomasa oziroma preprosteje les vedno bolj pridobiva na svojem pomenu. Razlog v tem 

je njegova obnovljivost, dostopnost, nizka cena in relativno enostavna priprava energenta za 

kurjenje. Vendar pa se moramo o zgradbi lesa in njegovih lastnostih podučiti, če želimo les 

uporabljati čimbolj energetsko učinkovito. 

 

Osnovna lastnost goriv je kurilnost. Kurilnost lesa je količina toplote, ki nastane pri popolnem 

izgorevanju enote goriva, pri čemer se produkti izgorevanja ne ohladijo pod temperaturo rosišča 

vodne pare. 

 

Energijska vrednost goriva izraža količino energije, ki se sprosti med popolnim zgorevanjem 

enote mase goriva. 

  

 Kurilnost (Hi) je tista količina toplote, ki jo 

dobimo z zgorevanjem goriva, če dimne pline 

ohlajamo samo do temperature rosišča vodne 

pare, ki je v dimnih plinih. Voda, ki se sprošča, se 

šteje kot para, kar pomeni, da smo odšteli 

toplotno energijo, nujno za spremembo vode v 

paro. 

 Zgorevalna toplota Hs je vsa toplota, ki se 

sprosti pri gorenju, vključno s toploto vodne pare 

v dimnih plinih. Enota za merjenje energije 

je joule, poleg tega uporabljamo še njene 

izpeljanke (kJ, MJ). 

 

Na kurilno vrednost lesa vplivajo vlažnost, kemična zgradba, gostota lesa, drevesna vrsta in 

deli drevesa ter zdravstveno stanje lesa. Mi bomo raziskali zgolj nekaj od naštetih.  

 

BESEDA O TOPLOTI 

Toplota je del notranje energije snovi, ki se pretaka iz toplejših predelov snovi v hladnejše. 

Snov oddaja toploto na račun svoje notranje energije. Če snov toploto prejme, se ji poviša 

temperatura in s tem tudi notranja energija, če snov toploto odda, se ji notranja energija 

zmanjša. Merimo jo torej preko spremembe temperature telesa (oznaka Δ𝑇). Toploto označimo 

z veliko črko Q, izračunamo pa jo po naslednji formuli: 

 

𝑸 = 𝒎 ∙ 𝒄 ∙ 𝚫𝐓, kjer je  m – masa snovi, 

c – specifična toplota snovi. 
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Pri spremembi agregatnega stanja se toplota porabi (taljenje, izparevanje) ali sprosti 

(zamrzovanje, kondenzacija). Zato poznamo še različne vrste toplote, in sicer: talilno, izparilno 

in sežigno. Pri naših izračunanih se bomo srečali zgolj s sežigno toploto, ki jo izračunamo po 

formuli: 

𝑸𝒔 = 𝒎 ∙ 𝒒𝒔, kjer je  m – masa snovi, 

qs – sežigna toplota snovi. 

 

MIKROTEHNTNICA 

Za merjenje razlik v masi energentov uporabi mikrotehtnico. Zanjo potrebuješ 2 slamici, 

šivanko, trajno-elastični kit in košček aluminijaste folije. Slamicam odreži gibljivi del ter jih 

spoji skupaj s šivanko tako, da bosta konca slamic od šivanke enako oddaljena. Nato iz 

aluminijaste folije naredi dve majhni in lahki posodici ter ju pritrdi na oba konca slamic. Vzemi 

trajno-elastični kit in tehtnico uravnovesi. Slika spodaj prikazuje shemo takšne tehtnice.  

Stehtaj list, formata A4 in iz njega naredi različne uteži. Če veš, koliko tehta cel list papirja, 

potem gotovo veš tudi, koliko tehta npr. 1/20 le-tega. Naredi si čimveč različnih uteži, vsaj na 

stotinsko grama natančno. Uteži boš potreboval, da boš lahko izmeril maso lesnih energentov 

pred in po gorenju. 
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MOTIVACIJA ZA UČENCE 

 

Pomagajmo hišniku Bertu! 

 

Na tvoji osnovni šoli bo hišnik Berto naslednjo kurilno sezono šolo ogreval na lesno biomaso. 

Vendar se je pri tem znašel v hudi dilemi. Ne ve namreč, katero vrsto lesnega energenta naj 

izbere, da bo le-ta čimbolj učinkovit.  

 

Hišnik Berto namreč želi porabiti čim manj lesnega goriva, učilnice pa morajo biti ravno tako 

dovolj tople. 

 

Pomagaj hišniku izbrati lesni energent. Prepričaj ga, zakaj je tvoja odločitev prava. 
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TEHNIŠKE RISBE 
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BELEŽENJE PODATKOV (1. dan) 

IME in PRIIMEK:  

SPREMENLJIVKA, ki 

jo preučuješ: 
 

ŠTEVILKA SKUPINE:  

 

V spodnji tabeli v levem stolpcu imaš že pripravljene vse podatke, ki jih moraš beležiti. V 

desnem stolpcu pa imaš zapisane formule, po katerih moraš izračunati, kako dobljena 

spremenljivka vpliva na kurilno vrednost oz. oddano toploto lesnega energenta. Za vsak 

parameter naredi svoj izračun! 

Prostor za izračune: 

𝑚𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖 1 (𝑝𝑟𝑒𝑑 𝑔𝑜𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒𝑚) =                  𝑘𝑔 

𝑚𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖 2 (𝑝𝑜 𝑔𝑜𝑟𝑒𝑛𝑗𝑢) =                        𝑘𝑔 

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 =               𝑘𝑔 

𝑇𝑧𝑎č𝑒𝑡𝑛𝑎 =        °𝐶 

𝑇𝑘𝑜𝑛č𝑛𝑎 =        °𝐶 

∆𝑇 =       °𝐶 =      𝐾 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 =                        
 

 

 

 

 

 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =                
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GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV 

S pomočjo grafa prikaži, kako spremenljivka, ki si jo preučeval, vpliva na kurilno vrednost 

oziroma oddano toploto energenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE UGOTOVITVE 

 

Kako proučevana spremenljivka vpliva na sežigno toploto lesnega energenta? 

 

 

 

Kako se to kaže v tvojih rezultatih? 

 

 

 

Kje meniš, so se pojavile največje napake pri izvajanju meritev? 
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BELEŽENJE PODATKOV (2. dan) 

IME in PRIIMEK:  

SPREMENLJIVKA, ki 

jo preučuješ: 
 

ŠTEVILKA 

SKUPINE: 
 

 

V spodnji tabeli v levem stolpcu imaš že pripravljene vse podatke, ki jih moraš beležiti. V 

desnem stolpcu pa imaš zapisane formule, po katerih moraš izračunati, kako dobljena 

spremenljivka vpliva na kurilno vrednost oz. oddano toploto lesnega energenta. Za vsak 

parameter naredi svoj izračun! 

Prostor za izračune: 

𝑚𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖 1 (𝑝𝑟𝑒𝑑 𝑔𝑜𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒𝑚) =                  𝑘𝑔 

𝑚𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖 2 (𝑝𝑜 𝑔𝑜𝑟𝑒𝑛𝑗𝑢) =                        𝑘𝑔 

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 =               𝑘𝑔 

𝑇𝑧𝑎č𝑒𝑡𝑛𝑎 =        °𝐶 

𝑇𝑘𝑜𝑛č𝑛𝑎 =        °𝐶 

∆𝑇 =       °𝐶 =      𝐾 

𝑄 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑇 

𝑄 =                        
 

 

 

 

 

 

 

𝑄 = ∆𝑚 ∙ 𝑞𝑠 

𝑞𝑠 =                
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GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV 

S pomočjo grafa prikaži, kako spremenljivka, ki si jo preučeval vpliva na kurilno vrednost 

oziroma oddano toploto energenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE UGOTOVITVE 

 

Kako si spremenil svoj kalorimeter? 

 

Katera izvedba kalorimetra je bila boljša? 

 

Zakaj? 

 

Kaj meniš, je ključnega pomena pri izvajanju meritev? 

 

Kaj meniš, ključno vpliva na sežigno toploto lesnega energenta? 

  



 

 
 

10 IZJAVA O AVTORSTVU 
 

Spodaj podpisana, Beti Mikuž, z vpisno številko 1015620, izjavljam, da sem avtorica 

magistrskega dela z naslovom: 

MERJENJE SEŽIGNE TOPLOTE LESNIH ENERGENTOV V OKVIRU POUKA 

TEHNIŠKIH VSEBIN. 

S svojim podpisom zagotavljam, da sem magistrsko delo izdelala sama, pod vodstvom mentorja 

izr. prof. dr. Slavka Kocijančiča. 

 

 

V Ljubljani, 2016        Podpis avtorice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


