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POVZETEK 

Uporaba fosilnih goriv je eden izmed glavnih razlogov za povečano koncentracijo 

toplogrednih plinov in ima negativen vpliv na okolje, kar se kaže na primer kot 

ekstremne vremenske spremembe, globalno segrevanje, smog. Polucija atmosfere 

predstavlja velik problem, zato je priporočljiva in vse potrebnejša uporaba goriv, 

ki manj onesnažujejo okolje. Uporaba alternativnih goriv, ki so obnovljiva, je 

priporočljiva tudi, ker se zaloge fosilnih goriv zmanjšujejo. V prihodnosti ne bo 

več na razpolago fosilnih goriv in tako bo edina rešitev uporaba alternativnih 

goriv. Eno izmed teh je biodizel. Biodizel je mešanica alkilnih estrov maščobnih 

kislin s podobnimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi, kot jih ima fosilni dizel. 

Emisije toplogrednih plinov biodizla so v primerjavi s fosilnim dizelskim gorivom 

manjše. Kljub temu da je biodizel cenovno ugodnejši in okolju prijaznejši, so se 

začele pojavljati etične dileme glede njegove uporabe, saj se pogosto kot surovina 

za njegovo proizvodnjo uporabljajo užitna olja. Dilema se tako nanaša na možnost 

uporabe velikega deleža kmetijskih površin za pridelavo poljščin, namenjenih 

proizvodnji goriva, kar bi ogrožalo pridelavo hrane. Z namenom preseči te dileme 

so znanstveniki začeli proučevati možnosti uporabe lipidov iz alg kot surovine za 

pripravo biodizla. 

V diplomskem delu je obravnavana sinteza biodizla iz lipidov alg v šolskem 

kemijskem laboratoriju. Na podlagi operativnih učnih ciljev učnega načrta za 

kemijo v osnovnih šolah je bila izdelana učna enota s pripadajočimi navodili in 

delovnim listom za učenca. Izvedena je bila tudi analiza izbranih primerov 

učbenikov po osnovnošolski vertikali za vsebinsko področje goriva (biodizel). 

Ključne besede: alternativna goriva, biodizel, sinteza biodizla, alge, pouk kemije 
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SUMMARY 

The use of fossil fuels is one of the main reasons for increased concentracion of 

greenhouse gases and it has a negative impact on the enviroment, which is 

manifested for example through extreme weather, global warming, smog. The 

pollution of athmosphere represents a big problem, that is why it is required and 

advisable, to promote the use of fuels, which pollute less. The use of alternative 

fules, which are renewable, is advantageous beacuse reserves of fossil fuels are 

diminishing. In the future fossil fuels will not be available any more and the only 

solution is the use of alternitive fuels. One of those fuels is biodiesel. Biodiesel is 

a mixture of alkaline esthers of fatty acids, with similar physical and chemical 

properties as fossil diesel fuel. Emissones of greenhouse gases from biodiesel are 

lower compared to fossil diesel fuel. Dispate being cheaper and enviromantally 

friendlier, there is an ethical dillema to its use, beacuse raw material for its 

production are mainly edable oils. The dilemma is even the usage of large parts of 

argicultular areas fort he growing of crops intended for use in fuel production, 

which can jeopardize food production. With the aim of getting over this dillema, 

the scientist have begun to investigate the usage of lipids in algae as a raw 

material for the production of biodiesel.  

In my diploma thesis we investigated synthesis of biodiesel out of lipids of algae 

in school chemistry laboratory. On the basis of operative learning goals for 

chemistry in grade school we consturcted a learning unit with instructions and 

working sheet for students. Analysis of selected workbooks on grade school 

vertical was conducted for the content area of fuel (biodiesel).  

Key words: alternative fuels, biodiesel, biodiesel syntesis, algae, chemistry 

lessons 
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1 UVOD 

V sedanjem času se ljudje soočamo s številnimi problemi. To so problemi 

posameznika pa tudi problemi celotne populacije planeta. Naše okolje se zaradi 

vpliva človeka pospešeno spreminja, čeprav se tega velikokrat ne zavedamo in se 

nam zdi nemogoče. Končno posledico tega procesa predstavlja tudi izumrtje 

številnih rastlinskih in živalskih vrst, zato moramo prevzeti odgovornost in se 

truditi popraviti škodo, narejeno z različnimi onesnaževalci (polutanti), in 

zmanjšati onesnaževanje: naučiti svoje otroke okolju prijaznega življenja. 

Pomembno vlogo pri vzpostavitvi okolju prijaznega življenja predstavlja tudi 

zamenjava fosilnih goriv z gorivi, ki manj onesnažujejo okolje. Ena izmed 

možnosti takega goriva je biodizel, ki ga je možno pridobiti iz različnih olj in 

maščob. Glede uporabe biodizla nekateri izpostavljajo etično dilemo t. i. food or 

fuel, saj se pogosto kot surovina za njegovo proizvodnjo uporabljajo užitna olja. 

Dilema se nanaša na odločitev za uporabo kmetijskih površin, za pridelavo 

poljščin, namenjenih proizvodnji goriva namesto za pridelavo hrane. Da bi se 

izognili dilemi, znanstveniki kot alternativno surovino za proizvodnjo biodizla 

intenzivno preučujejo sintezo biodizla iz lipidov alg. V diplomskem delu so bile 

možnosti za sintezo biodizla iz lipidov alg proučevane v šolskem laboratoriju, 

izdelana pa je bila tudi učna enota s pripadajočimi navodili in delovnim listom za 

učenca. Z namenom preučitve stanja v šolski praksi je bila izvedena tudi analiza 

izbranih primerov učbenikov po osnovnošolski vertikali za vsebinsko področje 

goriva (biodizel). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 OKOLJSKA PROBLEMATIKA IN TRAJNOSTNI 

RAZVOJ 

Z zgodovinskim razvojem človeka se je razvijal tudi njegov odnos do okolja. Pri 

tem sta rast svetovnega prebivalstva in še hitrejša gospodarska rast nevarno 

povečali različne negativne vplive na okolje. Zaradi pojavljanja velikega števila 

okoljskih problemov je za sedanje obdobje značilno povečano posvečanje 

pozornosti varovanju okolja (Plut, 2004). Zaradi zmanjševanja onesnaženosti 

ozračja je treba spodbujati uporabo okolju primernejših goriv (Bačnik in 

Požek-Novak, 2000), ki temeljijo na upoštevanju načel trajnostnega razvoja. 

Trajnostni razvoj namreč zadovoljuje potrebe sedanje človeške populacije, ne da 

bi ogrozil zadovoljevanje potreb nadaljnjih populacij. To je zamisel o razvoju 

človeške družbe, s katero se izognemo temu, da se osredotočamo samo na 

količinski razvoj materialnih virov. Posledično se s trajnostnim razvojem ohranja 

tudi biološka raznovrstnost. Po Vrhu Združenih narodov leta 2005 obsega 

strategija trajnostnega razvoja 3 najpomembnejše stebre: gospodarski razvoj, 

socialni razvoj in varstvo okolja. Pri tem predstavljajo pomembne smernice 

trajnostnega razvoja potrebe človeka, financiranje teh potreb, izhodišča trajnostne 

regionalne politike in dejavnosti uresničevanja trajnostnega razvoja (Baird in 

Cann, 2012). 

2.1.1 Zelena kemija 

Zelena kemija ne predstavlja kemije okolja, ampak koncept kemijskega 

inženirstva in kemije, za katerega je značilen razvoj proizvodov in procesov, ki 

minimalizirajo proizvodnjo ter uporabo škodljivih snovi. Glavni cilji zelene 

kemije so minimalizirati in preprečiti onesnaževanje (polucijo) že na samem 

začetku ter maksimalizirati efektnost kemijskega procesa (Baird in Cann, 2012). 

Anastas in Warner (1998) predlagata dvanajst principov zelene kemije za uporabo 

v industriji: 

P1. Preprečiti nastanek odpadnih snovi. Nastajanje odpadnih snovi je bolje 

onemogočiti, kot pa te snovi kasneje očistiti in predelati. 
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P2. Povečati atomsko ekonomičnost. Reakcije brez presežnih reagentov (≤ 10 %) 

in brez nastanka stranskih produktov. 

P3. Varnejša kemijska sinteza. Uporabljene snovi niso strupene oziroma so čim 

manj toksične za okolje in človeka. 

P4. Izbor sinteznih strategij za zmanjšanje toksičnosti vseh uporabljenih snovi. 

Produkti kemijskih reakcij naj bodo predvideni tako, da se bo zmanjšala njihova 

toksičnost ter ohranila njihova učinkovitost. 

P5. Uporaba varnejših topil in reakcijskih pogojev. Uporaba topil in drugih snovi 

je minimalna. Če se topila uporabljajo, naj bodo izbrana taka, da njihova uporaba 

predstavlja nizko tveganje za zdravje ljudi in okolje. 

P6. Večja energetska učinkovitost. Potrebe po energiji je treba ustrezno 

zmanjšati, postopki sinteze naj se izvajajo pri atmosferskem tlaku in sobni 

temperaturi. 

P7. Uporaba obnovljivih surovin in materialov. Uporabljene surovine so 

obnovljive.  

P8. Izogibanje dodatnim pretvorbam. Kadar je mogoče, se je treba izogibati 

nepotrebni derivatizaciji. 

P9. Uporaba katalizatorjev. Katalitični reagenti, ki so kolikor je mogoče 

selektivni, imajo prednost pred stehiometričnimi reagenti. 

P10. Uporaba kemikalij in produktov, ki se razgradijo po uporabi. Kemijski 

produkti naj bodo načrtovani tako, da se po koncu uporabe ne zadržujejo v okolju, 

temveč se razgradijo v neškodljive produkte. 

P11. Nenehno spremljanje eksperimentalnega dela za preprečevanje 

onesnaževanja. Metode analize naj bodo razvite tako, da omogočajo v realnem 

času in procesu nadzor nad nastajanjem strupenih snovi. 

P12. Zmanjšati možnost nesreč. Upoštevanje ukrepov za varno delo in uporaba 

snovi, pri uporabi katerih je verjetnost nesreč minimalna. 

 

12 principov zelene kemije je temelj za razvijanje trajnostnega razvoja na 

področjih kemije in kemijske industrije (Tarasova, Makarova, Varlamova in 

Vavilov, 2014). 
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2.2 GORIVA 

Goriva so snovi, ki se v procesu gorenja burno spajajo s kisikom, pri čemer se 

poleg materialnih produktov sprošča tudi toplota. V ožjem smislu so goriva snovi, 

ki jih sežigamo z namenom, da pridobimo toploto. Uporabljamo jih na vseh 

področjih, kot so gospodinjstva, tehnološke peči, motorji z notranjim 

izgorevanjem, letala in rakete (Senegačnik, 2005). 

2.2.1 Tradicionalna in alternativna goriva 

Fosilna ali tradicionalna (konvencionalna) goriva so nastala iz ostankov 

organizmov v usedlinskih skladih. Ostanki teh organizmov so organske snovi, ki 

so pred več milijoni let zaradi naravnih sprememb (potresov) »pristale« pod 

kamninami. Visoke temperature, tlak in nepopolna oksidacija so sčasoma 

povzročili izločanje vode in plina. Pri tem je prišlo do nastanka stisnjene snovi, ki 

vsebuje veliko ogljika. Snov se je mineralizirala v premog. Približno 2.000 metrov 

pod zemljo so se začele toplotne reakcije, tu sta se razvila nafta in zemeljski plin. 

Fosilna goriva predstavljajo vir kemične energije, ki se z oksidiranjem pretvori v 

toplotno energijo in sprosti v okolico. Fosilna goriva so šota, lignit, premog 

različnih kakovosti, zemeljski plin in nafta (Plut, 2004). Vozila in stroji (osebni in 

tovorni avtomobili, kmetijski in delovni stroji) večinoma delujejo na naftno 

gorivo – bencin in dizel. Zanje velja, da so glavni onesnaževalci ozračja, prevelika 

uporaba omenjenih goriv namreč povzroči prevelike količine izpustov 

toplogrednih plinov v atmosfero. Toplogredni plini pa povzročajo povečano 

segrevanje Zemlje, kar predstavlja resen okoljski problem (Pečjak, 2010). V 

zadnjih 60 letih sta se poraba fosilnih goriv in emisija ogljikovega dioksida 

povečali kar za 4-krat. Fosilna goriva predstavljajo neobnovljiv vir energije, saj ta 

nastajajo počasneje v primerjavi z obnovljivimi viri. Veliko količino fosilnih 

goriv, ki je nastajala milijone let, danes človeštvo porabi v samo enem letu. 

Predvideva se, da je na Zemlji zalog teh goriv še za približno 50 let (Plut, 2004). 

Z namenom zmanjševanja onesnaževanja okolja in zaradi premajhne zaloge nafte 

bomo morali kmalu začeti uporabljati nova vozila, ki bodo uporabljala 

alternativna goriva (Pečjak, 2010). 

Alternativna (nekonvencionalna) goriva ali goriva prihodnosti so goriva, 

pridobljena iz obnovljivih virov energije, ki praviloma manj onesnažujejo okolje 
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(Plut, 2004). Temeljijo na uporabi vodika, metanola in etanola, biodizla, 

električne energije itd. (Lanjewa, Rao in Kale, 2015). Alternativni viri energije 

tako predstavljajo vse vire energije (npr. vetrno, sončno, vodno), ki ne spadajo 

med fosilna goriva. S temi viri poskušamo nadomestiti, zamenjati ali vsaj 

dopolniti energijo, ki jo pridobivamo z izkoriščanjem dolgotrajne akumulacije 

sončne energije (Avsec, 2015). 

 

Slika 1: Oskrba z energijo leta 2014 v Sloveniji (Avsec, 2015) 

Iz Slike 1 je razvidno, da v Sloveniji za oskrbo z energijo še vedno najpogosteje 

uporabljamo naftne proizvode. Obnovljivi viri pa so na 3. mestu. Mogoče je 

napovedati, da bodo v prihodnosti obnovljivi viri zasedali prvo mesto, saj po vseh 

izračunih fosilnih goriv ne bo več (Avsec, 2015). 

2.2.2 Biogoriva 

Biogorivo je trdno, tekoče ali plinasto alternativno gorivo. Pridobijo ga iz pred 

kratkim odmrle biološke snovi, kar predstavlja razliko s fosilnimi gorivi, ki jih 

pridobivajo iz davno odmrle biološke snovi. Biogorivo proizvajajo iz različnih 

rastlin in snovi rastlinskega izvora, kar imenujemo biomasa. Biomasa je snov, 

pridobljena iz organskih ostankov, poljščin in kmetijskih ter gozdarskih 

odpadkov. V nadaljnjih postopkih je ta biomasa uporabljena kot vir energije. Za 

proizvodnjo plinastih in tekočih biogoriv sta uporabljena dva postopka (strategiji). 

1. postopek predstavlja vzgojo poljščin, obogatenih s škrobom (koruze) ali s 

sladkorjem (sladkorne pese, sladkornega trsa ipd.). Z alkoholnim vrenjem se 
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lahko iz teh poljščin pridobi etilni alkohol (etanol). 2. postopek predstavlja vzgojo 

rastlin, ki imajo veliko vsebnost rastlinskega olja (alg, soje, oljne palme ipd.). 

Značilnost rastlinskih olj je, da se jim s segrevanjem lahko zmanjšuje viskoznost 

in da se iz njih s kemično predelavo izdela goriva, kot je biodizel (Biogoriva, b. 

d.). 

Diplomsko delo se podrobneje ukvarja s sintezo biodizla, zato je v nadaljevanju 

biodizel natančneje predstavljen. 

2.3 BIODIZEL 

Zmes metilnih estrov maščobnih kislin, ki nastane pri procesu transesterifikacije, 

imenujemo biodizel. Sintetiziramo ga iz raznovrstnih živalskih maščob, odpadnih 

kuhinjskih ali rastlinskih olj (Addison, b. d.). V biodizlu ni prisotnih aromatskih 

spojin in žvepla. Biodizel je varen za uporabo in biološko razgradljiv. Njegove 

emisije toplogrednih plinov so v primerjavi s fosilnim dizelskim gorivom manjše 

(Lee, Speight in Loyalka, 2015). 

2.3.1 Tipi biodizla 

Vrste biodizla delimo glede na to, katere vrste je surovina, ki jo uporabimo za 

njegovo pripravo. Surovine za pripravo biodizla delimo na 3 kategorije: 

 užitna olja: sojino, sončnično, oljčno, koruzno, arašidovo, palmovo, 

kokosovo, bučno, laneno, repično olje; 

 neužitna olja: loj, rastlini Jatropha curcas in Pongamia pinnata, 

ricinusovo olje; 

 druga olja: masten kanalizacijski mulj, odpadno kuhinjsko olje, alge 

(Daud, Abdullah, Hasan in Yaakob, 2015). 

Biodizel uporabljamo v dizelskih motorjih, v katerih njegovo uporabnost 

preverjamo z dolgotrajnimi in dragimi postopki. Rezultati omenjenih postopkov 

kažejo, da je smiselna uporaba mešanice fosilnega dizla in biodizla na podlagi 

njunih značilnosti. V prodaji imamo na razpolago biodizel, v katerem je lahko 

prisotna različna vsebnost biodizla v mešanici, kar lahko prepoznamo tudi iz 

oznake goriva (Javed, Murthy, Rahmath in Prasada, 2015). Najpogosteje 

izkoriščena mešanica biodizla je B20. Ta biodizel je sestavljen iz 80 % fosilnega 
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dizla in 20 % biodizla (Shrirame, Panwar in Bamniya, 2011). Čisti fosilni dizel B0 

pa predstavlja 100 % fosilnega dizla in 0 % biodizla (Javed idr., 2015). 

2.3.2 Primerjava lastnosti biodizla in mineralnega dizla  

Fosilni dizel, imenovan tudi mineralni dizel, in biodizel sta si glede na kemijske 

ter fizikalne lastnosti podobna. Pri tem za biodizel velja, da so njegove lastnosti 

odvisne od začetnega tipa surovine (McCarthy, Rasul in Moazzem, 2011). V 

Preglednici 1 so zbrane osnovne fizikalne in kemijske lastnosti mineralnega dizla 

in biodizla (Energap, b. d.). 

Preglednica 1: Fizikalne in kemijske lastnosti biodizla in mineralnega dizla  

 Biodizel Mineralni dizel 

Viskoznost (kg m
-1

 s
-1

) pri 40 °C 5,65 2,98 

Gostota (g/cm
3
) pri 20 °C 0,880 0,849 

Temperatura tališča (°C) –8 –16 

Temperatura vrelišča (°C) 347 191 

Temperatura vžiga (°C) 179 74 

Energetska vrednost (MJ/kg) 37,77 42,9 

Vsebnost dušika (ppm) 6 0 

Vsebnost žvepla (%) 0,012 0,36 

Vsebnost kisika (%) 9,22 0,33 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 1, se biodizel in fosilni dizel med seboj v nekaterih 

lastnostih tudi razlikujeta. Abbaszaadeh, Ghobadian, Omidkhah in Najafi (2012) 

priporočajo, da moramo premisliti o teh razlikah v primeru uporabe biodizla kot 

goriva v nepredelanem dizelskem motorju, predvsem pa moramo premisliti o 

naslednjih razlikah: 

1. temperaturi tališča: v primerjavi z mineralnim dizlom ima biodizel višjo 

temperaturo tališča (Energap, b. d.). Biodizel začne zmrzovati v razponu 

temperatur od 0 °C do –15 °C. To povzroči zvišanje viskoznosti goriva, 

kar pa lahko obremeni vbrizgalni sistem in delovanje črpalk. Z dodatkom 

mineralnega dizla lahko to preprečimo (McCarthy idr., 2011); 
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2. penjenju: mineralni dizel se v primerjavi z biodizlom bolj peni. Manjše 

penjenje biodizla zagotavlja in omogoča hitrejše polnjenje vozil brez 

prelitja pene in možnosti puščanja (Abbaszaadeh idr., 2012); 

3. cetanskem številu: vrednost tega števila nam pove vnetljivost dizelskega 

goriva pri kompresiji (prav tam). Cetansko število mineralnega dizla znaša 

okoli 50 (Kiš, Jurić, Emert in Plašćak, 2005). Pri biodizlu se vrednost 

cetanskega števila giblje med 45 in 70. Čim daljše in bolj nasičene so 

verige maščobnih kislin, tem večje je cetansko število biodizla 

(Abbaszaadeh idr., 2012; Okorn, Boncelj, Krbavčič in Purgar, 2012). Čim 

višje je cetansko število, tem manjša kompresija je potrebna za vžig 

goriva. Pri nizkih temperaturah je vžig goriva težji. Poleg tega tudi preveč 

nizko cetansko število goriva zmanjša učinkovitost motorja, kar povzroči 

počasnejši vžig motorja. Posledica počasnejšega vžiga motorja je 

nepopolno zgorevanje (Kiš idr., 2005); 

4. kemijskih strukturah: biodizel je sestavljen iz mešanice manjših 

molekul. Pogosto so manjše molekule alkilni estri maščobnih kislin z 12, 

14, 16, 18 ali 22 ogljikovimi atomi v verigi, toda brez cikličnih struktur. 

Mineralni dizel vsebuje številne ogljikovodike, sestavljene iz 12–25 

ogljikovih atomov dolgih alkilnih verig, ki vsebujejo ciklične strukture. 

Sestavljen je iz parafina, naftalina, aromatov in drugih organskih spojin, ki 

vsebujejo dušik in žveplo (prav tam); 

5. vsebnosti kisika: zaradi prisotnosti estrske strukture vsebuje biodizel 

povprečno 11 % kisika (prav tam), mineralni dizel pa ga ne vsebuje (Kiš 

idr., 2005). Vsebnost kisika v biodizlu omogoča boljše izgorevanje. 

Povzroči pa tudi večjo polarnost goriva, saj lahko nastane vodikova vez s 

hidroksilno skupino. V primerjavi z mineralnim dizlom večja polarnost 

prispeva tudi k drugačni prevodnosti in topnosti biodizla (Abbaszaadeh 

idr., 2012). 

2.3.3 Prednosti in slabosti biodizla  

Za razliko od ostalih goriv je biodizel biorazgradljiv. Pri izgorevanju biodizla 

nastanejo manjše koncentracije toplogrednih plinov, s čimer manj vplivamo na 

okolje, biodizel pa lahko tako uvrstimo med naravi prijaznejša goriva. Popolno 

zgorevanje biodizla namreč predstavlja manjše skupne emisije ogljikovodikov in 
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ogljikovega oksida v primerjavi z ostalimi gorivi (Shrirame idr., 2011). Prednost 

biodizla je tudi v tem, da ne vsebuje aromatskih spojin in žvepla (Baldassarri idr., 

2004). Ima zelo dobre mazalne lastnosti, zaradi tega motor ščiti pred mehanskimi 

poškodbami. Cetansko število pri biodizlu je višje kot pa pri navadnem dizelskem 

gorivu (Moja energija, 2009). Biodizel je z vidika gorljivosti eden izmed 

najvarnejših alternativnih goriv, saj ima zelo visoko temperaturo plamenišča 

(približno 149 °C) (Shrirame idr., 2011). 

Po predvidevanjih bi tako lahko s pripravo in uporabo biodizla zmanjšali emisije 

ogljikovega dioksida za približno 80 %, za 100 % pa emisije žveplovega dioksida 

(prav tam).  

Čeprav uporaba biodizla povzroča manj emisij ogljikovih in žveplovih oksidov, 

moramo opozoriti na to, da so pri njegovi uporabi emisije dušikovih oksidov večje 

(Baldassarri idr., 2004). Količine emisij so odvisne od vrste uporabljenih motorjev 

in biodizlov (McCarthy idr., 2011). 

2.3.4 Sinteza biodizla 

Za sintezo biodizla lahko uporabimo enega izmed 4 postopkov: transesterifikacijo, 

pirolizo, metodo mikroemulzije in metodo direktne uporabe surovih olj (Daud 

idr., 2015). Zaradi primernosti uporabe v šolskem laboratoriju je bil pri izvedbi 

eksperimentalnega dela diplomskega dela biodizel iz lipidov alg sintetiziran s 

postopkom transesterifikacije. Ta postopek je v poglavju 2.3.5 podrobneje opisan. 

2.3.5 Transesterifikacija 

Transesterifikacija ali alkoholiza predstavlja proces pretvorbe rastlinskega olja 

oziroma živalske masti in alkohola ob prisotnosti katalizatorja v biodizelsko 

gorivo. Gre za najpogosteje uporabljeni proces priprave biodizla (Oilgae, 2016). 

Pri reakciji transesterifikacije so uporabljeni primarni in sekundarni alkoholi, ki 

imajo v molekuli 1–8 ogljikovih atomov. Pri tem se zaradi ustreznih fizikalnih in 

kemijskih lastnosti najpogosteje uporablja metanol. Predstavlja namreč polarni 

alkohol z najkrajšo verigo. Prav tako je cenovno ugoden, lahko dostopen, reagira s 

trigliceridi in hitro raztaplja natrijev hidroksid (Daud idr., 2015; Fanguri in 

Milford, 1999). Produkti, ki nastanejo pri reakciji transesterifikacije, so mešanica 
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estrov, alkohola, glicerola, tri-, di- in monogliceridov ter katalizatorja (Cyberlipid 

center, b. d.). 

2.3.5.1 Katalizatorji 

Pri reakciji transesterifikacije se zaradi večje količine nastalega biodizla in 

boljšega izkoristka uporabljajo katalizatorji, kot so različne baze, kisline in encimi 

(Schuchardt, Sercheli in Vargas, 1997). 

Pri tem se najpogosteje uporabljajo baze, saj omogočajo manjšo korozijo 

industrijske opreme in hitro pretvorbo olja v biodizel. Reakcija z bazo poteče 

veliko hitreje kot kataliza s kislino ali encimi (Daud idr., 2015). Bazični 

katalizatorji so natrijev hidroksid, natrijev butoksid, natrijev metoksid, kalijev 

hidroksid, natrijev etoksid in natrijev propoksid (Fanguri in Milford, 1999). 

Slabost uporabe baze kot katalizatorja je nastanek stranskega produkta, mila. Milo 

otežuje ločevanje glicerola od nastalih estrov in omeji količino končnega produkta 

biodizla. V primeru, da se želimo izogniti nastajanju mila, moramo kot katalizator 

uporabiti kislino ali encime. Slabost teh katalizatorjev pa so daljše nastajanje 

biodizla in visoke cene (Daud idr., 2015). Med katalizatorje s kislim pH spadajo 

žveplova kislina, klorovodikova kislina in sulfonska kislina. Za encimsko 

katalizirane transesterifikacije pa uporabljajo lipaze (Fanguri in Milford, 1999). 

Pri sintezi biodizla iz lipidov alg običajno uporabljajo proces transesterifikacije z 

etanolom in katalizatorjem, natrijevim etoksidom (Oilgae, 2016). 

2.3.5.2 Reakcije transesterifikacije 

Reakcijo transesterifikacije sestavljajo številne reverzibilne in zaporedne reakcije. 

Zaradi reverzibilnosti reakcije moramo dodati alkohol v presežku, pri čemer je 

najbolj optimalno razmerje med alkoholom in trigliceridi 3 : 1. Tako dosežemo, 

da se ravnotežje premakne proti nastanku produktov (Schuchardt idr., 1997). 

Poleg tega da prebitek alkohola poveča izkoristek, omogoča tudi kasnejšo lažjo 

ločitev biodizelske faze od glicerola (Oilgae, 2016). 
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Slika 2: Reakcijska shema transesterifikacije ob prisotnosti katalizatorja 

(Schuchardt idr., 1997) 

Pri reakciji transesterifikacije rastlinskega olja ob prisotnosti katalizatorja glicerid 

reagira z alkoholom (Slika 2). Po koncu kemijske reakcije nastane mešanica 

estrov maščobnih kislin in glicerola ter presežnih reagentov (Schuchardt idr., 

1997). Proces reakcije poteka v 3 reverzibilnih in zaporednih reakcijah, med 

katerimi kot vmesni produkti nastanejo digliceridi in monogliceridi. Za potek 

stehiometrične reakcije so potrebni trije moli alkohola in en mol trigliceridov. Na 

potek kemijske reakcije poleg razmerja med alkoholom in rastlinskim oljem 

vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so temperatura, čistost reaktantov in prostih 

maščobnih kislin ter tip katalizatorja. Nastali ester predstavlja surovo biogorivo, 

glicerol pa se pojavlja v obliki gibljivih delcev. Po prenehanju mešanja se glicerol 

posede na dno posode in ga lahko odstranimo z različnimi postopki ločevanja 

(Oilgae, 2016). 

2.3.6 Kot hrana ali kot gorivo  

Zaradi že omenjenih izračunov glede pomanjkanja fosilnih goriv imajo v 

današnjem času glavno vlogo alternativna goriva. Države, ki so uvoznice nafte, so 

si prve začele postavljati vprašanja glede te tematike. V Združenih državah 

Amerike, Evropi in Braziliji so dobili zamisel, da bi za proizvodnjo goriva za 

avtomobile pridelovali rastline. V Evropi je za namene prehrane najpogosteje 

uporabljeno sončnično, palmovo oziroma repično olje. Kljub temu da je to 

cenovno ugodnejše in okolju prijaznejše, so se začele pojavljati etične dileme. 

Zaradi velikih kmetijskih površina poljščin, namenjenih gorivu in ne hrani, bi 

lahko začelo hrane primanjkovati. Z namenom, da presežemo to dilemo, lahko kot 

surovino za pripravo biodizla uporabljamo lipide alg (Brown, 2012). 
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2.3.7 Gorivo iz alg 

Gorivo, pridelano iz alg, je vrsta obnovljivega goriva, ki predstavlja alternativo 

sedanjim fosilnim gorivom. V primerjavi z ostalimi biogorivi je glavna prednost 

alg v tem, da zelo hitro rastejo. Na zemeljski površini enega hektarja lahko 

proizvedemo 10- do 100-krat več goriva v primerjavi z drugimi biogorivi. Za alge 

je značilno tudi to, da so uspešne na območjih, na katerih druge vrste niso, in ne 

potrebujejo gnojil ali pesticidov. Za uspešno rast potrebujejo nutriente, sončno 

svetlobo in vodo (Assadourian, 2007). 

2.3.7.1 Pridobivanje biodizla iz alg v industriji 

Poznamo dva načina industrijskega pridobivanja biodizla iz lipidov alg, in sicer 

pridobivanje v zaprtih komorah in odprtih bazenih. Podjetje Solix Biofuels 

uporablja posebne fotobioreaktorje, v katerih se serije mikroalg gojijo v velikih, 

zaprtih komorah pod nadzorovanimi pogoji. Podjetje trdi, da v njihovem zaprtem 

sistemu lahko proizvedejo do 7-krat toliko biomase kot v podobnih sistemih 

odprtih bazenov. Ko so kulture alg vzgojene, njihovo olje ekstrahirajo z uporabo 

topil, kot sta benzen in eter. Postopek ekstrakcije poteka v posebnih komorah, 

sledi ločevanje oljne faze od alg, oljno fazo se nato pobere s površine. Poleg 

navedenega podjetje Solix v sodelovanju z Los Alamos National Laboratory ob 

uporabi zvočnih valov preučuje postopek zgoščanja alg v gosto zmes. Olje nato 

pridobijo iz mešanice s stiskanjem, tak proces pa je enostavnejši in cenejši 

(Jacquot, 2009). 

Podjetje Seambiotic opisuje postopek industrijske gojitve alge v odprtih bazenih, 

v katere dovajajo plina – ogljikov dioksid in dušik. Na 1.000 m
2 

objekta 

proizvedejo približno 23.000 g/dan mikroalg. Za optimizacijo postopka gojitve 

alg so oblikovali partnerstvo z NASA (prav tam). 

3 PRAKTIČNI DEL NALOGE 

3.1 Kontekst naloge in opredelitev problema naloge 

V zadnjem času so lipidi alg kot surovina za proizvodnjo biodizla v industrijskem 

merilu intenzivno proučevani. Ker je biodizel prepoznan kot eno izmed goriv 
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prihodnosti, bomo v diplomskem delu preučili možnosti sinteze biodizla iz lipidov 

alg v šolskem laboratoriju in integracijo te teme v pouk kemije. 

3.2 Cilji in hipotezi naloge 

V praktičnem delu diplomskega dela bo raziskan in optimiziran postopek sinteze 

biodizla iz lipidov alg, primeren za pouk kemije v osnovni šoli. Z namenom 

ustrezne sinteze biodizla bodo opisani trije različni postopki gojitve kulture alg. 

Vsak bo vseboval 3 paralelke, iz katerih bo na koncu izračunan povprečni 

izkoristek pridobivanja biodizla iz posameznega postopka. Na podlagi operativnih 

učnih ciljev učnega načrta za kemijo v osnovni šoli bo razvita učna enota s 

pripadajočimi navodili za učitelja in delovnim listom za učenca. 

Za izvedbo praktičnega dela sta bili zastavljeni sledeči hipotezi: 

Hipoteza 1: Mogoče je optimizirati postopek sinteze biodizla iz lipidov alg, ki je 

primeren za pouk kemije v osnovni šoli. 

Hipoteza 2: V eksperimentalni nalogi, namenjeni za pouk kemije v osnovni šoli, 

je mogoče razviti učno enoto s pripadajočimi navodili za učitelja in delovnim 

listom za učenca za njegovo samostojno eksperimentalno delo, ki vključuje 

sintezo biodizla iz lipidov alg. 

3.3 Izvedba 

Optimizacija postopka pridobitve biodizla iz alg je potekala v času med januarjem 

in aprilom 2016, sestavljena je bila iz 2 delov – gojenja alg (Antipa, b. d.; Flinn 

Scientific, 2012; McLaughlin in Coyle, 2011) ter sinteze biodizla iz njihovih 

lipidov (Blatti in Burkart, 2012). 

Gojenje kulture alg (Euglena sp.) je potekalo 59 dni. Nastavljena so bila 3 

različna gojišča z različnimi recepturami (Preglednica 2, Preglednica 3, 

Preglednica 4). Vsako gojišče je imelo 3 paralelke. Vsa gojišča so bila 

izpostavljena enakim pogojem. Gojišča so bila postavljena v dobro osvetljen 

prostor, vendar niso bila izpostavljena direktni sončni svetlobi. Gojenje kulture 

alg je potekalo v temperaturnem razponu 16–22 °C. Prostornina kulture v času 

gojenja je bila 500 mL. Po potrebi smo kulturam dolivali vodo in jih občasno tudi 

premešali. 
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Pred začetkom gojitve kulture alg so bile vse aparature in pripomočki sterilizirani. 

Stekleni kozarci so bili dobro sprani brez uporabe detergenta ali drugih kemikalij 

z izjemo 10-% dušikove kisline. V tem primeru so bili kozarci na koncu sprani z 

destilirano vodo. Nato so bili postavljeni v »ekonomlonec« ali avtoklav in po 

avtoklaviranju še enkrat dobro sprani z destilirano vodo. 

V Preglednici 2, Preglednici 3 in Preglednici 4 so predstavljene 3 izvorne 

recepture gojitve alg in njihovi uporabljeni optimizirani postopki. 
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Preglednica 2: Receptura 1, medij za gojenje kulture alg s pšenico, rižem in 

mlekom v prahu 

Postopek priprave gojišča za gojenje 

kulture alg, povzet po McLaughlin in 

Coyle (2011) 

Optimizirani postopek priprave za 

gojenje kulture alg v šolskem 

laboratoriju 
 

Sestavina Količina 

pšenica 40 zrn 

riž 35 zrn 

mleko v prahu 5 mL 

destilirana voda 1 L 

vzorec evglen ni opredeljeno 

 

Sestavina Količina 

pšenica 0,90 g 

riž 0,50 g 

mleko v prahu 0,90 g 

destilirana voda 500 mL 

vzorec evglen 57 mL 

1. Vse sestavine združite v 

posamezni kozarec in prelijte s 

1.000 mL destilirane vode. 

2. Zmes pustite vreti 5 minut. 

3. Počakajte, da se ohladi, in nato 

dodajte vzorec alg. 

4.  Kulturo hranite na dobro 

osvetljenem prostoru in ne 

neposredno na sončni svetlobi, 

saj bi pregrevanje alge ubilo. 

1. Vse sestavine stehtajte in 

združite v sterilizirano 

500-mililitrsko čašo. 

2. V merilnem valju odmerite 

500 mL destilirane vode. 

3. Vodo dodajte v čašo in jo 

postavite na gorilnik. 

4. Mešanico pustite vreti 5 minut 

in jo občasno med segrevanjem 

premešajte. 

5. Ko se vsebina v čaši ohladi na 

sobno temperaturo, jo prelijte v 

steriliziran stekleni kozarec in ji 

dodajte 57 mL kulture alg. 
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Preglednica 3: Receptura 2, medij za gojenje kulture alg z rižem, mlekom v 

prahu in kalcijevimi, natrijevimi ter kalijevimi solmi 

Postopek priprave gojišča za gojenje 

kulture alg (Flinn Scientific, 2012) 

Optimizirani postopek priprave gojišča 

za gojenje kulture alg v šolskem 

laboratoriju 
 

Sestavine Količina 

riž 20 zrn 

mleko v prahu 1 spatula 

CaCl2 0,06 g 

NaCl 1,00 g 

KCl 0,04 g 

destilirana voda 1 L 

vzorec evglen 50–100 mL 

 

Sestavine Količina 

neoluščen riž 0,55 g 

nemastno mleko 

v prahu 

1,10 g 

kalcijev klorid, 

CaCl2(s) 

0,03 g 

natrijev klorid, 

NaCl(s) 

0,5 g 

kalijev klorid, 

KCl(s) 

0,02 g 

destilirana voda 500 mL 

vzorec evglen  57 mL 

1. Stehtajte sestavine in z 

destilirano vodo dopolnite do 

1.000 mL. 

2. Razredčite 100 mL do 1 L z 

destilirano vodo. 

3. Raztopini dodajte riž in mleko v 

prahu. 

4. Zmes mora vreti 5–10 minut, 

nato ji dodajte še 3 l vode. 

5. Pustite, da se vsebina ohladi in 

je 24 ur ne pokrivajte. 

6. Dodajte 50–100 mL vzorca alg. 

 

1. Stehtajte 0,03 g kalcijevega 

klorida, 0,5 g natrijevega 

klorida in 0,02 g kalijevega 

klorida. 

2. Sestavine prenesite v 

100-mililitrsko merilno bučko 

in jo z destilirano vodo 

dopolnite do 100 mL. 

3. Prenesite 10 mL nastale 

raztopine v 500-mililitrsko 

čašo. 

4. Stehtajte 0,55 g neoluščenega 

riža in 1,10 g nemastnega 

mleka v prahu ter ju prenesite v 

500-mililitrsko čašo. 

5. V čašo dodajte tudi 500 mL 

destilirane vode. 

6. Zmes segrevajte in pustite vreti 

5 minut. 

7. Ko se vsebina v čaši ohladi, jo 

prenesite v steriliziran stekleni 

kozarec in ji dodajte 57 mL 

vzorca alg. 
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Preglednica 4: Receptura 3, medij za gojenje kulture alg z rižem in grahom 

Postopek priprave gojišča za gojenje 

kulture alg (Antipa, b. d.) 

Optimizirani postopek priprave gojišča 

za gojenje kulture alg v šolskem 

laboratoriju 
 

Sestavine Količina 

riževa zrna 30 

grah (razdeljen) 5 

destilirana voda do 1.000 mL 

vzorec evglen ni opredeljeno 

 

Sestavine Količina 

riž 0,4 g 

grah (razrezan) 1,0 g 

destilirana voda 500 mL 

vzorec evglen 57 mL 

1. Stehtajte sestavine. 

2. Čašo postavite na kuhalnik in 

pustite vreti 20 minut. 

3. Zmes ohladite. Dekantirajte in 

tekočino obdržite ter dopolnite 

z dodajanjem 10 zrn vsak 

mesec. 

4. Dodajte evglene. 

 

1. Grah prerežite na polovico. 

2. Stehtajte 1,0 g prerezanega 

graha in 0,4 g riža ter ju 

prenesite v 500-mililitrsko čašo. 

3. V čašo dodajte 500 mL 

destilirane vode. 

4. Postavite jo na gorilnik in 

segrevajte 20 minut. Vsebino 

občasno premešajte. 

5. Ko se vsebina v čaši ohladi, jo 

prelijte v steriliziran stekleni 

kozarec in ji dodajte 57 mL 

vzorca alg. 
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3.3.1 Sinteza biodizla iz lipidov alg  

Za sintezo biodizla iz lipidov alg v šolskem laboratoriju je bil izbran postopek 

avtorjev Blattija in Burkarta (2012). Omenjeni postopek in njegova optimizacija 

sta predstavljena v Preglednici 5, Preglednici 6, Preglednici 7 in Preglednici 8. 

Glavni spremembi pri optimizaciji predstavljata zamenjava alg Chlamydomonas 

reinhardtii z algami Euglena sp., ki je lažje dostopna, in dodatno dejanje 

maceriranja alg v terilnici, ki omogoča pridobitev boljših izkoristkov. 

Preglednica 5: Opis sinteze biodizla po Blatti in Burkart (2012) ter optimizirani 

postopek sinteze biodizla iz lipidov alg (1. del) 

Postopek sinteze biodizla po Blatti in 

Burkart (2012) 

Optimizirani postopek sinteze biodizla 

iz lipidov alg 

Kemikalije Potrebščine 

klorovodikova 

kislina, HCl(aq) 

metanol, 

CH3OH(aq) 

heksan, 

C6H14(aq) 

 

centrifugirka 

tehtnica 

epruvete 

kuhalnik 

trinožno 

kovinsko stojalo 

termometer 

čaša 

kapalka 

steklena palčka 

merilni valj 
 

Kemikalije Potrebščine 

klorovodikova 

kislina, HCl(aq) 

metanol, 

CH3OH(aq) 

heksan, 

C6H14(aq) 

kremenčev 

pesek, SiO2(s) 

destilirana voda 

 

centrifugirka 

tehtnica 

epruvete 

kuhalnik 

trinožno 

kovinsko stojalo 

termometer 

čaša 

kapalka 

steklena palčka 

merilni valj 

terilnica 
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Preglednica 6: Opis sinteze biodizla po Blatti in Burkart (2012) ter optimizirani 

postopek sinteze biodizla iz lipidov alg (2. del) 

Postopek sinteze biodizla po Blatti in 

Burkart (2012) 

Optimizirani postopek sinteze biodizla 

iz lipidov alg 

1. Pripravite raztopino metanola v 

kislem mediju, MeOH/HCl(aq). 

Za pripravo 100 mL 1 M 

raztopine MeOH/HCl previdno 

dodajte 8,88 mL koncentrirane 

HCl(aq) k 90 mL MeOH(aq). 

Nato razredčite z MeOH(aq) do 

100 mL. 

2. Biomase alg iz raztopine ločite 

s centrifugiranjem v alikvotih 

po 25 mL.  

3. Pridobljeni vzorec alg 

zamrznite za 24 ur.  

4. 50 mL vzorca alg odtalite in 

resuspendirajte v 10 mL 

predhodno pripravljene kisle 

raztopine MeOH/HCl(aq). 

1. Pripravite raztopino metanola v 

kislem mediju, MeOH/HCl(aq). 

Za pripravo 100 mL 1 M 

raztopine MeOH/HCl(aq) 

previdno dodajte 8,88 mL 

koncentrirane HCl(aq) k 90 mL 

MeOH(aq). 

2. Biomase alg iz raztopine ločite 

s centrifugiranjem v alikvotih 

po 25 mL. Predhodno stehtajte 

2 12,5-mililitrski epruveti. 

3. Pridobljeni vzorec alg 

zamrznite za 24 ur. 

4. 50 mL vzorca alg odtalite. 

5. Vzorce alg iz iste paralelke 

združite in resuspendirajte v 

8 mL predhodno pripravljene 

kisle raztopine MeOH/HCl(aq). 

  



 

20 

 

Preglednica 7: Opis sinteze biodizla po Blatti in Burkart (2012) ter optimizirani 

postopek sinteze biodizla iz lipidov alg (3. del) 

Postopek sinteze biodizla po Blatti in 

Burkart (2012) 

Optimizirani postopek sinteze biodizla 

iz lipidov alg 

5. Zaprto epruveto z vzorcem alg 

v MeOH/H
+
(aq) 30 minut 

segrevajte na vodni kopeli pri 

65 °C. V času inkubacije 2-krat 

pretresite. 

6. Po 30 minutah odstranite 

epruvete iz vodne kopeli in 

počakajte, da se ohladijo. 

7. Pripravite zbirno posodo za 

biodizel, le-to pa prazno 

stehtajte in zapišite njeno maso. 

6. V terilnico dajte spatulo 

kremenčevega peska in 

resuspendirane alge v 8 mL 

MeOH/HCl(aq). Zmes v 

terilnici trite toliko časa, da 

dobite homogeno tekočo zmes. 

Ob dodatku 5 mL 

MeOH/HCl(aq) prenesite goščo 

nazaj v epruveto. Terilnico 

sperite s 3 mL MeOH/HCl(aq) 

in dodajte v epruveto z 

vzorcem. 

7. Pripravite vodno kopel. 

8. Zaprto epruveto z vzorcem alg 

v MeOH/HCl(aq) 30 minut 

segrevajte v vodni kopeli pri 

65 °C. V času inkubacije 

pretresite 2-krat. 

9. Po 30 minutah odstranite 

epruvete iz tople kopeli in 

počakajte, da se ohladijo. 

10. Pripravite zbirno posodo za 

biodizel, le-to pa prazno 

stehtajte in zapišite njeno maso. 
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Preglednica 8: Opis sinteze biodizla po Blatti in Burkart (2012) ter optimizirani 

postopek sinteze biodizla iz lipidov alg (4. del) 

Postopek sinteze biodizla po Blatti in 

Burkart (2012) 

Optimizirani postopek sinteze biodizla 

iz lipidov alg 

8. V epruveto z vzorcem dodajte 

2 mL heksana. Epruveto 

stresajte 2 minuti, da nastane 

emulzija. Epruveto dajte v 

centrifugirko in centrifugirajte, 

da se plasti ločijo. S pomočjo 

pipete vzemite iz epruvete 

zgornjo plast (plast heksana) in 

prenesite v zbirno posodo. 

Ekstrakcijo ponovite 5-krat, 

tako da imate na koncu 12 mL 

izvlečka. 

9. Posodo z zbranim substratom 

heksana postavite v dobro 

zračen prostor, zato da heksan 

izhlapi. 

10. Ko topilo v celoti izhlapi, 

ponovno stehtajte posodo z 

biodizlom in zapišite njeno 

maso. 

11. Izračunajte izkoristek biodizla. 

 

11. V epruveto z vzorcem dodajte 

2 mL heksana. Epruveto 

stresajte 2 minuti, da nastane 

emulzija. Epruveto dajte v 

centrifugirko in centrifugirajte, 

da se plasti ločijo. S pomočjo 

pipete vzemite iz epruvete 

zgornjo plast (plast heksana) in 

jo prenesite v zbirno posodo. 

Ekstrakcijo ponovite 5-krat, 

tako da imate na koncu 12 mL 

izvlečka. 

12. Posodo z zbranim substratom 

heksana postavite v dobro 

zračen prostor, zato da heksan 

izhlapi. 

13. Ko topilo v celoti izhlapi, 

ponovno stehtajte posodo z 

biodizlom in zapišite njeno 

maso. 

14. Izračunajte izkoristek biodizla. 
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3.3.2 Zbrani rezultati eksperimentalnega dela  

Preglednica 9: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela 

Receptura Paralelka 
Masa alg 

[g] 

Povprečje 

mase alg [g] 

Izkoristek 

biodizla 

Povprečje 

izkoristka 

biodizla 

1 

1 
0,58 

0,57 

0,48 

0,49 

0,51 

2 
0,65 

0,50 
0,56 

3 
0,58 

0,49 
0,51 

2 

1 
1,39 

1,46 

0,91 

0,91 

1,33 

2 
1,60 

0,86 
1,57 

3 
1,39 

0,95 
1,45 

3 

1 
2,44 

2,47 

1,25 

1,19 

2,10 

2 
2,44 

1,05 
2,64 

3 
2,50 

1,26 
2,70 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 9, ima receptura 1 najslabši povprečni izkoristek 

biodizla. Poleg tega je zanjo značilno, da neprijetno diši. Takoj po 1. tednu gojitve 

smo na gojišču opazili kosme, neprijeten vonj; zeleno obarvanje, ki bi nakazovalo 

večjo prisotnost alg, ni bilo vidno, zato ta receptura ni primerna za šolsko izvedbo. 

Receptura 2 ima v primerjavi z recepturo 1 večji povprečni izkoristek biodizla. 

Med gojitvijo se je po 2 tednih pojavilo zeleno obarvanje, kar je nakazovalo 

uspešno razmnoževanje alg. Pri recepturi 3 je bilo 1. teden mogoče opaziti zeleno 

obarvanje vzorca, kar dokazuje, da je tako gojišče najprimernejše za gojenje 

kulture alg Euglena sp. Da je izmed preizkušenih receptur receptura 3 

najprimernejša za izvedbo v šolskem laboratoriju, dokazujeta tudi največje 

določeno povprečje mase pridobljenih alg in največji povprečni izkoristek 

biodizla.  
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3.4 Rezultati z razpravo 

3.4.1 Analiza učnih načrtov  po osnovnošolski  vertikali 

V Preglednici 10, Preglednici 11, Preglednici 12, Preglednici 13 in Preglednici 14 

so zbrani učni cilji po osnovnošolski vertikali, ki jih lahko povežemo z obravnavo 

goriv (biodizla) pri pouku kemije. Kot lahko razberemo, so le-ti učni cilji 

zastopani že v 1. in 3. razredu pri predmetu Spoznavanje okolja. Obravnavane 

vsebine se kasneje nadgrajujejo v 5. razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika 

ter pri predmetu Naravoslovje v 6. in 7. razredu. Pri predmetu Kemija v 9. 

razredu, v katerega želimo umestiti oblikovano učno enoto na tematiko sinteze 

biodizla iz alg, učenci v vsebinskem sklopu Družina ogljikovodikov s polimeri 

spoznajo nafto in zemeljski plin kot ključna vira organskih spojin in neobnovljiva 

vira energije. Hkrati tudi razmišljajo o preprečevanju oziroma zmanjševanju 

vplivov ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje. 
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Preglednica 10: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali 1.–4. razreda 

osnovne šole (1. del) 

Razred 1. 2. 3. 4. 

Ime 

predmeta 

Spoznavanje 

okolja 

Spoznavanje 

okolja 

Spoznavanje okolja Naravoslovje 

in tehnika 

Tematski 

sklop 

OKOLJSKA 

VZGOJA 

/ PROMET 

OKOLJSKA 

VZGOJA 

/ 

Učni cilji Učenci znajo 

opisati, kako 

sami in drugi 

vplivajo na 

naravo. 

Učenci znajo 

pojasniti, kako 

sami dejavno 

prispevajo k 

varovanju in 

ohranjanju 

naravnega 

okolja ter 

urejanju okolja, 

v katerem 

živijo. 

/ Učenci poznajo 

različna prometna 

sredstva in objekte 

ter njihovo vlogo v 

prometu (kolo, 

motor, avto, 

avtobus, tovorno 

vozilo, vlak, letalo, 

ladjo itd.) in okolju. 

Učenci vedo, da 

promet onesnažuje 

zrak, vodo in prst 

(če ni nujno, 

izberemo za pot 

sredstvo, ki manj 

onesnažuje, gremo 

peš, s kolesom, 

vlakom). 

/ 
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Preglednica 11: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali 1.–4. razreda 

osnovne šole (2. del) 

Razred 1. 2. 3. 4. 

Ime 

predmeta 

Spoznavanje 

okolja 

Spoznavanje 

okolja 

Spoznavanje okolja Naravoslovje 

in tehnika 

Tematski 

sklop 

OKOLJSKA 

VZGOJA 

/ PROMET 

OKOLJSKA 

VZGOJA 

/ 

 

 

Vsebine 

 

 

Onesnaževanje 

okolja 

 

 Vpliv prometa na 

okolje 

Onesnaževalci 

vode, tal, zraka 

Varčevanje z 

energijo, urejanje 

okolja 

/ 

 

Preglednica 12: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali 5.–7. razreda (1. 

del) 

Razred 5. 6. 7. 

Ime predmeta Naravoslovje in 

tehnika 

Naravoslovje Naravoslovje 

Vsebinski sklop SNOVI 

Snovi v naravi (zrak) 

SNOVI 

Lastnosti snovi in 

njihova uporaba 

ENERGIJA 

Sonce – osnovni vir 

energije 

VPLIVI ČLOVEKA 

NA OKOLJE 

Pomen učinkovitega 

izkoriščanja naravnih 

virov surovin in 

energije 

VPLIV 

ČLOVEKA NA 

OKOLJE 

Človek 

onesnažuje zrak, 

vodo in tla 
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Preglednica 13: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali 5.–7. razreda (2. 

del) 

Razred 5. 6. 7. 

Ime predmeta Naravoslovje in tehnika Naravoslovje Naravoslovje 

Operativni cilji Učenci znajo prepoznati 

in opisati glavne 

povzročitelje 

onesnaženosti zraka in 

lokalne onesnaževalce 

zraka. 

Učenci znajo predlagati 

možne rešitve za čistejši 

zrak. 

Učenci znajo vrednotiti 

ravnanje oziroma odnos 

ljudi do onesnaževanja 

zraka in ob tem razložiti, 

kaj pomeni odgovoren 

odnos do okolja. 

Učenci znajo poiskati 

alternativne vire 

energije. 

 

 

Učenci spoznajo 

naravne vire surovin in 

goriv (vodo, zrak, 

fosilna goriva, 

kamnine, prst, 

biomaso) in možnosti 

njihove uporabe. 

Učenci spoznajo 

nastanek fosilnih goriv, 

pomen nafte in 

zemeljskega plina kot 

pomembni osnovni 

surovini za vrsto 

izdelkov (zdravila, 

umetne mase …). 

Učenci razlikujejo med 

obnovljivimi viri 

energije (npr. sončno 

energijo, energijo 

vetra, potencialno 

energijo vode, 

geotermalno energijo) 

in neobnovljivimi viri 

(fosilnimi gorivi), ki jih 

mnogo hitreje 

porabljamo, kot v 

naravi nastajajo. 

Učenci spoznajo 

prizadevanja ter 

možnosti za uporabo 

obnovljivih virov 

energije. 

Učenci spoznajo 

problematiko 

omejenosti in 

prekomernega 

izkoriščanja naravnih 

virov vode, surovin in 

goriv ter se zavedajo 

nujnosti gospodarnega 

ravnanja z njimi. 

Učenci razumejo, da 

pridobivanje in 

predelava energetskih 

ter naravnih virov 

vplivata na okolje.  

Učenci spoznajo 

vzroke za 

povečanje emisij 

plinov (ogljikovega 

dioksida, metana, 

dušikovih oksidov) 

in s tem povezanim 

prekomernim 

segrevanjem 

ozračja (povečan 

učinek tople 

grede), ki se odraža 

na spreminjanju 

podnebja in 

kopenskih ter 

vodnih 

ekosistemov. 
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Preglednica 14: Pregled učnih ciljev po osnovnošolski vertikali v 8. in 9. razredu 

Razred 8. 9. 

Ime predmeta Kemija Kemija 

Vsebinski sklop / DRUŽINA 

OGLJIKOVODIKOV S 

POLIMERI 

Operativni cilji / Spoznajo nafto in zemeljski 

plin kot ključna vira 

organskih spojin in 

neobnovljiva vira energije. 

Učenci razmišljajo o 

preprečevanju oziroma 

zmanjševanju vplivov 

ogljikovodikov in njihovih 

derivatov na okolje in se 

zavedajo pomena 

recikliranja odpadkov. 

 

3.4.2 Analiza učbenikov po osnovnošolski vertikali 

V nadaljevanju je predstavljena analiza vsebin, povezanih z gorivi (biodizlom) v 

nekaterih osnovnošolskih učbenikih po osnovnošolski vertikali. Pri tem se 

analizirana učbenika za 1. in 2. razred, Prisluhnem okolju 1 (Vovk Korže in 

Golob, 2009) ter Okolje in jaz 2, (Ferbar idr., 2016), ukvarjata s tematiko prometa 

in osnovami varstva okolja. V učbeniku Okolje in jaz 3 (Krnel idr., 2016) se 

tretješolci prvič srečajo s pojmom nafta ter povežejo problem njenega razlitja z 

onesnaževanjem okolja. V učbeniku Naravoslovje in tehnika 4 (Furlan idr., 2012), 

ki je namenjen učencem v 4. razredu, avtorji učbenika opozarjajo učence na 

ločevanje odpadkov in skrbno ravnanje z okoljem. V učbeniku Naravoslovje in 

tehnika 5 (Kolman idr., 2010) petošolci izvedo, kaj onesnažuje zrak ter kako 

lahko pripomorejo k očiščenju trdnih delcev iz zraka. V učbeniku Dotik narave 6 

(Torkar, Devetak in Kovič, 2013) za 6. razred prvič zasledimo uporabo pojma 

biodizel. V učbeniku Dotik narave 7 (Devetak, Rozman, Sopotnik in Susman, 

2013), ki je namenjen sedmošolcem, se učenci prvič srečajo z okoljskimi 

problemi, kot so kisli dež, smog, ozonska plast, in tako povežejo predhodno 

znanje, zakaj so izpušni plini avtomobilov nevarni za okolje. V učbeniku Peti 
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element 8 (Cvirn Pavlin, Devetak in Jamšek, 2012) se osmošolci seznanijo z 

analizo pozitivnih in negativnih lastnosti biodizla. Spoznajo tudi način 

pridobivanja biodizla in s tem nadgradijo znanje o biodizlu. V učbeniku Moja 

prva kemija 1 (Vrtačnik, Wissiak Grm, Glažar in Godec, 2015) za 9. razred se 

učenci seznanijo s predelavo nafte, pri tem pa alternativna goriva niso omenjena. 

Učbenik Peti element 9 (Devetak, Cvirn Pavlin, Jamšek in Pahor, 2012) ne 

vsebuje obravnave omenjene teme. V nobenem od analiziranih učbenikov ne 

zasledimo omembe biogoriva, pridelanega iz alg. Podrobnejša analiza navedenih 

učbenikov je predstavljena v Preglednici 15, Preglednici 16, Preglednici 17, 

Preglednici 18, Preglednici 19, Preglednici 20. 
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Preglednica 15: Pregled učbenikov po osnovnošolski vertikali (1. del) 

 

 

 

Ime predmeta 

(razred) 
Glavni pojmi 

Učbenik 

Opis prikaza vsebine iz učbenika 

Spoznavanje 

okolja  

(1. razred) 

Promet  

Varstvo okolja 

Vovk Korže, A. in Golob, N. (2009). Prisluhnem okolju 1. 

Učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. 

Ljubljana: Rokus Klett. 

Učbenik Prisluhnem okolju 1 vsebuje 43 strani. Na strani 6 

se učenci naučijo varne poti do svoje šole. Na koncu 

učbenika, na strani 33, avtorja opozarjata učence na skrbno 

ravnanje z okoljem. Učence sprašujeta, v kakšnem okolju 

radi živijo in kako lahko pripomorejo k varovanju in 

ohranjanju okolja.  

Spoznavanje 

okolja  

(2. razred) 

 

 

Varstvo okolja 

Ferbar, J., Grgičević, D., Pečar, M., Bajd, B., Krnel, D. in 

Antić, M. G. (2016). Okolje in jaz 2. Učbenik za 

spoznavanje okolja v 2. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja. Ljubljana: Modrijan. 

Učbenik Okolje in jaz 2 obsega 71 strani. Na strani 16 

avtorji pod naslovom Skrbimo za okolje predstavijo 

ilustracijo, s katero se učenci seznanijo, kdo skrbi za 

urejeno okolico. Na naslednji strani avtorji prikazujejo več 

fotografij in postavljajo učencem vprašanje, ali ljudje 

ravnajo pravilno. Prikazana je fotografija divjega 

odlagališča odpadkov, zelenice kot parkirišča, zažiga gum 

in pranje avtomobila na dvorišču. Avtorji na isti strani 

prikazujejo 2 fotografiji. 1. fotografija predstavlja gozd, 

skozi katerega je speljana avtocesta, 2. pa prikazuje jez, 

izza katerega je nastalo umetno jezero. Nad fotografijama 

pa je postavljeno vprašanje, ki poziva učence k razmisleku, 

kako se je spremenilo okolje za ljudi, živali in rastline. 
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Preglednica 16: Pregled učbenikov po osnovnošolski vertikali (2. del) 

  

Ime predmeta 

(razred) 
Glavni pojmi 

Učbenik 

Opis prikaza vsebine iz učbenika 

Spoznavanje 

okolja  

(3. razred) 

 

Onesnaževanje okolja 

Problem razlitja nafte 

Krnel, D., Pečar, M., Bajd, B., Antić Gaber, M., 

Ferbar, J. in Grgičević, D. (2016). Okolje in jaz 3. 

Učbenik, Spoznavanje okolja za 3. razred 

osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Modrijan. 

Učbenik Okolje in jaz 3 vsebuje 83 strani. Na strani 7 

pod naslovom Ljudje in morje avtorji opozarjajo 

učence na to, da smo ljudje povezani z morjem. 

Opozorijo na to, da ljudje morje onesnažujejo. 

Prikazana je fotografija umrlih živali na morski obali 

zaradi onesnaženosti z nafto. Pod fotografijo je 

postavljeno vprašanje, s katerim avtorji pozivajo 

učence k razmisleku, zakaj pri razlitju nafte pogine 

veliko živali. Na strani 39 je pod naslovom Zrak lahko 

ujamem predstavljena skica avtomobila, iz katerega se 

kadijo izpušni plini. Pod fotografijo je zapisano, da 

dim in izpušni plini onesnažujejo zrak. Na straneh 23 

in 24 so predstavljene fotografije, na katerih avtorji 

učencem prikazujejo promet. Na eni je predstavljen 

gost promet na cesti. Pod fotografijo je zapisano, da 

promet močno onesnažuje okolje. Prikazana je 

fotografija železnice in zapis, da je prevoz po 

železnici cenejši in manj onesnažuje okolje. 
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Preglednica 17: Pregled učbenikov po osnovnošolski vertikali (3. del) 

 

  

Ime predmeta 

(razred) 
Glavni pojmi 

Učbenik 

Opis prikaza vsebine iz učbenika 

Naravoslovje 

in tehnika  

(4. razred) 

Varovanje okolja Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Kolman, A., Jerman, 

R., Jaklin, M., Mati Djuraki, D. in Žibert, J. (2012). 

Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in 

tehniko za 4. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus 

Klett. 

Učbenik Naravoslovje in tehnika 4 obsega 134 strani 

in 4 poglavja. V 4. poglavju pod naslovom Snovi 

avtorji opozarjajo učence na ločevanje odpadkov in 

skrbno ravnanje v okolju. V tem učbeniku ni mogoče 

najti vsebin, ki bi bile bolj povezane s temo biodizla. 

Naravoslovje 

in tehnika  

(5. razred) 

 

Onesnaževanje okolja Kolman, A., Mati Durjak, D., Furlan, I., Klanjšek 

Gunde, M., Jaklin, M. in Jerman, R. (2010). 

Naravoslovje in tehnika 5. Učbenik za naravoslovje in 

tehniko v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja. 

Ljubljana: Rokus Klett. 

Učbenik Naravoslovje in tehnika 5 ima 142 strani in 5 

poglavij. V poglavju z naslovom Zrak in podpoglavju 

Čist in onesnažen zrak avtorji opisujejo, kaj 

onesnažuje zrak in kako pripomoremo k očiščenju 

trdnih delcev iz zraka. 
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Preglednica 18: Pregled učbenikov po osnovnošolski vertikali (4. del) 

 

  

Ime predmeta 

(razred) 
Glavni pojmi 

Učbenik 

Opis prikaza vsebine iz učbenika 

Naravoslovje 

(6. razred) 

Hrana ali biogorivo? 

Obnovljivi viri 

energije 

Biogoriva 

Biodizel 

Torkar, G., Devetak, I. in Kovič, M. (2013).  

Dotik narave 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Učbenik Dotik narave 6 obsega 108 strani in je 

razdeljen na 5 poglavij. V poglavju Od sonca do hrane 

so v podpoglavju Viri energije na strani 38 

predstavljeni fosilna goriva in drugi viri energije 

(biomasa, energija vode ...). Na strani 39 je 

predstavljena razpredelnica z naštetimi vplivi sončne 

energije in drugimi vrstami energije z opisanim 

nastankom in uporabo. Na strani 45 je pod naslovom 

Hrana ali biogorivo opisan povzetek o vse večjem 

številu ljudi na Zemlji in primanjkovanju hrane. Pod 

besedilom avtorji učbenika pozivajo učence k 

razmisleku, ali so lahko biogoriva goriva prihodnosti. 

V poglavju Ekosistemi in varstvo okolja so na strani 

98 pod naslovom Obnovljivi in neobnovljivi viri 

energije predstavljeni neobnovljivi viri, trajnostno 

ravnanje s surovinami, trajnostni razvoj družbe in 

obnovljivi viri energije. Na strani 99 pa je 

predstavljena uporaba obnovljivih virov energije. 
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Preglednica 19: Pregled učbenikov po osnovnošolski vertikali (5. del) 

  

Ime predmeta 

(razred) 
Glavni pojmi 

Učbenik 

Opis prikaza vsebine iz učbenika 

Naravoslovje 

(7. razred) 

Onesnaževanje okolja 

Viri onesnaževanja 

Onesnaževalci 

Promet 

Smog 

Devetak, I., Rozman, L., Sopotnik, M. in Susman, K. 

(2013). Dotik narave 7. Učbenik za naravoslovje v 7. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

Učbenik Dotik narave 7 obsega 140 strani in 4 

poglavja. V poglavju Vplivi človeka na naravo pod 

naslovom Z neodgovornostjo si pljuvamo v lastno 

skledo avtorji opozarjajo učence na onesnaževalce in 

vire onesnaževanja. V poglavju z naslovom Nekaj je v 

zraku so učenci seznanjeni s prometom in smogom, 

kislim dežjem ter ozonsko plastjo. Na teh straneh 

učenci povežejo znanje, zakaj so izpušni plini 

avtomobilov nevarni za okolje.  

Kemija 

(8. razred) 

Obnovljivi in 

neobnovljivi viri 

energije 

Biodizel 

Cvirn Pavlin, T., Devetak, I. in Jamšek, S. (2012). Peti 

element 8. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Učbenik Peti element 8 vsebuje 103 strani in 5 

poglavij. V poglavju Kaj nam daje ogenj? sta na strani 

82 pod naslovom Kaj so fosilna goriva? predstavljeni 

povezava nafte s fosili in opredelitev, zakaj človek 

uporablja fosilna goriva. Omenjen je tudi biodizel, 

njegove dobre in slabe lastnosti. Avtorji omenijo, da 

biodizel izdelujejo iz odpadnih jedilnih olj in rastlin 

(koruze, oljne repice, sončnice), vendar ne omenjajo 

biodizla iz alg. Na strani 83 je učencem postavljeno 

vprašanje za razmislek o tem, katere vire energije bi 

lahko v prihodnosti nadomestili s fosilnimi gorivi. 
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Preglednica 20: Pregled učbenikov po osnovnošolski vertikali (6. del) 

  

Ime predmeta 

(razred) 
Glavni pojmi 

Učbenik 

Opis prikaza vsebine iz učbenika 

Kemija  

(9. razred) 

Nafta in zemeljski plin Vrtačnik, M., Wissiak Grm, S. K., Glažar, S. A. in 

Godec, A. (2015). Moja prva kemija. Učbenik za 9. 

razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

Učbenik Moja prva kemija 2 ima 97 strani in 4 

poglavja. V poglavju Družina ogljikovodikov s 

polimeri so učenci že pod 1. naslovom Ogljikovodiki, 

naši dobri znanci seznanjeni z nafto in zemeljskim 

plinom. V podpoglavju Reakcije ogljikovodikov pa 

lahko učenci spoznajo predelavo nafte. Učbenik ne 

obravnava alternativnega goriva, biodizla. 

/ Devetak, I., Cvirn Pavlin, T., Jamšek, S. in Pahor, V. 

(2012). Peti element 9. Učbenik za kemijo v 9. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Učbenik ne vsebuje poglavja, v katerem bi lahko z 

ogljikovodiki povezali alternativna goriva oziroma 

biodizel. 
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3.4.3 Predstavitev razvitih učnih gradiv   

3.4.3.1 Navodila za učitelja učne enote: SINTEZA BIODIZLA IZ LIPIDOV 

ALG  

1. Ključni pojmi 

Ključni pojmi, ki jih učenci spoznajo, so biodizel, alternativna goriva, 

transesterifikacija, centrifugiranje. 

2. Stopnja 

Poskus je primeren za učence v 9. razredu osnovne šole.  

3. Splošni cilji 

Pri kemiji kot splošnoizobraževalnem predmetu učenci prednostno razvijajo: 

eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine, odgovoren odnos do uporabe 

snovi, sposobnost in pripravljenost za zavzeto, odgovorno in utemeljeno ravnanje 

za zdravje in v okolju (kemijska varnost), razumevanje soodvisnosti zgradbe, 

lastnosti in uporabe snovi. Učenci razvijajo tudi načrtno opazovanje, uporabo 

opažanj kot vir podatkov, zapisovanje. 

4. Operativni cilji 

Tema/vsebinski sklop: DRUŽINA OGLJIKOVODIKOV S POLIMERI 

Učenci spoznajo nafto in zemeljski plin kot ključna vira organskih spojin (zlasti 

ogljikovodikov) in neobnovljiva vira energije; spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in varnim ravnanjem; razumejo 

pomen oziroma vpliv ogljikovodikov in njihovih derivatov na življenje oziroma 

okolje. Učenci razmišljajo o preprečevanju oziroma zmanjševanju vplivov 

ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje in se zavedajo pomena recikliranja 

odpadkov. 

5. Teoretična izhodišča 

Alternativni viri energije predstavljajo vire energije, ki ne spadajo med fosilna 

goriva. Z njimi poskušamo nadomestiti, zamenjati ali pa vsaj dopolniti energijo, ki 

jo pridobivamo z izkoriščanjem dolgotrajne akumulacije sončne energije v obliki 

nafte, premoga in zemeljskega plina. 
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Mikroalge predstavljajo zanimivo surovino, saj predstavljajo predvsem zaradi 

svoje hitre stopnje rasti možnost za množično proizvodnjo goriv obnovljivega 

vira. Iz lipidov mikroalg lahko sintetiziramo biodizel. Biodizel je ekološki 

energent, ki se lahko pridobiva iz rastlinskega ali živalskega olja. Z njegovo 

uporabo se zmanjšuje emisija toplogrednih plinov. Kemijsko lahko biodizel 

opredelimo kot metilni ester, ki nastaja pri esterifikaciji trigliceridov z 

metanolom. 

Za pripravo biodizla je treba najprej dekantirati vzorec alg od ostankov gojišča. 

Maščobe nato v prisotnosti baze preestrimo z metanolom. V tej reakciji molekule 

maščobe – trigliceridi – razpadejo ter se ponovno formirajo v molekule estra in 

glicerina. Ester in glicerin nato ločimo. Estri se uporabljajo kot gorivo, glicerin pa 

predstavlja pomemben stranski produkt. 

6. Cilj eksperimentalnega dela 

Cilj eksperimentalnega dela je, da učenci sami sintetizirajo biodizel in se pri tem 

zavedajo pomena uporabe alternativnih goriv. 

7. Predlagana vsebina 

Nafta in zemeljski plin – vira ogljikovodikov in neobnovljive energije; ključne 

okoljske težave, vezane na uporabo ogljikovodikov in njihovih derivatov. 

8. Predznanje 

 Učenci poznajo kemijske enačbe kot zapise kemijskih reakcij in poznajo 

pravila za urejanje kemijskih enačb. 

 Učenci poznajo nafto in zemeljski plin kot ključna vira organskih spojin 

(zlasti ogljikovodikov) in neobnovljiva vira energije. 

 Poznajo vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje. 

 Učenci znajo opredeliti maščobe kot estre maščobnih kislin in glicerola, 

poznajo njihove osnovne lastnosti in vire. 

 Učenci poznajo skupine organskih kisikovih spojin, alkohole, estre: znajo 

opredeliti funkcionalne skupine in glavne predstavnike te skupine spojin 

ter jih poimenovati. 

 Učenci poznajo osnove eksperimentalnega dela. 
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9. Način izvedbe 

Poskus je sestavljen tako, da ga učenci delajo v parih. Poskus lahko prikažemo 

tudi demonstracijsko. 

10. Čas 

Izvedba poskusa in obravnava učne snovi trajata 2 šolski uri. Pomembno je, da 

kulturo evglen pripravimo prej, saj le-ta za uspešno namnožitev potrebuje en 

mesec. 

11. Zaščita in varnost 

A Ravnanje z odpadki  

Po končanem delu učenci odlijejo reakcijske zmesi v za to posebej pripravljene 

posode za odpadke. 

B Varnost pri eksperimentalnem delu 

Preglednica 21: Oznake za nevarne snovi 

Kemikalije Piktogrami 

klorovodikova kislina, HCl(aq) 

 

heksan, C6H14(aq) 

 

metanol, CH3OH(aq) 

 

 

Uporaba varovalne opreme 

Pri delu so obvezna zaščitna očala in halja. Vedno imamo tudi zaščitne rokavice, 

razen pri delu z gorilnikom. Pazimo, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Preden 

zapustimo laboratorij, si umijemo roke. 
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12. Potrebščine, aparature in kemikalije 

Potrebščine Kemikalije 

1.000-mililitrska čaša klorovodikova kislina, HCl(aq) 

100-mililitrska čaša  heksan, C6H14(aq) 

tehtnica metanol, CH3OH(aq) 

pipeta/kapalka  

stožčaste epruvete  

centrifugirka  

 

Za izvedbo eksperimentalnega dela potrebujemo 57 mL alg Euglena sp.  

13. Priprava kulture alg in reagentov 

Priprava gojišča in gojenje kultur alg (Euglena sp.) 

Sestavine Količina 

riž 0,4 g 

grah (razrezan) 1,0 g 

destilirana voda 500 mL 

vzorec evglen 57 mL 

Pred začetkom priprave gojišča vse aparature in pripomočke steriliziramo. 

Steklene kozarce dobro speremo brez uporabe detergenta ali drugih kemikalij, 

razen kozarca 10-% dušikove kisline. Nato kozarce postavimo v t. i. ekonomlonec 

ali avtoklav in še enkrat dobro speremo z destilirano vodo. 

Postopek priprave gojišča: 

1. Grah prerežemo na polovico. 

2. Stehtamo 1,0 g prerezanega graha in 0,4 g riža ter ju prenesemo v 

500-mililitrsko čašo. 

3. V čašo dodamo 500 mL destilirane vode. 

4. Čašo postavimo na gorilnik in segrevamo 20 minut. Vsebino občasno 

premešamo. 

5. Ko se vsebina v čaši ohladi, jo prelijemo v steriliziran stekleni kozarec in 

ji dodamo 57 mL vzorca alg. 
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6. Gojišče nato postavimo v dobro osvetljen prostor in ga ne izpostavljamo 

direktni sončni svetlobi. Gojenje kulture alg izvedemo v temperaturnem 

razponu 16–22 °C. V času gojenja (v mesecu dni) je potreben skupni 

volumen 500 mL. Po potrebi dolivamo vodo in kulture občasno tudi 

premešamo. 

 

Priprava MeOH/HCl 

Za pripravo 100 mL raztopine 1 M MeOH/HCl previdno dodamo 8,88 mL 

koncentrirane HCl(aq) k 90 mL MeOH(aq). Nato razredčimo z MeOH(aq) do 

100 mL. Za posamezni par učencev potrebujemo 10 mL pripravljene raztopine. 

14. Vodenje laboratorijske aktivnosti 

Pogovor pred vajo in ponovitev znanja 

Ponovitev znanja in pripravljenost na eksperimentiranje izvedemo tako, da 

učencem sproti, v pogovoru postavljamo vprašanja, ki so omenjena v naslednjem 

odstavku. Vsak par dobi več manjših samolepilnih listkov. Najprej se učenci nanje 

podpišejo. Za vsako postavljeno vprašanje imajo učenci minuto časa, da 

premislijo in na listek zapišejo pravilni odgovor. Listke nalepimo na tablo in jih 

razporedimo tako, da so pravilni odgovori na enem koncu table, nepravilni pa 

ostanejo na mizi. Vsakega, ki pravilno odgovori na vprašanje, pohvalimo in mu 

dodelimo točko. Seštevek točk upoštevamo pri ocenjevanju laboratorijske 

aktivnosti. 

Učno uro začnemo tako, da skupaj z učenci ponovimo: Kaj so goriva? (1 T; 

goriva so snovi, ki jih sežigamo z namenom, da pridobimo toploto.) Kje jih 

uporabljamo? (1 T; uporabljamo jih na vseh področjih: pri gospodinjstvu, 

tehnoloških pečeh, motorjih z notranjim izgorevanjem, letalih, raketah ...) Kako 

delimo vire energije? (1 T; delimo jih na obnovljive in neobnovljive vire.) 

Preverimo tudi znanje učencev o tem, kaj spada med neobnovljive viri energije. 

Učno uro nato usmerimo v obnovljive vire energije. Učence vprašamo, kaj so 

alternativna goriva. (1 T; to so goriva, pridobljena iz obnovljivih virov energije, 

ki praviloma manj onesnažujejo okolje.) Učence seznanimo, da bomo šolski 

laboratorij spremenili v industrijski obrat, v katerem bomo pridobili za svojo 
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prihodnost aktualno gorivo. Učence vprašamo, ali znajo napovedati, katero je to 

gorivo in iz česa ga lahko pridobimo. (1 T; biodizel; iz različnih rastlinskih olj, 

koruze, sončnice, oljne repice.) Učencem omenimo etično dilemo glede uporabe 

kulturnih rastlin za namen goriva, zato se bomo skušali tem surovinam izogniti; 

vprašamo jih, iz česa bomo v šoli lahko pridelali biodizel. Učence usmerimo k 

odgovoru, da so to alge, ki so za nas zelo lahkodostopne, saj jih imamo v biološki 

učilnici. Preverimo še pričakovanja učencev glede rezultatov poskusa. Učenci 

spoznajo reakcijo transesterifikacije, saj si v zvezek zapišejo reakcijsko shemo in 

definicijo. Učencem damo navodila za eksperimentalno delo, jih razdelimo v 

skupine, razdelimo tudi delovne liste. Učenci si ustrezno pripravijo svojo delovno 

površino. Vsak par dobi natehtani vzorec alg. Učenci po navodilih delovnega lista 

izvajajo poskus.  

Potek dela po stopnjah 

1. Pripravimo raztopino metanola v kislem mediju, MeOH/HCl(aq). Za pripravo 

100 mL 1 M raztopine MeOH/HCl(aq) previdno dodamo 8,88 mL 

koncentrirane HCl(aq) k 90 mL MeOH(aq). 

2. Biomase alg iz raztopine ločimo s centrifugiranjem v alikvotih po 25 mL. 

Predhodno stehtamo 2 12,5-mililitrski epruveti. 

3. Pridobljeni vzorec alg zamrznemo za 24 ur.  

4. 50 mL vzorca alg odtalimo. 

5. Vzorce alg iz iste paralelke združimo in resuspendiramo v 8 mL predhodno 

pripravljene kisle raztopine MeOH/HCl(aq).  

6. V terilnico damo spatulo kremenčevega peska in resuspendiramo alge v 8 mL 

MeOH/HCl(aq). Zmes v terilnici tremo toliko časa, da dobimo homogeno 

tekočo zmes. Ob dodatku 5 mL MeOH/HCl(aq) prenesemo goščo nazaj v 

epruveto. Terilnico speremo s 3 mL MeOH/HCl(aq) in sprano tekočino 

dodamo v epruveto z vzorcem. 

7. Pripravimo vodno kopel. 

8. Zaprto epruveto z vzorcem alg v MeOH/HCl(aq) 30 minut segrevamo v vodni 

kopeli pri 65 °C. V času inkubacije 2-krat pretresemo.  

9. Po 30 minutah odstranimo epruvete iz tople kopeli in počakamo, da se 

ohladijo. 
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10. Pripravimo zbirno posodo za biodizel, le-to prazno stehtamo in zapišemo 

njeno maso. 

11. V epruveto z vzorcem dodamo 2 mL heksana. Epruveto stresamo 2 minuti, 

tako da nastane emulzija. Epruveto damo v centrifugirko in centrifugiramo, 

da se plasti ločijo. S pipeto vzamemo iz epruvete zgornjo plast (plast heksana) 

in jo prenesemo v zbirno posodo. Ekstrakcijo ponovimo 5-krat, tako da 

imamo na koncu 12 mL izvlečka. 

12. Posodo z zbranim heksanskim substratom postavimo v dobro zračen prostor, 

zato da heksan izhlapi. 

13. Ko topilo v celoti izhlapi, ponovno stehtamo posodo z biodizlom in zapišemo 

njeno maso. 

14. Izračunamo izkoristek biodizla. 

 

15. Interakcija učitelj – učenec 

Pred izvedbo vaje skušamo aktivno vključiti vse učence in jih spodbuditi, da 

odgovarjajo na vprašanja. To izvedemo v obliki kviza. Podpisane listke z 

odgovori preberemo. Skupaj pogledamo nekaj primerov odgovorov in jih 

vključimo v razpravo. Na tablo nalepimo pravilne odgovore, nepravilni ostanejo 

na mizi. Učence, ki pravilno odgovorijo, pohvalimo. Ostalim učencem povemo, 

naj se za prihodnjo uro bolje pripravijo. Učence seznanimo tudi z reakcijo 

transesterifikacije. Povemo, da je to reakcija, ki jo uporabljajo za pripravo 

biodizla, saj zmanjša viskoznost olja. Na tablo zapišemo reakcijsko shemo, učenci 

vse zapišejo v zvezek. Nato damo učencem navodila za eksperimentalno delo in 

jih razdelimo v skupine. Učencem razdelimo delovne liste, s pomočjo katerih 

sledijo navodilom poskusa. 

Učence opazujemo pri eksperimentalnem delu. Opozarjamo jih, da so previdni pri 

delu z metanolom v kislem mediju, MeOH/HCl. Opominjamo jih, da morajo biti 

pozorni pri tehtanju praznih epruvet in epruvet s proizvodom ter praznih zbirnih 

posod in zbirnih posod s heksanom ter biodizlom. Opozorimo jih tudi na to, da 

morajo vse epruvete, merilne valje in čaše ustrezno označiti. Preden začnejo z 

delom, je pomembno, da so vse aparature čiste in suhe. 

Če rezultat poskusa ni v skladu s pričakovanim, morajo učenci poskus ponoviti. 

Usmerimo učence, da sami ugotovijo pravilne ugotovitve in rezultate. Po 
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končanih poskusih 4 parom vzamemo delovne liste in jih ocenimo. Učenci so na 

tak način ocenjevanja pripravljeni in s takim načinom seznanjeni. Med 

ocenjevanjem učenci pospravijo kemijski inventar. Učencem povemo, da odpadne 

reakcijske zmesi odlijejo v posebej pripravljene posode za odpadke. Učenci na 

koncu pospravijo svojo delovno površino. Nato vrnemo ocenjene delovne liste. 

Učenci, ki jim popravimo delovne liste, poročajo o rezultatih eksperimentalnega 

dela. Ostali učenci sodelujejo in si po potrebi popravijo ali dopišejo opombe. 

 

16.  Pričakovani rezultati 

V Preglednici 22 in Preglednici 23 so zbrani rezultati eksperimentalnega dela. 

Preglednica 22: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela – masa alg 

Paralelka Masa prazne 

epruvete [g] 

Masa epruvete z 

algami [g] 

Masa alg [g] 

1 
12,21 14,65 2,44 

12,48 14,58 2,10 

2 
13,26 15,70 2,44 

12,43 15,07 2,64 

3 
10,31 12,81 2,50 

10,45 13,11 2,70 

 

Preglednica 23: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela – biodizel 

Paralelka Masa zbirne 

posode 

Masa zbirne 

posode in biodizla 

Biodizel 

(izkoristek) 

1 13,63 14,88 1,25 

2 13,94 14,99 1,05 

3 11,43 12,69 1,26 
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Fotografije rezultatov eksperimentalnega dela, urejene po vrstnem redu 

eksperimentiranja 

 

Slika 3: Gojišče s kulturo alg 

 

 

Slika 4: Centrifugirka 
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Slika 5: Koničaste epruvete z algami 

 

Slika 6: Kremenčev pesek in terilnica s pestilom (levo), raztopina metanola v 

kislem mediju, MeOH/HCl (desno) 
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Slika 7: Aparatura za segrevanje na vodni kopeli pri 65 °C 

 

 

 

 

 

Slika 8: Heksan in biodizel 
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Slika 9: Biodizel 

 

Slika 10: Biodizel iz lipidov alg 
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Slika 11: Gorenje biodizla 
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17.  Odgovori na vprašanja 

1. Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. (1 T) 

Kaj je biodizel? 

A Biodizel je tradicionalno gorivo, saj spada med obnovljive vire energije. 

B Biodizel je alternativno gorivo, saj spada med neobnovljive vire energije.  

C Biodizel je alternativno gorivo, saj spada med obnovljive vire energije. 

Č Biodizel je tradicionalno gorivo, saj spada med neobnovljive vire energije. 

Pravilni odgovor: B. 

2. Pozorno preberite spodnji besedili in rešite nalogi. 

2.1 Razvrstite oskrbo z energijo od tiste z največjo do tiste z 

najmanjšo porabo v letu 2014 v Sloveniji. To storite tako, da na črto 

za številkami, ki predstavljajo z 1 največjo oskrbo z energijo in s 5 

najmanjšo oskrbo z energijo, zapišete črko. (5 T) 

 

1 ____C____  A Zemeljski plin. 

2 ____Č____  B Premog. 

3 ____D____   C Naftni proizvodi. 

4 ____B____   Č Jedrska energija. 

5 ____A____   D Obnovljivi viri. 

2.2 V medijih velikokrat zasledimo napovedi, da bo sčasoma 

zmanjkalo fosilnih goriv. V kratkem sestavku skušajte napovedati 

človekovo prilagoditev na življenje brez fosilnih goriv. (2 T) 

Primer odgovora: Človek bo sčasoma začel z izkoriščanjem obnovljivih 

virov energije, in sicer z alternativnimi gorivi, ki večinoma manj 

onesnažujejo okolje. Eno izmed alternativnih goriv je biodizel, ki je 

razgradljiv in manj strupen za okolje. 
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3. Pri reakcije transesterifikacije uporabljamo primarne in sekundarne 

alkohole. Kateri alkohol smo uporabili pri poskusu? Obkrožite 

pravilno trditev. (1 T)  

A  Uporabili smo etanol. 

B  Uporabili smo propanol. 

C  Uporabili smo oktanol. 

Č Uporabili smo metanol. 

D  Uporabili smo butanol. 

Pravilni odgovor: Č. 

4.  Iz spodnjega besedila skušajte izpisati shematski zapis reakcije 

transesterifikacije. (4 T) 

Pri reakciji transesterifikacije rastlinskega olja ob prisotnosti katalizatorja (močne 

kisline/baze/encima) glicerid reagira z alkoholom. Po koncu kemijske reakcije 

nastane mešanica estrov maščobnih kislin in glicerola ter presežnih reagentov.  

Pravilni odgovor:
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18. Ocenjevanje eksperimentalnega dela 

Preglednica 24: Obrazec za ocenjevanje učencev 

Ime in priimek učenca: 

Prvina 

vrednotenja 
Merilo 

Število 

točk 

Doseženo 

število točk 
% 

Varnost pri delu 

Dosledno upoštevanje 

navodil za varno delo in 

ustrezno ravnanje z 

odpadnimi zmesmi.  

Nosijo haljo, rokavice in 

očala. 

10 T  

 

Natančnost pri 

izvedbi reakcij 

Sprotno vpisovanje 

rezultatov, pravilne količine 

in upoštevanje navodil. 

10 T  

 

Spretnost 

izvajanja 

poskusov in 

organizacija 

dela 

Izvedba vaje v predpisanem 

roku. 
9 T  

 

Zbiranje, 

urejanje in 

analiza 

podatkov 

Pravilno izpolnjen delovni 

list s podatki. 
20 T  

 

Sposobnost 

sklepanja 

Pred poskusom preverimo 

pričakovanja. 
3 T  

 

Preverjanje 

pripravljenosti 

na poskus 

Pravilni odgovori na listkih. 5 T  

 

Največje možno število točk 57 T   

Doseženo število točk  

Odstotek  
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3.4.3.2 Delovni list za učenca učne enote: SINTEZA BIODIZLA IZ 

LIPIDOV ALG  

Priimek in ime učenca: 

Datum: 

1. Naslov vaje: Sinteza biodizla iz lipidov alg 

2. Uvod 

V današnjem času se zaradi onesnaževanja okolja pojavlja veliko okoljskih 

problemov. Eden izmed pomembnih onesnaževalcev so tudi fosilna goriva. V 

medijih je govora o tem, da bo kmalu zmanjkalo fosilnih goriv. Ali ste se kdaj 

vprašali, kaj bo človeštvo brez nafte? Predstavljajte si dan, preživet brez goriva, 

plastičnih izdelkov, plastenk ali ličil. Velikokrat se niti ne zavedamo, kaj vse nam 

omogoča uporaba fosilnih goriv. Treba je premisliti, s čim bi jih v prihodnosti 

lahko nadomestili. Pri tem moramo biti pozorni na lastnosti, kot sta obnovljivost 

goriv in čim manjše onesnaževanje okolja. S tem namenom bomo spremenili naš 

šolski laboratorij v industrijo biodizla, ki ga bomo pridobili iz alg. 

3. Naloga 

Sintetizirajte biodizel iz lipidov alg. 

4. Varnost pri eksperimentalnem delu 

Preglednica 25: Oznake za nevarne snovi 2 

Kemikalije Piktogrami 

klorovodikova kislina, HCl(aq) 

 

heksan, C6H14(aq) 

 

metanol, CH3OH(aq) 
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Uporaba varovalne opreme 

Pri delu so obvezna zaščitna očala in halja. Vedno imejte tudi zaščitne rokavice, 

razen pri delu z gorilnikom. Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Preden 

zapustite laboratorij, si umijte roke. 

5. Potek dela po stopnjah 

1. Pripravite raztopino metanola v kislem mediju, MeOH/HCl(aq). Za pripravo 

100 mL 1 M raztopine MeOH/HCl(aq) previdno dodajte 8,88 mL koncentrirane 

HCl(aq) k 90 mL MeOH(aq). 

2. Biomase alg iz raztopine ločite s centrifugiranjem v alikvotih po 25 mL. 

Predhodno stehtajte 2 12,5-mililitrski epruveti. 

3. Pridobljeni vzorec alg zamrznite za 24 ur.  

4. 50 mL vzorca alg odtalite. 

5. Vzorce alg iz iste paralelke združite in resuspendirajte v 8 mL predhodno 

pripravljene kisle raztopine MeOH/HCl(aq).  

6. V terilnico dajte spatulo kremenčevega peska in resuspendirane alge v 8 mL 

MeOH/HCl(aq). Zmes v terilnici trite toliko časa, da dobite homogeno tekočo 

zmes. Ob dodatku 5 mL MeOH/HCl(aq) prenesite goščo nazaj v epruveto. 

Terilnico sperite s 3 mL MeOH/HCl(aq) in sprano tekočino dodajte v epruveto z 

vzorcem.  

7. Pripravite vodno kopel. 

8. Zaprto epruveto z vzorcem alg v MeOH/HCl(aq) 30 minut segrevajte v vodni 

kopeli pri 65 °C. V času inkubacije epruveto 2-krat pretresite.  

9. Po 30 minutah odstranite epruvete iz tople kopeli in počakajte, da se ohladijo. 

10. Pripravite zbirno posodo za biodizel, prazno stehtajte in zapišite njeno maso. 

11. V epruveto z vzorcem dodajte 2 mL heksana. Epruveto stresajte 2 minuti, da 

nastane emulzija. Epruveto dajte v centrifugirko in centrifugirajte, da se plasti 

ločijo. S pomočjo pipete vzemite iz epruvete zgornjo plast (plast heksana) in jo 

prenesite v zbirno posodo. Ekstrakcijo ponovite 5-krat, tako da imate na koncu 

12 mL izvlečka.  

12. Posodo z zbranim heksanskim substratom postavite v dobro zračen prostor, da 

heksan izhlapi.  

13. Ko topilo v celoti izhlapi, ponovno stehtajte posodo z biodizlom in zapišite njeno 

maso.  
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14. Izračunajte izkoristek biodizla. 

6. Rezultati 

Preglednica 26: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela – masa alg 

Vzorec Masa prazne 

epruvete [g] 

Masa epruvete z 

algami [g] 

Masa alg [g] 

    

    

    

    

 

Preglednica 27: Zbrani rezultati eksperimentalnega dela – izkoristek biodizla 

Vzorec Masa zbirne 

posode 

Masa zbirne 

posode in biodizla 

Biodizel 

(izkoristek) 

    

 

 

7. Vprašanja 

1. Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. (1 T) 

Kaj je biodizel? 

A Biodizel je tradicionalno gorivo, saj spada med obnovljive vire energije. 

B Biodizel je alternativno gorivo, saj spada med neobnovljive vire energije.  

C  Biodizel je alternativno gorivo, saj spada med obnovljive vire energije. 

Č  Biodizel je tradicionalno gorivo, saj spada med neobnovljive vire energije. 
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2. Pozorno preberite spodnji besedili in rešite nalogi. 

2.1 Razvrstite oskrbo z energijo od tiste z največjo do tiste z najmanjšo 

porabo v letu 2014 v Sloveniji. To storite tako, da na črto za 

številkami, ki predstavljajo z 1 največjo oskrbo z energijo in s 5 

najmanjšo oskrbo z energijo, zapišete črko. (5 T) 

 

1 ________  A Zemeljski plin. 

2 ________  B Premog. 

3 ________   C Naftni proizvodi. 

4 ________   Č Jedrska energija. 

5 ________   D Obnovljivi viri. 

 

2.2  V medijih velikokrat zasledimo napovedi, da bo sčasoma zmanjkalo 

fosilnih goriv. V kratkem sestavku skušajte napovedati človekovo 

prilagoditev na življenje brez fosilnih goriv. (2 T) 
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3. Pri reakcije tranesterifikacije uporabljamo primarne in sekundarne 

alkohole. Kateri alkohol smo uporabili pri poskusu? Obkrožite 

pravilno trditev. (1 T)  

A  Uporabili smo etanol. 

B  Uporabili smo propanol. 

C  Uporabili smo oktanol. 

Č Uporabili smo metanol. 

D  Uporabili smo butanol. 

4. Iz spodnjega besedila skušajte izpisati shematski zapis reakcije 

transesterifikacije. (4 T) 

Pri reakciji transesterifikacije rastlinskega olja ob prisotnosti katalizatorja (močne 

kisline/baze/encima) glicerid reagira z alkoholom. Po koncu kemijske reakcije 

nastane mešanica estrov maščobnih kislin in glicerola ter presežnih reagentov.  
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8. Vrednotenje rezultatov učenčevega dela 

Ime in priimek učenca: 

Prvina vrednotenja Merilo 
Število 

točk 

Doseženo 

število 

točk 

% 

Varnost pri delu 

Dosledno upoštevanje navodil 

za varno delo in ustrezno 

ravnanje z odpadnimi zmesmi.  

Nosijo haljo, rokavice in očala. 

10 T  

 

Natančnost pri 

izvedbi reakcij 

Sprotno vpisovanje rezultatov, 

pravilne količine in upoštevanje 

navodil. 

10 T  

 

Spretnost izvajanja 

poskusov in 

organizacija dela 

Izvedba vaje v predpisanem 

roku. 
9 T  

 

Zbiranje, urejanje in 

analiza podatkov 

Pravilno izpolnjen delovni list s 

podatki. 
20 T  

 

Sposobnost 

sklepanja 

Pred poskusom preverimo 

pričakovanja. 
3 T  

 

Preverjanje 

pripravljenosti na 

poskus 

Pravilni odgovori na listkih. 5 T  

 

Največje možno število točk 57 T   

Doseženo število točk  

Odstotek  
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3.5 Sklepi 

V diplomskem delu sta bili zastavljeni 2 raziskovalni hipotezi.  

Hipoteza 1: Mogoče je optimizirati postopek sinteze biodizla iz lipidov alg, ki je 

primeren za pouk kemije v osnovni šoli. 

Hipoteza je bila potrjena, saj je bil postopek pridobitve biodizla iz lipidov alg v 

šolskem laboratoriju uspešno izveden in optimiziran. Pri tem je osnovo sinteze 

biodizla predstavljal postopek avtorjev Blattija in Burkarta (2012), ključni 

spremembi pri optimizaciji postopka sinteze pa zamenjava alg Chlamydomonas 

reinhardtii z lažje dostopnimi algami Euglena sp. in dodatno dejanje maceriranja 

alg v terilnici, ki omogoča pridobitev boljših izkoristkov biodizla. 

Hipoteza 2: V eksperimentalni nalogi, namenjeni za pouk kemije v osnovni šoli, je 

mogoče razviti učno enoto s pripadajočimi navodili za učitelja in delovnim listom 

za učenca za njegovo samostojno eksperimentalno delo, ki vključuje sintezo 

biodizla iz lipidov alg. 

Hipoteza je bila potrjena, kar potrjuje oblikovana učna enota za devetošolce z 

umestitvijo v vsebinski sklop Družina ogljikovodikov s polimeri pri predmetu 

Kemija. Učna enota vsebuje učiteljeva navodila in delovni list za samostojno 

eksperimentalno delo učencev, pri katerem učenci sami sintetizirajo biodizel iz 

lipidov alg. 

4 ZAKLJUČEK 

Onesnaženost ozračja predstavlja velik okoljski problem, zato je treba povečati 

uporabo okolju prijaznejših goriv. Pri tem je uporaba alternativnih goriv 

priporočljiva tudi zaradi zmanjševanja zaloge fosilnih goriv. Biodizel predstavlja 

eno izmed obnovljivih alternativnih goriv, ki jih lahko pridobimo iz rastlinskih 

olj, odpadnih kuhinjskih olj ali raznovrstnih živalskih maščob. 

V slovenskem šolskem prostoru je bila izvedena optimizacija sinteze biodizla iz 

odpadnih olj (Konda, 2015), ni pa še bila izvedena sinteza biodizla iz lipidov alg. 

V diplomskem delu je bil postopek sinteze biodizla iz alg (Blatti in Burkart, 2012) 

optimiziran in nadgrajen, pri čemer so bile alge Chlamydomonas reinhardtii 

zamenjane z za učitelja lažje dostopnimi algami Euglena sp., za izboljšanje 
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izkoristka izolacije lipidov iz alg pa je bilo v postopek vključeno tudi maceriranje 

alg v terilnici; kljub temu pa je za postopek gojitve alg potreben mesec dni. Ob 

končani gojitvi se biodizel iz lipidov alg sintetizira s postopkom transesterifikacije 

ob uporabi metanola v kislem mediju in loči iz reakcijske zmesi ob uporabi 

ekstrakcije s heksanom. Na osnovi opisanega eksperimentalnega dela je bila nato 

v diplomskem delu oblikovana učna enota, namenjena učencem 9. razreda pri 

predmetu Kemija. Učna enota je umeščena v vsebinski sklop Družina 

ogljikovodikov s polimeri in vsebuje pripadajoča navodila za učitelja ter delovni 

list za učenca s ciljem samostojne sinteze biodizla iz lipidov alg in razvijanja 

zavedanja pomena uporabe alternativnih goriv. 

V analizi učnih načrtov za Spoznavanje okolja (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011), 

Naravoslovja (Skvarč idr., 2011), Naravoslovja in tehnike (Vodopivec idr., 2011) 

in Kemije (Bačnik idr., 2011) je bilo ugotovljeno, da je v njih možno prepoznati 

učne cilje, ki omogočajo smiselno vključitev tematike biodizla v pouk in uporabo 

v diplomskem delu razvite učne snovi. V diplomskem delu je bilo analiziranih 

nekaj primerov osnovnošolskih učbenikov po osnovnošolski vertikali glede 

prisotnosti vsebin, povezanih z gorivi (biodizlom), v nadaljevanju bi bilo analizo 

smiselno razširiti na vse potrjene učbenike s področja naravoslovnega 

izobraževanja v osnovni šoli. 

V prihodnje je smiselno načrtovati evalvacijo predlagane izvedbe poskusa v šolski 

praksi in pridobiti povratne informacije od učencev o zanimivosti izvedene učne 

enote. 

  



 

59 

 

5 VIRI IN LITERATURA 

Abbaszaadeh, A., Ghobadian, B., Omidkhah, M. R. in Najafi, G. (2012). Current 

biodiesel production technologies. Energy Conversion and Management, 63, 

138–148. 

Addison, K. (b. d.). The Biodiesel Bible. Pridobljeno s 

http://journeytoforever.org/biodiesel.html 

Anastas, P. T. in Warner, J. C. (1998). Green Chemistry: Theory and Practice. 

New York: Oxford University Press. 

Antipa, G. A. (b. d.). Methods for Cultivation of the Protista: interno gradivo. 

Pridobljeno s http://online.sfsu.edu/antipa/biol450/handouts/appendix.pdf 

Avsec, S. (2015). Alternativni viri energije. Gea, 72, 24–33. 

Bačnik, A., Bukovec, N., Vrtačnik, M., Poberžnik, A., Križaj, M., Stefanovik, V. 

… Preskar, S. (2011). Program osnovna šola. Kemija. Učni načrt. Ljubljana: 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Bačnik, A. in Požek-Novak, T. (2000). Model poučevanja integriranih 

kemijsko-okoljskih vsebin pri organski kemiji. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Baird, C. in Cann, M. (2012). Environmental Chemistry-5th edition. New York: 

W. H. Freeman and Company. 

Baldassarri, T. L., Battistelli, L. C., Conti, L., Crebelli, R., de Berardi, B., Iamicel, 

A. L. … Iannaccone, S. (2004). Emission comparison of urban bus engine 

fueled with diesel oil and ˇbiodieselˇ blend. Science of the Total Environment 

327, 147–162. 

Blatti, J. L. in Burkart, M. D. (2012). Releasing Stored Solar Energy within Pond 

Scum: Biodiesel from Algal Lipids. Journal of Chemical Education, 89(2), 

239–242.  

Brown, L. R. (2012). Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of Food 

Scarcity. Pridobljeno s http://www.earth-policy.org/books/fpep/fpepch4 

http://journeytoforever.org/biodiesel.html
http://online.sfsu.edu/antipa/biol450/handouts/appendix.pdf
http://www.earth-policy.org/books/fpep/fpepch4


 

60 

 

Cvirn Pavlin, T., Devetak, I. in Jamšek, S. (2012). Peti element 8. Učbenik za 

kemijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Cyberlipid center. (b. d). Biodiesel. Pridobljeno s 

http://www.cyberlipid.org/glycer/biodiesel.htm 

Daud, N. M., Abdullah, S. R. S., Hasan, H. A. in Yaakob, Z. (2015). Production 

of biodiesel and its wastewater treatment technologies. Process safety and 

environmental protection, 94, 487–508. 

Devetak, I., Rozman, L., Sopotnik, M. in Susman, K. (2013). Dotik narave 7. 

Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Easterly, J., Faaij, A., Flavin, C., Freimuth, L., Fritsche, U., Fritsche, U. … 

Trindade, S. (2006). Biofuels for Transportation: Global Potential and 

Implications for Sustainable Agriculture and Energy in the 21st century. 

Pridobljeno s http://www.worldwatch.org/system/files/EBF008_1.pdf 

Energap. (b. d.). Pridobivanje biodizla v energetske namene. Pridobljeno s 

http://www.energap.si/uploads/biodizel_ok.pdf 

Fanguri, M. in Milford, A. H. (1999). Biodiesel production. Bioresource 

Technology, 70, 1–15. 

Ferbar, J., Grgičević, D., Pečar, M., Bajd, B., Krnel, D. in Antić M. G. (2016). 

Okolje in jaz 2. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja. Ljubljana: Modrijan. 

Flinn Scientific. (2012). Culturing Euglena Live Material Care Guide. 

Pridobljeno s https://www.flinnsci.com/media/406368/bf10578.pdf 

Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Kolman, A., Jerman, R., Jaklin, M., Mati Djuraki, 

D. in Žibert, J. (2012). Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in 

tehniko za 4. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

Hergouth, A., Širca, K., Erdani, L. in Šušteršič, M. (b. d.). Biogoriva. Pridobljeno 

s http://projekti.gimvic.org/2009/2a/alternativni/biogoriva.html 

http://www.cyberlipid.org/glycer/biodiesel.htm
http://www.worldwatch.org/system/files/EBF008_1.pdf
http://www.energap.si/uploads/biodizel_ok.pdf
https://www.flinnsci.com/media/406368/bf10578.pdf
http://projekti.gimvic.org/2009/2a/alternativni/biogoriva.html


 

61 

 

Jacquot, J. (2009). 5 Companies making Fuel from algae now. Pridobljeno s 

http://www.popularmechanics.com/science/energy/a4677/4333722/ 

Javed, S., Murthy, S. Y. V. V., Rahmath, U. B. in Prasada, R. O. (2015). 

Development of ANN model for prediction of performance and emission 

characteristics of hydrogen dual fueled diesel engine with Jatropha Methyl 

Ester biodiesel blends. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 26, 

549–557. Doi:10.1016/j.jngse.2015.06.041. 

Kiš, D., Jurić, T., Emert, R. in Plašćak, I. (2005). Alternativno gorivo – biodizel. 

Poljoprivreda, 12, 41–46. Pridobljeno s 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=9172 

Kolar, M., Krnel, D. in Velkavrh, A. (2011). Program osnovna šola. Spoznavanje 

okolja. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za 

šolstvo in šport. 

Kolman, A., Mati Durjaki, D., Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Jaklin, M. in 

Jerman, R. (2010). Naravoslovje in tehnika 5. Učbenik za naravoslovje in 

tehniko v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Rokus Klett. 

Konda, M. (2015). Vključevanje goriv prihodnosti v pouk kemije. (Diplomsko 

delo). Pedagoška Fakulteta, Ljubljana. 

Krnel, D., Pečar, M., Bajd, B., Antić Gaber, M., Ferbar, J. in Grgičević, D. 

(2016). Okolje in jaz 3. Učbenik, Spoznavanje okolja za 3. razred 

osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Modrijan. 

Lanjewa, B. M., Rao, R. V. in Kale, A. V. (2015). Assessment of alternative fuels 

for transportation using a hybrid graph theory and analytic hierarchy process 

method. Fuel, 154, 9–16. 

Lee, S., Speight, J. G. in Loyalka, S. K. (2015). Handbook of alternative fuel 

technologies. New York: CRC Press. 

McCarthy, P., Rasul, M. G. in Moazzem, S. (2011). Analysis and comparison of 

performance and emissions of an internal combustion engine fuelled with 

petroleum diesel and different bio-diesels. Fuel, 90, 2147–2157.  

http://www.popularmechanics.com/science/energy/a4677/4333722/
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=9172


 

62 

 

McLaughlin, J. S. in Coyle, M. (2011). Are chloroplasts derived from 

prokaryotes? The effect of streptomycin on bleaching the chloroplast system of 

Euglena gracilis. Pridobljeno s http://www2.lv.psu.edu/jxm57/ 

pdf/sampleproto.pdf 

Moja energija. (2009). Biodizel. Pridobljeno s http://moja-

energija.50webs.com/biodizel.html 

Oilgae. (2016). Transesterification. Pridobljeno s 

http://www.oilgae.com/algae/oil/biod/tra/tra.html 

Okorn, B., Boncelj, G., Krbavčič, A. in Purgar, Ž. (2012). Novosti pri gorivu v 

slovenski ponudbi. Pridobljeno s http://www.delo.si/druzba/na-kolesih/novosti-

pri-gorivu-v-slovenski-ponudbi.html 

Pečjak, V. (2010). Človek in ekološka kriza: kaj lahko prispevam k izboljšanju. 

Celje: Celjska Mohorjeva družba. 

Plut, D. (2004). Zeleni planet? Prebivalstvo, energija in okolje v 21. stoletju. 

Radovljica: Didakta. 

Schuchardt, U., Sercheli, R. in Vargas, R. M. (1997). Transesterification of 

Vegetable Oils. Journal of the Brazilian Chemical Society, 9. Pridobljeno s 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

50531998000300002 

Senegačnik, A. (2005). Osnovne značilnosti goriv. Pridobljeno s http://lab.fs.uni-

lj.si/kes/goriva_in_zgorevanje/gz-predavanja.pdf 

Shrirame, H. Y., Panwar, N. L. in Bamniya, B. R. (2011). Bio Diesel from Castor 

Oil – A Green Energy Option. Low Carbon Economy, 2, 1–6. 

Doi:10.4236/lce.2011.21001. 

Skvarč, M., Glažar, S. A., Marhl, M., Skribe Dimec, D., Zupan A., Cvahte, M. … 

Šorgo, A. (2011). Program osnovna šola. Naravoslovje. Učni načrt. Ljubljana: 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport. 

Tarasova, N. P., Makarova, A. S., Varlamova, S. N. in Vavilov, S. Y. (2014). The 

development of Green Chemistry in Russia as a tool to improve the 

http://moja-energija.50webs.com/biodizel.html
http://moja-energija.50webs.com/biodizel.html
http://www.oilgae.com/algae/oil/biod/tra/tra.html
http://www.delo.si/druzba/na-kolesih/novosti-pri-gorivu-v-slovenski-ponudbi.html
http://www.delo.si/druzba/na-kolesih/novosti-pri-gorivu-v-slovenski-ponudbi.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-50531998000300002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-50531998000300002
http://lab.fs.uni-lj.si/kes/goriva_in_zgorevanje/gz-predavanja.pdf
http://lab.fs.uni-lj.si/kes/goriva_in_zgorevanje/gz-predavanja.pdf


 

63 

 

competitiveness of chemical products [an opinion poll]. Journal of Cleaner 

Production, 83, 491–496. 

Torkar, G., Devetak, I. in Kovič, M. (2013).  

Dotik narave 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

Vodopivec, I., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D. in Balon, A. (2011). 

Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. Ljubljana: 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Vovk Korže, A. in Golob, N. (2009). Prisluhnem okolju 1. Učbenik za 

spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, S. K., Glažar, S. A. in Godec A. (2015). Moja prva 

kemija. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 


