
   
 

   
 

 VODNI MLIN 
 

Ime izdelka Vodni mlin 

Priporočena starost Od 10 let dalje 

Področja tematike 

(STEAM) 

Znanost (Fizikalne sile, hidravlična energija), 

Zgodovina 

Potreben material - Dva enako velika plastična zamaška 

- Ravnilo 

- Alkoholni flomaster 

- Olfa nož 

- Segret izvijač ali sveder 

- 4 debelejše slamice 

- 8 plastičnih ali lesenih žlic 

- Pištola za vroče lepljenje ali 

večnamensko lepilo 

- 8 lesenih palčk 

- 1 lesena palčka za ražnjiče 

- Prazna plastenka z zamaškom 

- Pravokotno vedro  

- Približno 20 cm visoka škatla ali 

pločevinka 

- Škarje 

- Voda  

- Dodatno: Mini potopna vodna črpalka in 

baterija 

Za sestavo podpornega sistema lahko 

uporabimo 10 sladolednih palčk (namesto 8) in 

14 manjših elastik, tako se izognemo uporabi 

pištole za vroče lepljenje. 



   
 

   
 

Postopek Korak 1: Skrbno preberi navodila, da boš 

natančno razumel kaj potrebuješ in koliko časa 

ti bo poskus vzel.  

Korak 2: Pripravi vse pripomočke. 

Korak 3.: Pripravi in sestavi vse sestavne dele 

vodnega mlina.  

1. del: Vodno kolo. 

2. del: Podporni sistem. 

3. del: Dovod vode. 

Korak 4: Sestavi sistem vodnega mlina.  
Korak 5: Premisli, kaj si se naučil. 

 

 

Navodila po korakih: kako narediti vodni mlin s 

pritokom vode iz vsakdanjih predmetov 

Korak 1 

Skrbno preberi navodila, da boš natančno razumel kaj potrebuješ in koliko časa ti 

bo poskus vzel. 

Potreben čas: 5-10 minut. 

Vodni mlin je eden od osnovnih proizvajalcev energije, poznamo ga že iz antičnih 

časov. Povezan z mehanskimi zobniki, gredmi in mlinskimi kolesi je služil za predelavo 

pšenice in drugih žit. Med industrijsko revolucijo so začeli vodne mline priklapljati na 

električne generatorje, ki so ustvarjali energijo.  

Osnovni koncept vodnega mlina je preprost in manjšega lahko sestaviš sam z nekaj 

osnovnimi pripomočki in virom vode. 1 

 

 
1 https://www.ehow.com/how_10047629_make-miniature-watermill.html 



   
 

   
 

       

Slika 2: sposojeno od Norfolk Mills 

 (http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html) 

Slika 1. Virtuviusov vodni mlin s podstrelnimi kolesi (rekonstrukcija) 



   
 

   
 

 

Slika 3:  https://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_water_wheel.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_water_wheel.html


   
 

   
 

Osnovna konfiguracija mehanizma:  

 

Slika 4, http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html 

 

Korak 2 

 

Pripravi material. 

Potreben čas: 5-10 minut. 

Seznam pripomočkov:  

   2 enako velika zamaška 

   Geotrikotnik, alkoholni flomaster, škarje 

   1 lesena palčka za ražnjiče 

   Olfa nož 

   Segret izvijač ali sveder 

   4 širše slamice 

   8 plastičnih ali lesenih žlic 

   Pištola za vroče lepljenje ali večnamensko lepilo 

   8 sladolednih palčk   

http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html


   
 

   
 

   Prazna plastenka z zamaškom 

   Pravokotno široko nizko vedro 

   Približno 20 cm visoka škatla ali pločevinka  

   Voda 

   Dodatno: Mini potopna vodna črpalka in baterija 

 

Korak 3 

Pripravi in sestavi dele vodnega mlina. 

Potreben čas: 25 minut 

1. del: Vodno kolo 

 

Vzemi dva plastična zamaška in nanju nariši 8 enakomerno razporejenih črt iz središča 

(v obliki zvezde). 

 



   
 

   
 

V pokrovčka točno na sredini naredi luknji, ki sta dovolj veliki, da skoznju vtakneš 

slamico. V slamico lahko za boljšo oporo vtakneš še leseno palčko.  

 

Vzemi oba zamaška in vtakni skozi luknji slamico. Obrni jih tako, da bosta s črtami 

označena dela gledala navzven.  

 

Zamaška postavi skupaj tako, da se zarisane črte ujemajo. S flomastrom nariši črte še 

na straneh zamaškov tako, da se bodo stikale.  

 



   
 

   
 

 

Zamaška snemi s slamice. Z olfa nožem zareži na označenih črtah na straneh obeh 

pokrovčkov.  

 

Spet vstavi slamico skozi oba pokrovčka in ju postavi tako, da se zareze ujemajo.  



   
 

   
 

 

Nato vzemi žlico. Odmeri 3,5 cm od začetka vdolbine in označi točko s flomastrom.  

 

Ponovi postopek z vsemi žlicami.  



   
 

   
 

 

S pomočjo olfa noža ali škarij odreži žlice na označenem mestu. 

 

Skrajšane žlice vstavi v zareze na čepkih, ki si jih pripravil v prejšnjem koraku. Vse žlice 

morajo gledati v isto smer. Žlice potisni tako globoko, da se dotikajo slamice v 

notranjem delu, ki bo služila kot os mlinskega kolesa za pritrditev mlina na podporni 

sistem.  



   
 

   
 

 

Zdaj vzemi pištolo za vroče lepljenje in zlepi skupaj oba zamaška. Z lepilom pritrdi tudi 

slamico. 

 

 

Počakaj, da se lepilo posuši, preden mlinsko kolo odložiš. Važno je, da so ‘lopatice’ 

poravnane in da je vse čvrsto pritrjeno.  



   
 

   
 

 

 

Osnovna verzija kolesa je sestavljena.  

 

2. del: Podporni sistem. 

Potreben čas: 15 minut 

Zgradi preprost podporni sistem. Sladoledne palčke zlepi na način, ki ga prikazuje slika: 

 



   
 

   
 

Pokončna palčka bo služila kot nosilec za slamico, ki služi kot os kolesa. Drugo palčko 

prilepi na prvo pod kotom in tako, da jo od vrha odmakneš za približno 1,5 cm, konec pa 

poravnaj z dnom pokončne palčke.   

Natančne meritve niso zelo pomembne, razen ene: Višina pokončne palčke mora 

biti večja od razdalje med osjo in koncem lopatic (lesenih žlic). V nasprotnem 

primeru se kolo ne bo moglo premikati.  

Nato poveži še spodnja konca dveh palčk s tretjo palčko. En del palčke naj sega čez 

rob palčke, ki jo povezuje. Postopek ponovi še enkrat in na vrhu izreži utor, kamor boš 

kasneje namestil moznik.  

 

Rezultat naj bi bil videti nekako tako:  

 



   
 

   
 

 

Zdaj moramo vse skupaj postaviti pokonci. Uporabi ostanek žlice, ki si ga prej odrezal 

proč ali pa na polovico razreži sladoledno palčko. Dolžina mora omogočati kolesu, da 

se bo brez ovir vrtelo. Prilepi oba konca na dno strukture, da bosta konstrukcijo držala 

skupaj.  

 

Zdaj lahko preizkusiš svoj podporni sistem in vanj vstaviš kolo. Če je treba, razširi oba 

utora do te mere, da se kolo gladko vrti. Vse pripravljeno odloži.   

3. del: Dovod vode. 

Potreben čas: 10 minut. 

Ker nismo v naravi, si moramo priskrbeti dovod vode, ki posnema majhen potok. Za to 

bomo potrebovali plastenko in 2 slamici. Na spodnjem delu plastenke izvrtaj luknjo, ki 

naj bo ravno dovolj velika, da gre skoznjo slamica.  



   
 

   
 

 

Zdaj izvrtaj dodatno luknjo še na zgornjem delu plastenke.  

 

Če vrtaš na isti strani plastenke, bodi pozoren, da luknjo zamakneš tako, da si slamici 

ne bosta v napoto. Če boš lahko celoten sistem postavil v nizko vedro, lahko luknjo 

izvrtaš na zgornjem delu plastenke, a na nasprotni strani.  

 

 

Ko je to narejeno, lahko slamico odrežeš na približno 4 cm. Obdrži tisti konec slamice, 

ki se upogiba.  



   
 

   
 

 

Ta kratka slamica bo vodo usmerjala na mlin, upognjeni del naj gleda navzdol.  

Dolga slamica bo združevala zgornjo luknjo v plastenki z vodo v vedru, v katero boš 

postavil celoten sistem. Odvisno od velikosti tvojega sistema je, kako dolgo slamico 

oziroma cevko boš potreboval. Po potrebi združi dve slamici, da dobiš eno zares dolgo 

(biti mora vodotesna). Lahko jo zalepiš s pištolo za vroče lepljenje. Če imaš na voljo 

daljšo cevko, bo ta prav tako v redu. Tudi ta slamica mora biti zakrivljena navzdol. 

Slamici vtakni skozi luknji. Spoji plastenke in slamice morajo biti vodotesni, zato ju 

zalepi ob spoju s plastenko s pištolo za vroče lepljenje ali pa si pomagaj s plastelinom. 



   
 

   
 

Če uporabljaš vroče lepilo, bodi pazljiv, saj se plastenka rada raztopi, spoj pa mora 

ostati vodotesen. 

 

 

Korak 4 

 

Sestavi sistem vodnega kolesa z dovodom tekoče vode. 

Potreben čas: 10 minut 

Ko si izdelal dele celotnega sistema v prejšnjih korakih, preveri, ali so vse dolžine in 

višine pravilne.  

 

 



   
 

   
 

 

Pravokotno vedro napolni z 1-2 cm vode, tako, da bo daljša slamica bila potopljena v 

vodo, ko bo plastenka na mestu. Nato napolni še plastenko. Zamaši s prstom spodnjo 

slamico med polnjenjem in jo napolni skoraj do višine zgornje slamice. Ta mora biti nad 

gladino vode v plastenki. Nato plastenko dobro zamaši, spodnjo slamico drži še vedno 

zatesnjeno. Spodnji del dolge slamice, ki je v vedru, kamor se izliva voda, mora biti 

potopljen, manjša slamica pa mora biti usmerjena k lopaticam na kolesu. Ko so vsi deli 

– plastenka in slamice pravilno postavljeni, pusti vodo teči. Voda, ki teče iz spodnje 

slamice, bo zavrtela kolo. Hkrati bo plastenka, ki se prazni, ustvarila vakuum, ki bo po 

daljši slamici potegnil vodo iz spodnjega vedra nazaj v plastenko. Morda bo trajalo nekaj 

časa, da se ustvari dovolj močan vakum in povleče vodo navzgor, zato potrpežljivo 

počakaj nekaj trenutkov.  

Če voda vseeno ne bo tekla, poskusi odpreti pokrovček. Voda bo tako stekla skozi 

slamico na vodno kolo in ga zavrtela. Previdno natoči dodatno vodo, ko jo zmanjka. 

Pazi, ko v spodnje vedro steče preveč vode, bo mlin težje deloval, saj ga bo stoječa 

voda zaustavljala. Takrat sprazni vedro in nadaljuj s poskusom. 



   
 

   
 

Če si se odločil narediti vodni sistem s podvodno črpalko, sledi naslednjim navodilom. 

Spodnjo slamico zamaši s prstom, ko točiš v plastenko vodo, nato jo zamaši s 

pokrovčkom. Previdno namesto mini potopno vodno črpalko (z baterijo, ki je pritrjena 

zunaj vode) na spodnji del daljše slamice. Preveri, ali je vodna črpalka pravilno 

potopljena v vodo ter da je manjša slamica nameščena na lopatice vodnega kolesa. 

Pustite vodo teči in vklopite vodno črpalko. Voda bo začela vrteti kolo, tako da bo 

pritekla iz spodnje slamice. Istočasno bo plastenko, ki se bo praznila, ponovno napolnila 

vodna črpalka, ki bo vodo iz vedra potisnila nazaj v plastenko po dolgi slamici. 

 

Tako, tvoj sistem vodnega mlina je sestavljen.  

Po želji lahko na mlinsko os dodaš sistem zobnikov in opazuješ, kako delujejo.  

 

 

 

 

Dodatna vsebina:  

• DIY. Simple Water Wheel at Home ! Water Fountain ! School Project. Experiment 

for Kids. Simple DIY. https://www.youtube.com/watch?v=EuUpZScza_Q 

• Link to a micro submersible water pump (around 3 to 4$ on Amazon) : 

https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-

Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%

C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submers

ible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2

Caps%2C60&sr=8-2 

•  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuUpZScza_Q

	1. del: Vodno kolo

