
 
 

Zgodnje inženirske rešitve za 

dvig predmetov 

 

Povezan praktični poskus 
TRISPASTOS, rimska žerjav/dvigalo 

Opis 
Ta učna ura učence seznani s 

Trispastosom, zgodnjim rimskim 

žerjavom za dvigovanje težkih 

predmetov. Učenci se ne bodo 

naučili le zgodovinskega in 

kulturnega konteksta Trispastosa, 

ampak tudi, kako deluje in kako ga 

je mogoče uporabiti v resničnem 

življenju. 

Učni cilji 
- Razumeti uporabo Trispastosa v 

ustreznem kulturnem in 

zgodovinskem okvirju. 

- Pojasniti, kako deluje Trispastos 

in v katerih primerih se uporablja. 

- Opisati postopek izdelave 

Trispastosa in razmisliti o naučenih 

praktičnih veščinah in pridobljenih 

podatkih. 



 

Povezani šolski predmeti 
Inženirstvo, matematika, 

tehnologija. 

Predpriprava za učitelja:  

 

Učitelj naj opravi predhodno 

raziskavo o Trispastosu in drugih 

vrstah starodavnih žerjavov. Poišče 

lahko primere, risbe in prikaze 

žerjavov za boljše razumevanje 

učencev.  

Predpriprava za učenca 

 

Učenci morajo biti pripravljeni na 

praktično delo in morajo znati 

uporabljati potrebna orodja in 

materiale. Opraviti morajo nekaj 

predhodnih raziskav o Trispastosu 

in drugih vrstah starodavnih 

žerjavov. 

Priporočljiva starost 
10-15 let. 

Trajanje 
1,5 – 2 uri. 

Zahtevnost 
Lažje do srednje zahtevno. 

 

Opis učne ure po korakih:  

 

Korak 1. Kratka predstavitev zgodovinskega in kulturnega okvirja 



 
Trispastosa. 

Žerjav je bil izumljen v stari Grčiji. Vendar pa ni minilo dolgo, preden so 

ga sprejeli Rimljani. Trispastos je ena vrsta žerjavov, ki so jih stari 

Rimljani uporabljali za dvigovanje težkih predmetov in gradnjo zgradb. 

To je najpreprostejši rimski žerjav. Sestavljen je bil iz vislic z enim 

tramom, vitla, vrvi in bloka s tremi škripci – to mu je dalo mehansko 

prednost 3 proti 1. Z drugimi besedami, človek, ki bi lahko obremenil 

žerjav s 50 kilogrami, bi lahko dvignil 150 kilogramov. 

Korak 2. Uvod v obliko Trispastosa 

Pokažite primer Trispastosa (bodisi fotografijo ali predhodno izdelan 

model) in predstavite različne dele žerjava. 

Jambor tega žerjava je bil sestavljen iz dveh velikanskih kosov lesa v 

obliki črke Λ. Zakoličen je bil v tla v dveh vdolbinah. Utrditev na vseh 

vrstah podlag (tudi pri različnih naklonih) so dosegli z dvema vrvema, ki 

sta bili napeti na dvigalu z ročnimi vitli ter tako zagotavljali oprijem. 

 

Tovor, ki ga je nosil žerjav, se je dvigoval ali spuščal s pomočjo 

»trispastosa« in vodoravne osi, »koluta«, kjer je bila ovita vrv za 

dvigovanje bremena. Obračali so ga s pomočjo premičnih vzvodov okoli 

posebnih podstavkov ali "želvastih ohišij", ki so bili nameščeni na 

nosilcih jambora. Za zmanjšanje trenja je imela os na obeh straneh 

majhne aksialne palice, ki so bile nameščene v "želve”1. 

 

 
1 http://kotsanas.com/gb/exh.php?exhibit=0802001 



 

 

Slika iz: https://www.gruasyequiposgarcia.com/la-primer-grua/ 

 

Korak 3. Izdelaj Trispastos v manjših skupinah 

V tem koraku bodo učenci v majhnih skupinah zgradili lastne različice 

Trispastosa v resničnem življenju. 

Učitelj naj učence razdeli v skupine po 3-4 in vsaki skupini da kopijo 

ustreznega načrta Trispastosa. Z učiteljevo pomočjo morajo učenci 

slediti vsem korakom načrta, da ustvarijo svojo različico Trispastosa v 

učilnici. Učenci naj preizkusijo njihove žerjave, da ugotovijo, ali delujejo 

za dvigovanje majhnih bremen, in tako udejanjijo svoj izdelek. 

Korak 4. Razprava in povzetek 

Učitelj naj si na koncu ure vzame čas za razpravo, bodisi z učenci v 

majhnih skupinah ali s celotnim razredom. Učenci naj razmišljajo o 

različnih resničnih uporabah Trispastosa - poleg njegove uporabe v 

https://www.gruasyequiposgarcia.com/la-primer-grua/


 
preteklosti naj učenci podajo ideje, za kaj bi se lahko uporabljal danes. 

Skupaj lahko naredite seznam na tabli ali velikem listu papirja, da bodo 

različne uporabe predstavljene na enem mestu. 

Če ob koncu predavanja ostane čas, lahko učenci drug drugemu 

pokažejo, kaj so se naučili, razložijo mehaniko Trispastosa in razpravljajo 

o svojih izkušnjah pri gradnji (v čem so uživali, kaj jim je bilo v izziv itd.) v 

večji skupini. To jim bo pomagalo predelati izkušnjo in utrditi osnovno 

znanje, ki so se ga naučili o Trispastosu. Pomagalo jim bo pri razvoju 

veščin organiziranja in podajanja informacij ter komunikacijskih veščin. 

Ocenjevanje 

 

Po učni uri bodo lahko učitelji učencem postavili nekaj vprašanj o 

zgodovinskem in kulturnem kontekstu: 

- Ali je bil žerjav Trispastos izumljen v starem Rimu? 

- Najslabša služba v zgodovini: žerjavist Trispastosa? 

- Ali so Trispastos žerjave premikali po gradbišču med gradbenim 

projektom? 

 

Učenci lahko odgovorijo tudi na naslednja vprašanja, da preverijo svoje 

znanje o uporabi Trispastosa: 

- Ali so žerjavi Trispastos postali dvižni stroji v ladijskih pristaniščih? 

- Ali se žerjavi Trispastos še danes uporabljajo? 

- Koliko teže lahko dvignete s Trispastosom? 

 

 


