
 
 

FIZIKA VODE 
Povezan praktični poskus Vodni mlin 

Opis V tej učni uri bodo učenci 

spoznavali lastnosti vode in 

hidravlično energijo z uporabo 

domačega vodnega mlina. 

Učni cilji 

 

- Naučiti se ustvariti domači 

mlin na vodo, 

- Razumeti delovanje 

hidravlične energije, 

- Znati ustvariti vodno kolo in 

mlinski mehanizem. 

 



 

Povezani šolski predmeti Fizika, zgodovina. 

Predpriprava za učitelja:  Učitelj naj pripravi material za 

izvedbo praktičnega poskusa. 

Predpriprava za učenca Razume osnove fizike, zna ustvariti 

in poskrbeti za delovanje vodnega 

mlina. Ima osnovno znanje o 

principu hidravlične energije. 

Priporočljiva starost 12-15 let. 

Trajanje 3-4 ure. 

Zahtevnost Zahtevno. 

 

  



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Zgodovina vodnega mlina 

Učitelj predstavi mlin in zgodbo o njem. 

Vodni mlin je tradicionalni stroj, izumljen v 

starih časih, ki uporablja hidravlično energijo, 

to je energijo vodotokov, za mletje žita, pa tudi 

za druge vrste uporabe v obrtništvu, kot so 

kovačnice, žage in papirnice. 

V srednjem veku so povsod po Evropi 

uporabljali pogon mlinov, da so žito spremenili 

v moko, orehe v olje, konopljo v žganje. Mlini 

so tako kot cerkve in gradovi postali bistveni 

del vaškega življenja in so bili običajno v lasti 

gospodov, premožnih meščanov ali samostanov. 

Zlata doba vodnih mlinov je bila med 18. in 19. stoletjem. Tudi najmanjši 

potok so ljudje izkoristili za postavitev majhnih družinskih ali 

polobrtniških mlinov. 

Korak 2: Kako vodni mlin deluje?  

Da mlin deluje, mora imeti določeno višino slapa (razen pri pretočnih 

kolesih, ki delujejo potopljena v tok). Mlini so morali biti blizu vasi, da so 

ti bili ljudem dosegljivi, npr. za mletje žita. Ni jih bilo mogoče zgraditi na 

preveč hribovitem območju, kjer so bili slapovi. 
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Zato je bil uporabljen majhen zajetni jez, ki je prevzel del rečnega toka, 

nato pa napajalni kanal, imenovan tudi nasip. Včasih se začne nekaj sto 

metrov od mlina skoraj vodoravno, reka pa ima naravni naklon. Tako je 

pri mlinu napajalni kanal višji od reke. Ta razlika v višini se uporablja za 

delovanje vodoravnih in navpičnih vodnih koles (razen za pretočna 

kolesa). Včasih je v napravi vodno telo (na koncu kanala ali čez reko), ki 

služi kot zbiralnik. 

Uporabljeno kolo je odvisno od razpoložljive višine padca. Če je ta višja 

od 3 metrov, so uporabljena navpična kolesa na vrhu ali vodoravna 

kolesa. Če je ta manjša od 3 metrov, se uporabljajo prsna kolesa in 

stranska kolesa. 

Ko gre voda skozi kolo, gre skozi iztočni kanal in se vrne v reko. Kolo je 

običajno povezano s sklopom zobnikov ali z dinamometrskim sistemom 

(v primeru sodobnih električnih turbin). 

Običajen vodni mlin zagotavlja med 3.000 in 30.000 vatov moči, odvisno 

od pretoka, ki ga lahko izkoristi, in višine slapa (razlika med nivojem, na 

katerem voda vstopa, in nivojem, na katerem izstopa). 

Nekatere stare mline so opremili za proizvodnjo električne energije ali 

pa jih v celoti preuredili v male hidroelektrarne. Vendar pa je večina 

hidroelektrarn postavljenih na novih lokacijah, da lahko izkoristijo veliko 

večje moči zaradi tehničnega napredka in možnosti uporabe energije 

drugje (na daljavo) z elektriko. 

 

 



 
Korak 3: Tehnika 

V večini primerov je vodno kolo 

postavljeno navpično (vodoravna os). 

- Pri pretočnem mlinu voda, ki teče v reki 

ali na bregu, poganja kolo z lopatico od 

spodaj.  

- Ko vodi vodo čez kolo, je padec vode tisti, ki 

prenaša svojo energijo na kolo; uporaba 

žličastih koles omogoča večjo učinkovitost. 

- Voda lahko teče tudi pod kolesom in 

prenaša del svoje kinetične energije na kolo.  

Od industrijske revolucije naprej, še bolj pa v 20. stoletju, nekateri mlini 

uporabljajo vodoravno kolo (z navpično osjo), znano tudi kot "turbina", 

zlasti v primeru "zapornih" mlinov, ki so na splošno skromne velikosti. 

Nivo vode vzdržujemo na zadostni višini po vodotoku navzgor od mlina 

z jezom. 

Korak 4: Različne uporabe  

Vodne mline so pred industrijsko dobo uporabljali za številne namene, 

kot so: 

- mletje žita, najstarejša uporaba; 

- v gozdarstvu, žage; 
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- za tekstil: polnilni stroji, tkalske statve; 

- za obdelavo kovin: mlinski kamni, kovačnice, vrtalna kladiva; 

- za pogon črpalk. 

- za izdelavo papirja: od 13. do 18. stoletja so energijo mlina uporabljali 

za predelavo namočenih krp v papirno maso z aktiviranjem pestičev s 

konicami. V 19. stoletju je bil zagnan papirni stroj, ki je deloval 

neprekinjeno, vendar se od takrat ne uporablja več izraz mlin, temveč 

papirnica. 

Korak 5: Kaj je hidravlična energija?  

Hidroenergija uporablja kinetično silo gibanja vode v vseh njenih oblikah 

(slapovi, tokovi v rekah in drugih potokih) za proizvodnjo energije. Gre 

za proces posredne uporabe sončne energije in Lunine gravitacijske sile 

v življenjskem ciklu vode: sončna energija povzroči, da vodna para v 

oceanih in morjih tvori oblake, ki jih veter odnese v dež in sneg, ki nato 

napajata jezera, reke, morja in oceane. Tako je kombinacija več 

obnovljivih virov energije tista, ki posredno prispeva k proizvodnji 

hidroenergije. 

Moč vode se že od pradavnine uporablja preko vodnih mlinov za 

zagotavljanje mehanske energije – neposredne energije brez nadaljnje 

obdelave – za izdelavo papirja ali mletje žita, črpanje vode itd. 



 
S prihodom industrijske dobe v 19. stoletju se je začela uporabljati 

vodna energija prek jezov, ki so jih ustvarili slapovi v hidroelektrarnah. 

Korak 6: Fizika pretvorbe energije ali izboljšanje učinkovitosti 

Delovanje vodnega kolesa se začne z obrati kolesa, ki jih povzroča sila 

vode. Vodno kolo se nenehno vrti, toda kako energijo najbolje izkoristiti? 

Prvotna zamisel je, da veliko vodno kolo po zaslugi niza zobnikov vrti 

velik zobnik na isti osi, ki je pritrjena na manjši zobnik. Sistemi zobnikov 

temeljijo na načelu mehanske prednosti: razmerju med izhodno in 

vhodno silo v sistemu. V primeru prestavnega razmerja je ta mehanska 

prednost odvisna od razmerja med hitrostjo končnega zobnika in 

hitrostjo prvega zobnika v zobniškem sistemu. 

Mehanska prednost je:  

 

Kjer:  

• N je število zobcev na zobniku, 

• ω je kotna hitrost zobnika, 

• r je polmer zobnika. 

 



 
V primeru vodnega kolesa bo prvi velik 

zobnik poskrbel, da se bo manjši vrtel. 

Za vsak obrat prvega velikega se bo 

mali zavrtel 3-krat hitreje, če je njegov 

polmer 3-krat manjši. Na isti osi, kjer je 

mali zobnik, je na drugem koncu spet 

veliki zobnik. Ta bo naredil še en 

majhen obrat, ki je običajno pritrjen na 

mlinske kamne. Na ta način ima lahko 

mlinar uporabi sistem zobnikov, ki 

izkoriščajo vodno energijo, za vrtenje 

mlinskih kamnov in s tem za mletje 

žita v moko samo z vodno energijo.1  

 

Korak 7: Poznate še kateri primer uporabe zobnikov (prestav) in njihove 

mehanske prednosti? 

Z učenci premislite in upoštevajte vse njihove predloge. Nato lahko 

dopolnite predloge s svojimi. 

Zobniki se uporabljajo v: 

- Avtomobilih 

- Kolesih 

 
1 J.M.K.C. Donev et al. (2018). Energy Education - Gear [Online]. Available: 
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Gear. [Accessed: April 8, 2022]. 
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- Urah 

- Mlinih… 

Zaključek 

V tej učni uri učenci spoznajo uporabo vodnih mlinov in princip 

hidravlične energije. Naučijo se izdelati svoj mlin na vodo in ga 

usposobiti. Spoznajo mehanske prednosti in zobniške sisteme. 

Ocenjevanje 

Aktivnost 1. Poiščite informacije o različnih vrstah vodnih mlinov in jih 

predstavite razredu. 

Aktivnost 2. Poiščite videoposnetke, ki razlagajo princip hidravlične 

energije. 

Aktivnost 3. Zberite fotografije elementov, ki jih je ustvarila vodna 

energija/vodni mlini, in jim dodajte različne slike. Učence vprašajte, 

kateri so pravilni. 
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