
 
 

 

 

Fizika hidravlike 
Povezan praktični poskus Ktezibijeva gasilna črpalka 

Opis V tej učni uri se bodo učenci naučili 

osnov hidravlike z uporabo 

Ktezibijeve gasilne črpalke. 

Učni cilji - Naučiti se izdelati 

Ktezibijevo gasilno črpalko, 

- Razumeti fizikalno teorijo 

gasilne črpalke in 

- Znati uporabljati osnovno 

teorijo hidravlike v druge 

namene. 

 



 

Povezani šolski predmeti Fizika, zgodovina. 

Predpriprava za učitelja:  Učitelj naj zbere potreben material 

za praktični poskus. 

Predpriprava za učenca Razumevanje osnov fizike in 

poznavanje uporabe vodne 

črpalke.  

Priporočljiva starost 14-17 let. 

Trajanje 2-3 ure.  

Zahtevnost Zahtevno. 

 

  



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kdo je bil Ktezibij? 

Učitelj razredu predstavi Ktezibija (ali »Ktesibios«).

 

Vir: http://www.computer-timeline.com/timeline/ctesibius-of-alexandria/ 

Ktezibij (Ktesibios; grško: Κτησίβιος; 285–222 pr. n. št.) je bil grški 

izumitelj, fizik in matematik, ki je živel v Aleksandriji v ptolemajskem 

Egiptu. Pripisujejo mu mnoga odkritja in izume, čeprav je o njegovem 

življenju malo znanega. Je avtor prvih razprav o znanosti stisnjenega 

zraka in njeni uporabi v črpalkah (pnevmatika). Ukvarjal se je tudi z 

elastičnostjo zraka, kar mu je prineslo naziv "oče pnevmatike". Njegov 

najbolj znan izum je "Hydraulis" (najstarejše znane mehanske cevne 

orgle), poleg tega je izboljšal "Klepsidro" (vodno uro), za katero se 

verjame, da je bila do izuma nihajne ure (1656) najbolj točna ura, kar so 

jih kdaj ustvarili.1 

 
1 Ctesibius of Alexandria. (n.d.). Encyclopedia 

Britannica. https://www.britannica.com/biography/Ctesibius-of-Alexandria 



 
Njegovo delo na stisnjenem zraku se je prekrivalo z njegovim delom na 

področju hidravlike, kar je privedlo do izdelave ročne črpalke, ki lahko 

dvigne vodo iz vodnjakov. To bomo danes raziskovali. 

Ktezibij je opisal eno prvih črpalk za ustvarjanje vodnega curka ali za 

dvigovanje vode iz vodnjakov. Primeri so bili najdeni na različnih rimskih 

najdiščih.2 

Korak 2: Uvod v hidravliko 

Učitelj razloži osnovne principe hidravlike: preučevanje tekočin v 

gibanju, mehanika tekočin. 3  

Osnova za vse hidravlične sisteme je izražena s Pascalovim zakonom, ki 

pravi, da: 

Tlak, ki deluje kjer koli na zaprto tekočino, se nezmanjšano prenaša v 

vse smeri v notranjost posode. 4  

  

 

 

To načelo omogoča ustvarjanje velikih sil z relativno malo truda. Načela 

pnevmatike temeljijo na istem zakonu, vendar namesto tekočine 

uporabljajo plin. 

 
2 Hannah Cheshire. (2021, September 10). Fire extinguishers - A brief history (Part 1). 

FireArrest. https://firearrest.com/fire-extinguishers-a-brief-history-part-1/ 
3 Hydraulics. (n.d.). Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/hydraulics 
4 Basic hydraulic theory | Cross Mfg. (n.d.). Cross MFG. https://crossmfg.com/resources/technical-

and-terminology/basic-hydraulic-theory 



 
 

5 

Učitelj lahko to ponazori s kompletom med seboj povezanih brizg. Ena je 

napolnjena z vodo, druga pa ne. Obe sta povezani z nepredušno cevjo. S 

pritiskom na prvo se bo druga napolnila. Na drugo brizgo lahko pritrdite 

utež, da ponazorite moč sistema. 

Korak 3: Učenci naj podajo ideje, kako lahko brizgalna črpalka deluje ter 

kako bi jo lahko izdelali.  

Učitelj lahko učencem pokaže črpalko (izdelano vnaprej) in jih prosi, naj 

razmislijo, kako deluje. Če črpalke ni na voljo, lahko učitelj sledi 

navodilom za njeno izdelavo in z učenci sproti razpravlja o vsakem 

sestavnem delu in njegovi vlogi v črpalki.  

 

 
5 Basic hydraulic theory | Cross Mfg. (n.d.). Cross MFG. https://crossmfg.com/resources/technical-

and-terminology/basic-hydraulic-theory 



 
Korak 4: Predstavitev poskusa in mehanizma gasilne črpalke 

Učitelj naj na kratko razloži principe obnašanja tekočin in tlaka, ki 

sodelujejo pri notranjem delovanju sistema za črpanje vode. 

Pomemben sestavni del je ventil, ki ima glavno vlogo pri pravilnem 

delovanju celotnega sistema. 

Ventil je majhen enosmerni sistem, podoben vratom, ki omogoča, da 

voda teče v eno smer, vendar preprečuje, da bi tekla nazaj. Enako lahko 

naravno opazimo v človeškem srcu, kjer na tak način delujejo srčne 

zaklopke. S pritiskom batov vodo izven črpalke povleče v notranjost 

enega bata, ko jo potegnemo, se odpre ventil in se nato dovaja v drugo 

posodo (tisto, ki bo izlila vodo) skozi drug enosmerni ventil, ki je 

potisnjen navzdol. Ročica je nameščena tako, da ko gre en bat navzgor, 

se drugi spusti navzdol, tako da je pretok vode neprekinjen znotraj 

osrednje posode. Ker je območje, ki izdeluje pritisk znotraj batov, precej 

veliko, vendar je izhodna cev v osrednjem vsebniku precej tanka, je 

pritisk vode, ko pride ven, precej visok. To omogoča temu sistemu, da 

neprekinjeno brizga vodo čimbolj daleč. 

Učitelj lahko prikaže tudi videe: 

 
Youtube video gasilne črpalke med delovanjem:  
https://www.youtube.com/watch?v=d5jAyI3piSE 

 

Ktezibijeva vodna črpalka za vlek vode: 

https://www.youtube.com/watch?v=q506nEzC1Vk 

https://www.youtube.com/watch?v=d5jAyI3piSE
https://www.youtube.com/watch?v=q506nEzC1Vk


 

Korak 5: Iskanje drugih primerov načela hidravlike v vsakdanjem 

življenju 

Učitelj naj učence vpraša, ali se spomnijo še kakšnih drugih predmetov, 

ki bi jim lahko koristil isti princip, kot je uporabljen pri gasilski vodni 

črpalki. 

Nekaj primerov:  

- Avtomobilske zavore 

- Sodobni hidravlični žerjavi 

- Sistem smetarskega vozila 

Zaključek 

V tej učni uri učenci spoznajo Pascalov zakon in osnove hidravlike. 

Spoznajo, kako so jih uporabljali v stari Grčiji, in kako jih lahko 

uporabljamo danes pri vsakdanjih opravilih. 



 

Ocenjevanje 

Aktivnost 1. Poišči informacije o Ktezibijevih delih in jih predstavi pred 

razredom. 

Aktivnost 2. Poiščite informacije o tem, kako je Ktezibij uporabil 

hidravliko v drugih izumih. 

 

 

 


