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Hérón-féle gőzgép modelljének elkészítése 

 

Anyagszükséglet: 1 db közepes méretű májkrémes doboz, 4 mm külső átmérőjű, kis 

belső keresztmetszetű nyomásálló alumínium cső (gázkészülék-alkatrész boltokban kapható), 

2 db M6-os csavar anyával, 2 db M4-es csavar, 6 db M4-es anya, forrasztóón, egy darab 

bicikli-belső (alátéteknek). 

Elkészítés: a tisztára mosott konzervdoboz peremét és a fedél belső peremét 

csiszolópapírral fémtisztára csiszoljuk a forrasztás miatt. A doboz aljának közepére és a fedél 

közepére lyukat ütünk az M4-es csavarnak. A fedélre még egy lyuk kell, lehetőleg a 

forgástengelyhez közel, a víz betöltéséhez. Két ugyanekkora lyuk kell a doboz két oldalára a 

gőzvezető csöveknek. Ezeket a fedélhez közelebb, egymással szemben kell elkészíteni. Mivel 

a doboz anyaga elég vékony, lyukasztó hiányában egy egyenesre reszelt végű szeg is 

megteszi!  

A 2 db M4-es csavar végét hegyesre reszeljük, majd a biciklibelsőből alátéteket 

vágunk ki, és szorosan rögzítjük a tengelyként szolgáló két, kihegyezett csavart. Az 

alumínium csőből levágunk két, egyforma hosszú darabot, és egyik végükre M4-es menetet 

vágunk. A csövek másik végét derékszögben meghajlítjuk, majd a csöveket – gumi-alátéteket 

használva – az M4-es csavarokkal szorosan rögzítjük a doboz oldalába. 

Ezután következik a forrasztás. A már 

megcsiszolt felületeket célszerű forrasztóvízzel finoman 

áthúzni, majd megónozni. A forrasztáshoz a közönséges 

pisztolypáka is elegendő, mivel a lemez nagyon vékony, 

így gyorsan átmelegszik. 

A tartó elkészítéséhez „maradékokat” 

használtam, illetve a mechanikai készlet néhány 

darabját. A tartó egyébként készülhet más anyagból is. 

A rézlemezek végén egy-egy M6-os menet van. Az M6-

os csavarok végébe 4 milliméteres fúróval lyukat fúrunk 

– így kész a tűcsapágy is. A könnyű forgásnak 

megfelelő beállítás után a két M6-os csavar helyzetét a 

kontraanyával finoman rögzítjük.  



Az üzemanyag desztillált víz, melyet 

fecskendővel juttatunk be a nyíláson. Ezután a nyílást 

egy – gumialátéttel ellátott – lemezcsavarral zárjuk le. 

Borszeszégő lángjával melegítve a készülék a hatás-

ellenhatás törvényének megfelelően forgásba jön. (Az 

eszköz működéséről készült videó elérhető a FizTan–

Letölthető rovatban.) 


