
   
 

   
 

GASILNA ČRPALKA KTESIBIOSA IN 

HERONA  
 

Ime  Gasilska črpalka Ktesibiosa in Herona (z 

enostavnimi pripomočki) 

Priporočena starost Od 12 let naprej 

Področja tematike 

(STEAM) 

Fizika (sile, pritisk) 

Kemija (materiali)  

Inženirstvo 

Matematika (meritve) 

Zgodovina  

Potreben material - Električni vrtalnik 

- Olfa nož 

- Pištola za lepljenje 

- 3 pločevinke 

- 2 leseni jedilni palčki 

- 2 širša plastična pokrova od embalaže  

- 4 kosi laminiranega ali navadnega 

papirja 

- 4 kosi laminiranega papirja ali papirja 

za kolaž, ki je zaščiten s folijo 

- 3 plastične slamice 

 

Neobvezno: 

- 2 kosa lesa (približno 50 cm dolga)  

- 2 vijaka (strižna), podložke in matice 

- Kladivo 

- Žebelj  



   
 

   
 

Postopek po korakih Korak 1. Pripravi material in preglej navodila 

ter modele.  

 

Korak 2. Sestavi črpalko.  

 

Korak 3. Nadgradnja. 

 

Postopek: kako sestaviti gasilno črpalko z uporabo 

preprostih pripomočkov 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Z električnimi orodji naj upravlja mentor, učenci 

pa zgolj pod strogim nadzorom mentorja, če ta oceni, da so učenci sposobni 

orodja varno uporabljati. Ne zanemarimo, da so ta orodja lahko nevarna. Enako 

velja za uporabo pištole za vroče lepljenje ter olfa noža.  

 

Korak 1:  

Potreben čas: 5 minut. 

Pripravi potreben material.  



   
 

   
 

 

Korak 2:  

 

Potreben čas: 50-60 minut. 

 

1. del: sestavljanje batov 

Zgornji del obeh pločevink odreži tako, da napraviš nekakšni vedri kot osnovo za bata. 

V našem primeru smo uporabili prazne pločevinke za kavo s plastičnim pokrovom. 

Pokrov zlahka obrežemo tako, da se prilega notranjosti pločevinke. Pokrov je dovolj 

trden, da bo bat deloval in hkrati dovolj upogljiv, da ga namestimo v notranjost bata, 

brez da bi izgubil svojo obliko.  

 



   
 

   
 

 

Obe pločevinki, v kateri bomo namestili bata, potrebujeta na dnu luknjo. Vzemi sveder 

in na dnu v središču izvrtaj luknjo. Pločevinki bosta služili kot vedri z vodo. Bodi 

previden pri tem koraku.  

Opomba za mentorja: v izogib nevarnosti pri uporabi električnega vrtalnika lahko 

pločevinke naluknjate že vnaprej.  

 

 

Vsaka pločevinka potrebuje dodatno luknjo na strani, blizu dna. Ta luknja mora biti 

istega premera kot slamica, ki jo bomo kasneje uporabili za povezavo med batoma in 

osrednjo cevjo.  

 

 

Za bat potrebujemo okroglo osnovo s premerom, ki je enak premeru notranjosti 

pločevinke. Uporabili bomo plastične pokrove pločevinke. Z rezilom odstranimo majhen 



   
 

   
 

del plastike, ki prekriva rob pločevinke in tako ustvarimo osnovo za bat ustreznega 

premera. V pokrov smo predhodno izvrtali luknjo, kamor bomo vstavili palico.  

 

 

Da izboljšamo moč bata, uporabimo pištolo za lepljenje. Nanesite majhno količino lepila 

na oba plastična kroga okoli oboda. Lepilo pustimo, da se popolnoma posuši in zatesni 

vse morebitne špranje med batom in pločevinko.                      



   
 

   
 

  

 

Kot palice smo se odločili uporabiti lesene jedilne palčke.  

 

 

Poskusimo, če bo bat deloval. Nato uporabimo lepilno pištolo, da paličice pritrdimo na 

osnovo za bat. Zalepimo na obeh straneh.  



   
 

   
 

 

 

Za spodnje ventile batov odrežemo dva vodotesna kvadratna kosa papirja (velikosti 

približno 3x3 cm). Vodotesnost najlažje zagotovimo tako, da jih oblepimo s plastičnim 

lepilnim trakom.  

 



   
 

   
 

 

Z lepilnim trakom po dva kosa vodotesnega papirja zalepimo na dno vsake pločevinke 

tako, da deloma prekrivata en drugega in se bosta lahko upogibala s tokom vode.  

  

 

 

2. del: sestavi osrednjo cev  

 Za osrednjo cev bomo uporabili tretjo kavno pločevinko. Ta potrebuje dve luknji na 

nasprotnih si straneh, preko katerih bo s cevjo povezana z vedri. Enako kot pri prvih 

dveh pločevinkah, morata biti luknji ustrezne velikosti, da se bosta prilegali slamici, ki jo 

bomo uporabili za povezavo. Po višini morata biti luknji v istem nivoju kot luknji v prvih 

dveh pločevinkah. Luknje izvrtaj z električnim vrtalnikom.  



   
 

   
 

 

 

V osrednji cevi morata biti dve zaklopki, ki z notranje strani prekrivata obe luknji ob 

strani. Ker je površina ukrivljena, uporabimo za loputo samo lepilni trak. Vzemi torej kos 

lepilnega traku in ga zapogni, da se zalepi sam nase. Tako ustvariš nelepljivo 

vodoodporno plastično površino. Lepilni trak nato odreži nekaj centimetrov višje. 

Dobljen kos odreži na polovico, tako da dobiš dve loputi.  

 

Loputi zalepi na notranjo stran pločevinke tako, da z njima prekriješ stranski luknji. 



   
 

   
 

 

 

Vzemi plastični pokrov tretje pločevinke. Tega ne obrežemo ob straneh, temveč vanj le 

izvrtamo luknjo v središču v premeru slamice. S pomočjo pištole za lepljenje pritrdi 

slamico, ki bo služila kot cev za brizganje vode (slamice ne krajšaj).  

 

 

3. del: Povezava med batoma in osrednjo cevjo 

Potreben čas: 15 minut. 

 



   
 

   
 

Vzemi plastično slamico ter jo odreži na pol. Potrebujemo dva dela slamice dolžine 5 

cm. Pritrdi slamico v vsako izmed stranskih lukenj pločevinke za osrednjo cev in jih 

oblepi s pištolo z vročim lepilom.  

 

 

Mi smo uporabili papirnate slamice, ampak ker bodo slamice v stiku z vodo, svetujemo 

uporabo drugih materialov (plastika), ker se bo papir v vodi sčasoma uničil.  

Ko sta slamici pritrjeni na osrednjo pločevinko, postopek ponovimo s preostalima dvema 

pločevinkama in povežemo vse skupaj ter dobro zatesnimo spoje z lepilom.  

 

 

 

Na tej točki lahko testiraš svojo črpalko in preveriš, če lopute delujejo. Papirnate lopute 

morajo omogočati, da voda priteka, ne smejo pa dovoljevati, da odteka nazaj. Sprva 



   
 

   
 

lahko poskusiš s tokom zraka. Izpihni nekaj zraku v lopute in preveri, če zrak potuje, kot 

je predvideno.  

Zdaj poskusi še z vodo. Vzemi večje vedro (naš celoten sestav se mora brez težav 

prilegati) in ga napolni s 5 cm vode ali več. Svetujemo, da vedro napolniš največ do 

polovice višine črpalke. Sedaj postavi svojo črpalko v vodo. Pusti pokrov srednje 

pločevinke odprt, da lahko vidiš, ali voda priteka in bati pravilno opravljajo svoje delo. 

Če sistem ne deluje, vse elemente sprazni in osuši. Preden poskusiš znova, preveri, če 

je vse vodotesno.  

 

Ko je vse na svojem mestu in deluje, dodaj pokrov na srednjo pločevinko. Učenci naj 

sedaj preizkusijo delovanje črpalke tako, da izmenično pritiskajo na bata.  



   
 

   
 

 

Zdaj lahko uporabljaš svojo gasilno črpalko! 

 

Korak 3:  

Dodaten korak (neobvezno) – Nadgradnja. 

Potreben čas: 10 minut 

Ko sta bata pripravljena, lahko palici batov povežeš z daljšim vodoravnim kosom lesa, ki 

bo služil kot vzvod.  



   
 

   
 

Izvrtaj dve luknji, vsako na svoj konec lesenega vzvoda (na enako razdaljo, kot sta 

palici pritrjeni na bata). Izvrtaj luknjo tudi na koncu vsake palice na batu. Pritrdi palici na 

vodoravni vzvod z vijaki. Uporabi matice in podložke.  

 

 

Dodatna vsebina:  

- Youtube video gasilne črpalke v akciji:  

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

- Dodatna Youtube razlaga delujoče vodne črpalke (v angleščini): 

https://www.youtube.com/watch?v=HL1JA_EUYpY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5jAyI3piSE
https://www.youtube.com/watch?v=HL1JA_EUYpY

