
   
 

   
 

 BRANDPUMPEN FRA KTESIBIOS OG 

HERON 

Navn på genstand Brandpumpen fra Ktesibios og Heron (enkle 

redskaber) 

Anbefalet alder(fra…) Fra 12 år 

Relateret STEAM-

områder 

Science (Fysiske kræfter, tryk, materialer) 

Engineering  

Matematik (Mål) 

Historie 

Nødvendige materialer En boremaskine 

En cutter/præcisionskniv 

En limpistol  

Tre dåser  

To træpinde 

To underlag til stemplerne (her dåsernes 

plastikhætter) 

Fire laminerede papirer/tegnepapir, der er 

beskyttet med plastiktape 

Tre stykker vandslange/plastiksugerør 

Ikke obligatorisk: 

To træstykker (ca. 50 cm lange) til at lave 

håndtaget 

To skruer (skærebolte), skiver og møtrikker 

til skruerne 

En hammer 



   
 

   
 

Et søm 

Vejledning trin for trin Trin 0. Klargøring af alle materialer og 

gennemgang af instruktionerne og 

modellerne 

Trin 1: Fremstilling af stemplerne 

 

Trin 2. Opbygning af pumpen.  

 

Trin 3. Opbygning af den midterste dåse 

(rør ) 

 

Trin 4: Tilslutning af stemplerne til den 

centrale dåse 

 

 



   
 

   
 

Trin for trin: hvordan du bygger en brandpumpe ved hjælp af enkle værktøjer 

 

Step 0.  Klargøring af alle materialer og gennemgang af vejledninger og 

modeller 

 

Time needed: 5-10min. 

 

 

Først skal du forberede materialerne. 

Ansvarsfraskrivelse: El-værktøj bør håndteres af underviseren eller under 

meget omhyggeligt tilsyn af underviseren, hvis de mener, at eleverne er i 

stand til at håndtere det. De er farlige værktøjer at håndtere. Det samme 

gælder for limpistolen og præcisionskniven. 

Step 1.  Fremstilling af stemplerne 

 

Tidsforbrug: 50-60 min. 



   
 

   
 

Skær den øverste del af to af dåserne af for at lave spande som basis for 

stemplerne. I dette tilfælde brugte vi tomme kaffedåser med et plastikdæksel. 

Hætten kan nemt skæres til indvendig størrelse, den er stiv nok til at fungere som 

indersiden af stemplet og fleksibel nok til at komme ind i stemplet uden at miste sin 

form. Hætterne vil blive brugt som grundlag for stemplens inderside.  

 

De to dåser, som stemplerne skal placeres i, skal have et hul hver i bunden. Tag 

boret og bor et hul midt i bunden af de to dåser. Dette hul vil forsyne spanden med 

vand. Vær forsigtig, da det kan være nødvendigt at bore hullerne på forhånd ved 

brug af dåserne. I så fald bør dette trin kun forberedes af læreren. 

 



   
 

   
 

 

Hver spand skal have endnu et hul i siden, nær bunden af dåsen. Dette hul skal 

have en diameter, der svarer til diameteren på den vandslange/det plastikstrå, der 

skal bruges som forbindelse mellem stemplerne og det centrale rør (dåsen). Det er 

her, slangen skal fastgøres for at forbinde stempeldåserne med rørdåsen.  

 

 

Til stemplerne skal vi have runde bundstykker med en diameter svarende til dåsens 

diameter. Her har vi besluttet at bruge plastikhætter. Vi tog en præcisionskniv og 

fjernede det lille overskud, der går ud over hætten, for at skabe en stempelbund 

med samme diameter som dåsen. Vi borede også et hul i midten af hætten, hvor 

stangen skal gå ind.  

 



   
 

   
 

 

Brug limpistolen for at forbedre stemplernes kraft. Påfør en lille mængde lim på 

hver bund rundt om kanten. Vi skal lade limen tørre. 

Resultatet skal lukke eventuelle huller mellem stempelfødderne og dåserne. 

                      

 

 

 

Til stængerne besluttede vi os for at bruge genbrugte spisepinde.  



   
 

   
 

 

 

Vi tjekkede, at stemplerne ville fungere, og brugte derefter limpistolen til at fastgøre 

stængerne til stempelbundene. Brug limpistolen på begge sider. 

 

 



   
 

   
 

For at lave de nederste ventiler til stemplerne skal du klippe to firkantede stykker 

papir (ca. 3 cm/3 cm) og gøre dem vandtætte ved at vikle dem ind i plastiktape.   

 

 

Tag derefter noget mere tape og tape siden af det på den indvendige bund af hver 

dåse på en måde, så det klapper oven på hullet, når vandet strømmer. 



   
 

   
 

  

 

Step 3.  Opbygning af den midterste dåse (rør) 

 

Tidsforbrug: 15-20 min 

Til det centrale rør bruger vi en tredje kaffedåse. Den skal have to huller på 

modsatte sider, hvor den skal forbindes til spandene med slanger. Ligesom for de 

to første dåser skal hullerne have samme diameter som det strå/slange-stykke, der 

skal bruges, og de skal være tæt på bunden af dåsen i samme højde som de andre 

huller, du har lavet. Tag din boremaskine og bor begge huller.  

 

 



   
 

   
 

Til denne centrale dåse skal du tilføje to ventiler indvendigt for at dække de to 

huller i siderne. Da det er en rund overflade, har vi her kun brugt plastikbånd som 

ventilmateriale. Tag noget tape og fold det om sig selv (med den klæbende side 

indad) for at skabe en "ikke-klæbende plastoverflade". Klip det derefter et par 

centimeter højere. Når det er gjort, skærer du det over på midten for at få to 

ventiler.  

 

 

 

Stik disse ventiler ind i den centrale dåse for at dække hullerne i siderne op. 

 

 



   
 

   
 

Tag låget på den midterste dåse, behold det hele, men bor et hul i midten af dåsen 

svarende til diameteren på sugerøret/slangen. Brug derefter limpistolen til at 

fastgøre det sugerør/den slange, der skal bruges til at projicere vand (det skal 

mindst have samme størrelse som et fuldt plastiksugerør).  

 

 

 

Step 4.  Tilslutning af stemplerne til den centrale dåse 

 

Tidsforbrug: 15 min, 

 

Tag et sugerør af plastik og skær det over i to eller tag 5 cm slange to gange. 

Forbind hvert stykke sugerør/slange med de to huller på hver side af den centrale 

dåse, og forsegl dem med limpistolen.  



   
 

   
 

 

 

Her har vi brugt papirsugerør for at vise dig processen, men da de skal fyldes med 

vand og nedsænkes, vil vi fraråde at bruge papirsugerør, da de ikke er særlig 

vandafvisende i det lange løb.  

Når sugerørene er forbundet med den centrale dåse, gentages processen med de 

to andre dåser for at forbinde dem alle sammen.  

 

 

Vær omhyggelig med at gøre hver enkelt leddel vandtæt med limpistolen.  

På dette tidspunkt kan du afprøve din pumpe for at se, om ventilerne virker.  Sørg 

for, at papiret tillader vandet at løbe ud, men ikke tillader det at løbe ind igen. For at 



   
 

   
 

gøre dette kan du eksperimentere med luftstrøm først. Blæs lidt luft ind i 

ventilerne, og se, om luften strømmer, som den skal.  

Derefter skal du teste, om vandet løber korrekt. Tag en stor spand (hele apparatet 

skal have plads), og fyld den med ca. 5 cm vand. Det må gerne være mere, men ikke 

højere end toppen af dåserne. Vi anbefaler, at du kun fylder spanden indtil midten 

af apparatet med vand. Sæt derefter din pumpe ned i vandet. Test stemplerne ud 

med det øverste låg på den centrale spand åbnet for at se, om vandet strømmer 

ind, og om ventilerne gør deres arbejde korrekt. Hvis det ikke virker, skal du tømme 

og tørre det hele og sørge for, at alt er så vandtæt som muligt, før du prøver igen.  

 

 

Når det er gjort, sættes låget på den centrale dåse, og eleverne pumper skiftevis 

hvert stempel.   



   
 

   
 

 

Nu kan du bruge din brandpumpe!

 

Yderligere trin (ikke obligatorisk) 

Tidsforbrug: 10 minutter 

Når stemplerne er klar, kan du forbinde hver stempels stang med et langt vandret 

stykke træ, som bliver løftestangen.  



   
 

   
 

Bor to huller i hver ende af håndtaget (samme afstand som mellem stængerne). 

Bor også et hul i hver stangs øverste ende. Fastgør hver stang til hver side af 

håndtaget ved hjælp af skruerne. Brug skiver mellem møtrikkerne. 

 

 

- Yderligere indhold:  

- Youtube video of the firepump in action:  

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

- Another Youtube explanation of the water pump in action: (EN) 

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

 

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

