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ABSTRAKT  
 
Detta arbete beskriver hur Herons ångkula fungerar och hur den har byggts. 
Ånkulan konstruerades för ca 2000 år av Heron. 
Meningen var att få fram en verkningsgrad eftersom denna var okänd. Verkningsgraden blev 
aldrig konstaterad. Endast en teoretisk beräkning för verkningsgraden gjordes. Kulan sattes 
inte i rotation av ångtrycket som byggdes upp när det eldades under denna. 
Anledningen var troligen att det var för mycket friktion i tätningen som skulle tillföra 
matarvatten in i kulan. Värmeöverföringen mellan gaslågan och kulkroppen var inte heller 
den mest optimala. 
Kulan med tillhörande kringutrustning byggdes under dec-07/jan-08 efter eget tycke och  utan 
någon existerande ritning. Den byggdes för att efterlikna originalet så mycket som möjligt. 
Dessutom hade en mindre ångkula byggts några år tidigare och denna hade visat sig fungera. 
Denna något större ångkula fick därför samma utseende. 
Eftersom ångkulan inte orkade rotera råder det inga tvivel om hur ineffektiv  denna tidiga 
reaktionsmotorn är. 
Den fick ingen praktisk betydelse för 2000 år sedan, och det har den inte idag heller. 
En framräknad verkningsgrad  finns redovisad och denna blev mycket låg. 
Det var stimulerandel att bygga Herons ångkula men konstruktionen i sig tillhör inte de mest 
lyckade. 
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ABSTRACT  
 
This work describes how the Herons steam ball was built and how it works. It was constructed 
by Heron 2000 years ago. The purpose was to determine the efficiency of the steam ball 
because it was unknown. The efficiency was never determined. It was only theoretically 
determined by calculations. The steam pressure never gave the steam ball rotation when heat 
was added underneath the construction. A possible reason was that  friction in the sealing for 
supplying feed water into the steam ball was too high. 
The heat transfer was also a reason that the construction did not rotate. 
The steam ball and necessary equipment was fabricated in dec-07/jan-08. It was built without 
any drawings. The goal was to make it look like the original as much as possible. A smaller 
steam ball was built some years before. This one did rotate and therefore was the same design 
given to the bigger one. 
Because of the lack of rotation there was no doubt if the steam ball was a sucsess or not. 
It was not used for any real purpose 2000 years ago and this has not changed. 
A calculated figure of the efficiency was documented in this rapport, and it was very low. 
It was amusing to design and build the steam ball but the construction was clearly no success. 
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Bild 1: Definitioner 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det var aldrig någon tvekan om valet av ämne inför examensarbetet. En enklare ångkula än 
den jag nu har konstruerat byggdes ombord i en båt våren 2001. Den fungerade men gick 
dock helt obelastad inspänd mellan två dubbar i ett plattjärn som formats till ett U. 
Det jag nu ville göra var att förfina den tidigare konstruktionen med kullager och med en 
roterande koltätning så att matarvatten kunde tillsättas under drift. Med hjälp av en generator 
skulle ångkulan belastas. 
 
Syftet med att belasta den var att jag ville få fram en totalverkningsgrad eftersom inga värden 
på denna finns i någon litteratur. Att maskinen inte har en lysande verkningsgrad var inget jag 
tvekade över, ville dock veta hur låg den var. Ångkulan är ca 2000 år gamal och användes 
aldrig för att utföra något nyttigt arbete.( http://www:reneberg.org/uppfinn/2/0580.html 2008-

02-25) 
 
Den har legat till grund för vidare utveckling, då det är världens första rektionsmotor. 
Tanken var först att den roterande delen skulle tillverkas på en mekanisk verkstad men pga 
ekonomiska skäl byggde jag den själv. 
Den fick då ett lite annat utsende men påminner nu mer om originalet och det blev betydligt 
billigare. 

 

Bild 2: Herons ångkula ca 2000 år gammal 

( http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngmaskin 2008-04-11 ) 

1.2 Funktionsbeskrivning 
 
Matarvattnet tillförs kulan genom ventilen,tätningen och matarvattenkanalen. Inne i 
kulkroppen förångas vattnet då värme tillförs under kulan. Trycket i kulan stiger och ångan 
strömmar ut genom armarna med dess munstycken. Munstyckena som är 180 ˚ förskjutna gör 
att ångstrålarna vill sättat rotation på hela kulan.  
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1.3 Utformning 
 
 Den roterand kulan genömlöps av en massiv toleransslipad axel som är borrad en bit i ena 
änden för att kunna få in matarvattnet i kulan. 
Kulkroppen består av ett rör som jag som jag svetsat gavlar på. Gavlarna är svarvade till rätt 
mått och centrumhålen för den genomgående axeln är svarvade till rätt mått. Man skulle 
kunna kalla det för en primitiv presspassning. 
 

 

Bild 3: Tillverkning av gavlar 

När allt harmonierade punktsvetsades rör, gavlar och axel. Mycket försiktigt korsvis för att 
dela ut värmen och undvika deformationer som skulle kunna leda till skevhet. 
När kulan var helsvetsad sattes den upp i svarvens chuck i ena änden och dobbdockan i den 
andra och ett renskär togs, främst av estetiska skäl för att bli av med den råa obearbetade utan 
som för övrigt var full av rost eftersom röret hade förvarats utomhus på inköpsstället. 
Nästa steg blev att provtrycka kulan innan arbetet kunde förtsätta. 
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Bild 4: Ångkulan efter provtryckning 

Det borrade hålet för matarvattnet i axeln vär  gängat invändigt i förväg  till M10 för att just 
kunna provtrycka. 
 

Trycket i tanken som jag hade till förfogande var ca. 7 bar. Kulkroppen höll tätt för detta 
tryck.  
Två hål borrades i kulan 180˚ förskjutna och sen svetsades två stycken skäringskopplingar fast 
i hålen. Kopplingarna hade innan svetsning blivit urborrade i svarven för kunna få rören som 
skulle ge kulan en roterende rörelse möjlighet att bottna mot den genomgående axeln. 
Rören bockades och gängades i varje ände för att ge möjlighet att byta munstycken. Det 
tillverkades även en uppsättning extrarör som skulle ge möjlighet att variera varvtalet. Längre 
armar ger ett läger varvtal, men vridmomentet ökar. 
De utbytbara munstyckena tillverkades i mässing bara för att det är lätt att bearbeta. 
Två uppsättningar gjordes med olika diameter. 
 
Lager sattes dit för att kunna testa om den kunde  rotera med tryckluft. Det ena lagret sattes 
fast i verkstadsbänken med en tving, det andra hölls i för hand och luft blåstes in genom 
matarvatten hålet. Den roterade till min stora lycka. 
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Nästa steg var att göra ett hus till den mekaniska tätningen, jag hade tidigare tillverkat ett hus 
för en glandtätning men denna gick så trögt så det stod tidigt klart att en mekanisktätning var 
enda sättet att få kulan till rotatation. 
 

 

Bild 5: Tätningshus med packningar 

Tanken från början var att tillföra ånga till kulan från en enkel panna. Denna iden övergavs i 
takt med att kulan började ta form. Det var tänkt att en eldrörspanna skulle få stå för 
ångproduktionen och denna skulle eldas med gasol. Någon tid att tillverka ytterligare en 
komponent fanns inte. 
 
Huset som består av två delar svarvades in och utvändigt, mellan dessa två delar klämmdes 
senare den keramiska delen av den mekaniska tätningen in mellan två packningar. 
 Matarvattenventil och en manometer anslöts senare för att kunna läsa av  ångtrycket. 
Nästa moment var att bygga en ställning till kula ,lager, tätning och generator. Denna byggdes 
av 30*30 fyrkantprofil. 
 
När denna var klar började det svåra. Att få tätningen uppriktad samt fixera den i ställningen. 
Detta löstes med en hel del tålamod, fyra stycken små ställskruvar och fyra 
fastdragningsskruvar. 
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Bild 6: Montering av mekanisk tätning 

När detta var klart provtrycktes tätningen, även denna klarade 7 bar(atö) utan minsta läckage. 
Kulan provkördes med luft och med några droppar olja i matarvatten ventilen för att tätytorna 
inte skulle gå torra. 
Konstruktionen fungerade, dock utan generator. 
 
Generatorn var en oanvänd bilgenerator som legat i kartong sedan slutet på 80-talet och passar 
till VW-Golf. 
En koppling mellan den fria axeländen på kulan till generatorn tillverkades. Det jag byggde 
var egentligen bara en övergång från kulans axeln som fixerades med tre skruvar. Nu hade jag 
samma diameter på de bägge axlarna. Själva kopplingen utgjordes av en bit armerad 
hydraulslang för att få lite flexibilitet mellan de bägge delarna. 
 
1.4 Problem 
 
Tätningen 
-Kommer uppriktningen vara tillräcklig? 
Munstycken 
-Är de tillräckliga? 
Värmepåverkan 
-Klarar konstruktionen värmen som tillförs utan att deformeras? 
Funtionen 
-Kommer Herons ångkula rotera? 
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1.5 Avgränsningar 
 
De lager som valdes kan inte ta några axiella krafter och klarar inte heller de teoretiska 
varvtalen men av ekonomiska skäl fanns inga andra alternativ. 
De lager som valdes tål inte mer än 120 ˚C, även detta frånsågs. Ett ångtryck av 3bar atö ger 
en temperatur på ca 144 ˚C. Det finns lager för höga temperaturer. Nackdelen med sådana är 
att priset inte passar en students plånbok. 
Vad gäller material för tillverkning av kulan användes det som fanns tillgängligt, samt till 
överkommligt pris. 
 
1.6 Metod 
 
Några ritningar existerade aldrig. Planen var att bygga kulan på ett liknande sätt som den 
beskrivs i historieböckerna. Som tidigare nämnts så byggde jag en mindre och enklare variant 
redan 2001, som fungerade bra. Planen var att vidareutveckla denna. 
Vad gäller tätning och lager så inhandlades dessa delar först.Tätning och lagerna har samma 
innerdiameter för att slippa bearbeta axeln. 
 
Allt annat behövligt material inhandlades innan julledigheten. Eftersom jag hade tillgång till 
verkstaden under denna tid, och det inte var någon annan aktivitet i denna då. 
Allt fick ta sin tid, en sak i taget och inte många järn i elden sammtidigt. 
Eftersom jag inte hade någon extern hjälp fick jag helt enkelt lita på att mina egna kunskaper 
skulle vara tillräckliga. 
Planen var simpel och det fanns en deadline. Hur detta skulle skulle lösas var det bara jag 
själv som kunde påverka. 
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2. Resultat 
 
2.1 Beräkningar 
 
De beräkningar som har gjorts är baserade på ett ångtryck av 3 bar atö eftersom detta var 
möjligt att uppnå i de praktiska provkörningarna. Gasolflödet är också uppmätt och används 
för att få fram tillförd värmemängd till kulan. 
 
2.1.1 Första provkörningen 

 
Ställningen skruvades i en pall som ställdes på ett plant underlag. Det anslöts ett 
brännarmunstycke från en gasolflaska som tillhörde en vanlig gasolgrill. Detta fungerade inte 
alls. Anledningen var att det sitter en reducerventil i gasslangar till gasolgrillar. Det blev inte 
tillräckligt gasolflöde och i sin tur värme för att förånga vattnet inne i kulan. 
 
Vi testade då att köra helt oreducerat från flasken med en annan slang och lånade ett 
munstycke till och anslöt det till en separat gasolflaska. Nu hade vi två brännarmunstycken. 
 I takt med att vi eldade steg trycket på manometern, jag förväntade mig rotation men i stället 
när trycket närmade sig 3 bar(atö) kom det matarvatten och ånga ur tätningen. 

 

Bild 7: Läckage i tätningen 

Jag kylde ner kula och tätning genom att öppna matarvattenventilen. För att så fort som 
möjligt kunna demontera tätningen. Jag villle veta anledningen till det oväntade läckaget. 
Det visade sig att tätningen var full med rost, detta kom troligtvis från den gamla 
hydrofortank som vi använde oss av. Denna används numera endast när det ska vattnas i 
trädgården eftersom huset nu är anslutet till det kommunala systemet. Uppriktningen av 
tätningen verkade fungera. Den visade inga tecken på försämmring när den utsattes för tryck 
och en temperatur på ca144 ˚C.De mustycken som vid detta tillfället var monterade  var de 
minsta. De hade valts för att det skulle vara enklare att bygga upp ångtrycket. 
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2.1.2 Inslipning av roterande koltätning 
 
Detta var inte så svårt att reparera. Samma princip som alltid. Slipa i åttor, torka av emellanåt 
samt vrida tätningen en liten bit mellan varven. 
Reporna som tätnngen fått var längsgående och detta är inte lika farligt som tvärgående. Det 
som förvånade mig var hur fort det gick att bygga upp en fin yta igen, det gick på cirka 10 
minuter. 
 
 
2.1.3 Andra provkörningen 
 
Efter injustering av tätningen och provtryckning som denna gången gjordes med matarvatten, 
visade det sig att den klarade 5.5 bar (atö). Denna gången var slangen för matarvattnet 
ansluten till det komunala systemet för att utesluta främmande partiklar i vattnet. Slangen 
sköljdes dessutom nogrannt innan den anslöts. 
Under denna körningen var bägge lagerna skärmade med gipsskiva och eternitplatta för att 
vara skyddade från den värsta strålningsvärmen. 
 

 

Bild 8: Andra provkörningen 
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Under uppvärmnigen och i takt med att trycket steg roterades kulan för hand. Detta för att få 
en jämn värmepåverkan på kulan. Någon skevhet i axeln gick inte att märka, den roterade 
med samma motstånd under hela uppvärmningsförloppet. Konstruktionen var tydligen 
tillräckligt gedigen. 
De största munstyckena, Ø2mm monterades. De hade innan blivit modifierade för att mer 
likna en lavaldysa. Utloppet hade formats till en kon med hjälp av ett dubbhålsborr. Detta för 
att få en högre hastighet på ångstrålen.Det blev ingen rotation denna gången heller. 
 
Då blev nästa steg var att ta bort tätningen och plugga hålet i axeln. Detta var inget jag hade 
räknat med men fann en M10 skruv och lite gängtape. 
Nu var inte åntrycket känt längre men antar att samma tryck erhålldes denna gång. 
Visst den började att rotera,men inte så fort som förväntat. Hela idén att kunna köra ångkulan 
kontinuerligt var nu inte längre möjlig. 

 
2.1.4 Teoretisk beräkning av ångstrålehastigheten(C ånga) 
 
Ur mollier diagrammet tas entalpierna vid 4 bar samt vid 1bar. 
Vid 4 bar blir entalpin(i) 2738 kj/ kg 
Kritiska tryckförhållandet för torr mättad vattenånga=0,577 
P krit=0,577*P1 
0,577*4=2,3bar hit expanderar ångan och vid detta trycket kan man ur diagrammet utläsa 
i=2600 kj/kg 
Expansionen från Pkrit till P2 ger ingen ytterligare hastighetsökning . 
∆i =2738-2600=138 kj/ kg 
Enligt formel för divergerande munstycke (lavaldysa) blir ångstrålehastigheten under dessa 
förhållanden = √2 * ∆i. 
Ångstrålehastighet = √(2*138000) 
C ånga = 525m/s. 
 
2.1.5 Teorotisk beräkning av maximalt varvtal och optimalt driftvarvtal 

 
Avståndet mellan munstyckena är 370mm= 0,37m 
Omkretsen = Ø * π 
O = 0.37 *  π  =1,162m 
Varvtalet(n)=C ånga/1,162*60 
n =27108rpm 
Man brukar säga att den bästa verkningsgraden är när ångstrålen har en hastighet som är 
dubbelt så stor som pereferihastigheten hos den delen som roterar, i detta fallet ångkulan. 
För att erhålla optimal verkningsgrad i teorin skulle varvtalet på kulan bli 13554rpm. 
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2.1.6 Beräkning av maximalt vridmoment 

 
 För att kunna räkna ut vridmomentet krävs att massflödet är kännt. 
Munstycksdiameter=2mm=0,002m 
Arean (A)= (0.002² * π)/4 
A=3,142*10^(-6) m² 
Volymflödet(V`)=3,142*10^(-6) *525 = 0,001650m3/s 
Volymiteten (v) vid 2,3 bar där expansionen slutar är 0,7m3/kg 
Massflödet (m`)=V`*(1/v) 
m`=0,001650*(1/0,7) 
m`=0,002357kg/s=2,357g/s 
Med ett kännt  massflöde får man enkelt reda på kraften som verkar i ett munstycke. 
Kraften(F)=m`*C ånga 
F=2,357*10(-6)*525 
F=1,237N (Newton) 
Ånkulan har två armar och munstyckena sitter 0,185m från centrum av axeln. 
Momentet(M) =2*L*F 
M=2*0,185*1,237 
M=0,46Nm 
Detta är det maximala momentet som råder då axeln ännu inte har börjat att rotera. 
 
2.1.7 Beräkning av effekten 

 
Momentet minskar med ökande varvtal och när pereferihastigheten är samma som 
ångstrålehastigheten är det maximala varvtalet uppnått och momentet är borta. 
Detta är en linjär funktion, alltså blir vridmomentet vid halva maximala varvtalet halva max 
momentet. 
0,46Nm/2=0,23Nm 
Effekten räknas ut på följande vis genom sambandet P=((2 π *n)/60)*M 
P=((2 π *13554)/60)*0,23 
P=1419.4W  
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2.1.8 Beräkning av totalverkningsgrad 

 
Ångkulan eldades med gasol under de praktiska körningarna med två likadana 
brännarmunstycken. 
Massflödet mättes upp med en elektronisk våg. 
Ur ett munstycke passerade det igenom 0,5 kg gasol under loppet av 10minuter och 
15sekunder. Vilket är samma som 615 sekunder. 
Massflödet m´ = 0.5/ 615 
Massflödet från ett munstycke blir då 0,000813008kg/s. 
Två munstycken ger 0,001626016kg/s. 
Värmevärde(Hi) för gasol är 46300 KJ/kg. 
Med detta flöde känt kan man bestämma hur mycket som har tillförts kulan och därmed få 
fram en teoretisk verkningsgrad(η) 
 
Tillfört=46300*0.001626016 
Tillfört=75300W 
Nyttig effekt=1419,4W 
Verkningsgrad = nyttig effekt/ tillförd 
η =1419,4/75300=0,01885=1,89% 
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3. Diskussion 
 
Förbättringar 
 
Att maskinen inte är effektiv är ingen hemlighet. Visst är det möjligt att få munstycken 
tillverkade enligt konstens alla regler och kanske modifiera tätningen, men jag måste dra 
gränsen någonstans. Anledninen till att att den inte roterade bör ha varit den dåliga 
värmeöverföringen i kulan i kombination med för mycket friktion i tätningen. 
En möjlighet skulle vara att kapsla in kulkroppen innuti en låda av gips eller tegel för att 
behålla värmen runt kulan. 
Vid ett ångtryck av 3 bar(atö) verkar en oönskad axiellkraft på 22,7N. Detta beror på att 
vattnet leds in i den ena axeländen. Hålet har en innerdiameter på 8,5mm=00,0085m. 
 
F=P*A.  
F=4*10^(5)* (0,0085² * π) /4 
F=22,7N (Newton) 
 
Om vattnet leddes in från två håll skulle denna kraften försvinna. En annan möjlighet är att 
bygga om tätningen vilket skulle vara enklare eftersom den ena axeländen är förbunden med 
generatorn. 
En annan möjlighet är att tillverka  ånga i en effektivare apparat. Om ångan producerades i en 
eldrörspanna som inte är allt för svårt att bygga med  enkla medel.  
Det skulle då vara möjligt att leda in ånga genom matarvattenanslutningen. Mer ånga skulle 
strömma ut genom kulans munstycken och kanske detta skulle vara tillräkligt för att få 
rotation på Herons ångkula. 
 
Montering 
 
Att montera och bygga själva kulkroppen var den lilla biten, detta tog ungefär en dag. Det 
som var lite knepigare var att svarva huset för den keramiska delen till den mekaniska 
tätningen. 
Den är i två delar och är svetsad i en platta med ställskruvar och fastdragningsskruvar. 
Att motorskyddet till svarven brann upp precis innan tätningshuset blev klart gjorde inte saker 
lättare, men detta löstes på ett annat sätt. 
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Kullagren monterades på axeln och spänndes fast med låsskruvar. Kulans armar med 
munstyckena fördes ner i de modifierade skärringskopplingarna så att armarna bottnade mot 
den genomgående axeln. 
Vad gäller tätningshuset var detta det svåraste. Det var trångt och den passades in på känn. 
Det tog lång tid eftersom den ändrade läge när fastdragningsskruvarna spänndes. 
Detta moment upprepades flera gånger och tätnigen kontrollerades med tryckluft under 
injusteringen för att veta att den hamnat i rätt läge. 
 
 

 

Bild 9: Glad användare 

Användningsområde 
 
Ångkulan passar bra på museum. Den hade aldrig någon praktisk funktion. För 2000 år sedan 
övergav man konstruktionen, och idag har den ännu mindre betydelse. Den blygsamma 
teoretiska verkningsgraden 1,89% talar för sig själv. 
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