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Kunsten, at arbejde hurtigt og godt.

1. Opstiller vi det Spørgsmaal: Hvad maa Maalet være 

for den stræbsomme Uhr-Reparateur, der er sig bevidst, at 

ingen Arbejder nogensinde faar helt udlært?“ saa kan Svaret 

kun lyde: „Han vil saa hurtigt som muligt søge at tilegne 

sig Kunsten at arbejde hurtigt og dog godt“. — Gaa vi nu 

et Skridt videre, idet vi spørge: „Hvorledes lærer man denne 

Kunst?“, saa vil Svaret allerede ikke mere kunde gives i 

saa faa Ord; ikke destomindre skal det dog her forsøges i 

det mindste at vise den tænkende Arbejder Vejen, ad hvilken 

han lidt efter lidt kan naa til den saa overordentlig værdi

fulde Dygtighed, at bringe ethvert Uhr, der bliver ham 

udleveret til Udbedring eller Istandsættelse, til at yde det 

bedste Gangresultat, der ifølge dets Kvalitet kan ventes af 

det, — i den kortest mulige Arbejdstid.

2. Den første Fordring, uden hvilken man aldrig lærer 

at arbejde hurtigt og godt, bestaar i, at Arbejderen en Gang 

for alle gør sig det til en streng Regel at udføre ethvert Arbejde, 

ogsaa det mest ubetydelige, daddelløst og godt, selv om det 

— som f. Eks. ved Forfærdigelsen af en ny Del — kun 

danner et Begyndelses- eller Overgangsstadium. Det har ofte 

berørt mig ubehageligt, naar der blev forelagt mig et 

mindre smukt udført Arbejde — saasom en ny Opfindelse 

hvis Indsender paa Forhaand undskyldte sig med, at han 

„ikke kunde anvende ret megen Tid paa Udførelsen“. Men 

i saadanne Tilfælde bestaar det uskønne Arbejde kun sjæl

dent i Jaskeri, hvorved der virkelig er bleven sparet Tid, 

snarere i Hovedsagen kun deri, at der paa hele Arbejdet 

ikke findes et eneste fladt Filstrøg, ikke en eneste retvinklet
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Kant. Nu spørger jeg: „Kræver da hundrede flade og ret

vinklet udførte Filstrøg blot et eneste Sekund mere Tid for 

den, der forstaar at file, end hundrede ikke-flade, skæve 

og krumme udførte Filstrøg? Ganske bestemt ikke! Fejlen 

ligger altsaa aabenbart i, at den betræffende Arbejder maaske 

allerede som Lærling ikke er bieven holdt tilstrækkeligt til 

at file probert; i hvert Fald har han senere som Svend ikke 

vaaget tilstrækkeligt over sig selv; thi ellers maatte han i 

en senere Alder være naaet saa vidt, at han overhovedet 

ikke mere kunde file anderledes end fladt! Men er han først 

en Gang naaet saa vidt, saa vil det end ikke i Drømme 

mere falde ham ind at tro, at han, ved ikke at file fladt og 

skarpt, skulde kunde „spare Tid“.

3. Men dertil naaer Arbejderen, som sagt, kun naar han 

uden Undtagelse udfører erhvert Arbejde fra Begyndelsen og 

i alle Mellemstadierne omhyggeligt og probert. Et Eksempel 

herpaa: En Uhrmager skal dreje en Ansatsskrue, altsaa et 

ganske almindeligt Arbejde, som enhver Lærling skal kunne 

udføre daddelløst ved Afslutningen af det første Læreaar. 

Han tager et Stykke Rundstaal og filer to Kørner paa (hvis 

han da ikke foretrækker at slaa eller forsænke en Huulkørner 

i den bagerste Ende og kun file en Spidskørner paa den 

forreste Ende). Er Arbejderen nu ung og uøvet endnu, saa 

vil det sandsynligvis ikke straks lykkes for ham første Gang 

at faa saavel den tilfilede som ogsaa den indsænkede Kørner 

nøjagtig centreret, og han har nu Valget imellem, om han, — efter 

at have sat Medbringeren paa, hvorved han vil bemærke, at 

Arbejdet løber urundt, — vil file Kørnerne efter og dreje 

dem smukt til (eventuelt sænke dem efter og bore dem ud) 

indtil de løber smukt rundt, — eller ikke. 1 mange Tilfælde 

vil han tænke: „Aa hvad!“ Naar jeg drejer Staalstangen af, 

saa vil den jo bagefter komme til at løbe rund; altsaa sparer 

jeg mig Ulejligheden med Kørnerne, hvilke man jo dog ikke 

mere ser noget til, paa den færdige Skrue!“

Det lyder nu til visse ganske antagelig; og alligevel 

er en saadan Handlemaade en stor Fejl og en endnu 

større Letsindighed, end man i første Øjeblik skulde tro;
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thi den, der tager Sagen saa let, vil aldrig nogensinde 

lære at arbejde hurtigt og godt, hvad en Smule Overvejelse 

vil bevise.

4. Opholde vi os endnu et Øjeblik ved det valgte 

Eksempel. De to Kørner er bleven urunde; Iwad beviser det? 
Aabenbart at den betræffende Arbejder endnu ikke har det 'kke,or®0^® 
rigtige Øjemaal. Men dette lader sig kun erhverve ved Øvelse; hed til øvelse! 
deri vil sikkert enhver af Læserne give mig Ret Nu godt: 
en smukkere Lejlighed til Øvelse kunde der slet ikke gives;
men denne Lejlighed har vor Ven „Harefod ladet gaa 

ubenyttet hen.
Det er den første Fejl!

Hvis nu den unge Mand blot ti eller tyve Gange i 
saadanne ugentlig, for ikke at sige daglig forekommende 
Tilfælde vilde have anvendt den Smule Tid og Ulejlighed, 
der var nødvendig for at rette sine Kørner nøjagtig runde, 
saa vilde han derved for hele sit fremtidige Liv have erhvervet 
sig den Færdighed straks efter Øjemaal at kunde tilfile 

eller indsænke sine Kørner saa de løb runde.

5. Men den tilsyneladende saa harmløse Letsindighed 
har endnu andre slemme Følger. Den samme Arbejder, hvem 
det er ligegyldigt, om hans Kørner er runde eller urunde, 
„fordi man ikke kan se det paa det færdige Stykke Arbejde“, vil ge|Se 
heller ikke tage det saa nøje i andre Ting; han vil altid 
have en Undskyldning paa rede Haand. Bliver for Eksempel, 
ved det fortsatte Arbejde, Ansatsen eller Skruehovedet for 
lille, saa trøster han sig simpelthen med den Tanke: „Den 
kan jo dog bruges!“ Hvad han én Gang har ladet sig nøje 
med, gør han da oftere, i Begyndelsen maaske nok med en 
Følelse, der minder en Smule om Samvittighedsnag, indtil 
endelig Slendrianen er bleven ham fuldstændig til Vane, og 
Uhrmageriet er bleven beriget med en Kollega, der sædvan
ligvis ikke bringer noget fornuftigt Arbejde færdigt. Vil han 
saa en Gang i Undtagelsestilfælde fremstille et propere Stykke 
Arbejde, saa lykkes det ham ikke blot meget ufuldkomment, 
men han vil ogsaa bruge utilbørlig lang Tid dertil. Kunsten,
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at arbejde godt og hurtigt, lærer en Uhrmager af denne 

Slags aldrig.
Det er den anden Fejl!

Men det mest vellykkede er, at der ved hin Efterladenhed 

i Virkeligheden hverken blev sparet Tid eller Ulejlighed; 

thi at det er mere tidsspildende og besværligt at afdreje en 

urund Vælle, end en rundtløbende, ligger dog saa temmelig nær.

6. Forklaringen har maaske varet noget længe; det var mig 

imidlertid magtpaaliggende ved et ganske simpelt Eksempel 

at vise, at der selv deraf kan læres ved Eftertanke. Som 

her med den enkle Skrue, saaledes gaar det naturligvis i 

endnu højere Grad ved mere indviklet Arbejde. Det skal 

altsaa endnu en Gang gentages, at kun dén lærer at arbejde 

hurtigt og godt, der fra Begyndelsen med største Udhol

denhed lægger an paa — og uden at en Tilsynshavende 

sidder bagved ham — at udføre selv det mindste Arbejde 

saa fortrinligt som muligt, indtil dette bliver ham til en 

Vane, som han slet ikke mere kan lægge af.

I Begyndelsen 

langsomt og 

godt

7. Mangen Læser kunde nu tænke, at den foreliggende 

Udvikling var en Smule for overdreven; han vil maaske 

indvende, at den i ovennævnte Eksempel omtalte Arbejder 

med Tiden nok vil faa sine to Kørner til at løbe bedre 

rundt. Forsaavidt kan det jo ogsaa være meget rigtigt. Men 

saasnan man gaar videre, idet man antager, at der ogsaa 

ad denne Vej vilde kunde læres at arbejde hurtigt og godt, 

saa drager man en falsk Slutning, mod hvilken jeg ikke 

tilstrækkelig kan advare. Hvem der har uddannet mange 

unge Mennesker, vil give mig Ret, naar jeg paastaar: det er 

ganske udelukket, at en Uhrmager, der fra Begyndelsen 

lægger Hovedvægten paa hurtig at blive færdig, nogensinde 

vil blive en praktisk, hurtig og godt arbejdende Reparatør. 

Kun den modsatte Vej kan føre til Maalet. I Begyndelsen 

maa der gives fuldstændig Afkald paa Hurtighed i Arbejdet; 

Arbejderen maa sætte hele sin Kraft ind paa den strengeste 

Selvopdragelse: aldrig bør han lade sig nøje med et ufladt 

Filstrøg, en ikke retvinklet tilfilet Kant, en uskarp Ansats,

KW
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en urund løbende eller endogsaa kantet tilfilet Kørner, en 

Stenfatning, der er bieven for stor, en Tap, der er bleven 

for tynd eller lignende. Kun ad denne Vej naaer han lidt 

efter lidt til den Øvelse, der nu en Gang er nødvendig for 

at alt „lykkes“ ham, saaledes som den mindre dygtige 

Arbejder undertiden kalder det. Men dette Udtryk er falsk; 

ikke blind Lykke er det, der lader alt lykkes for den dygtige 

Arbejder, men derimod den gennem aarelang Selvopdragelse 

redelig erhvervede Øvelse. Den, der er vant til at file fladt, 

begriber overhovedet ikke, hvorledes det er muligt for mange 

ældre Arbejdere fremdeles at kunde file ufladt. Vilde han 

selv frembringe et ufladt Filstrøg, saa maatte han omtrent 

gøre sig den samme Ulejlighed, som hin anden, der ikke 

har lært at file, maa gøre sig, naar han undtagelsesvis ogsaa 

en Gang kunde ønske at faa noget ordentlig filet.

Jeg bliver her forsætlig ved med det simple Filstrøg, fordi 

det forekommer mig at være det lettest forstaaelige. At det 

med alle de hundrede andre af Uhrmagerens Arbejder hænger 

sammen paa nøjagtig samme Maade, behøver vel næppe 

yderligere at forklares.

8. Har man først en Gang vænnet sig til at udføre 

ethvert Arbejde saaledes, at det i alle Mellemstadierne kan 

staa for enhver Kritik, da er det første Trin betraadt, der 

.fører op tilToppen, fra hvilkendendygtige „legende“arbejdende 

Arbejder kan se ned paa sine møjsommelig, forpinte Kolleger, 

ganske vist uden Praleri, men meden dyb,inderlig Tilfredsstil

lelse. Altandet, hvad der endnu hører til for at naa det efter

tragtede Maal, staar i ingen som helst Forhold til de Vanske

ligheder, som — ifølge det træffende Ordsprog — Be

gyndelsen ogsaa her netop byder.
Med den fremadskridende Øvelse lærer man nemlig — 

ved stadig at blive bedre — ganske af sig selv ogsaa at 

arbejde hurtigere. Har man tidligere maattet bøje ti eller 

tolv Gange paa den inderste Omgang af en Spiralfjeder, 

inden man bragte den til at løbe rundt, — fordi man enten 

greb fat paa et forkert Sted eller endnu ikke havde faaet 

den fine Følelse for at kunde træffe det rigtige Maal for
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Bøjningen, — saa vil dette meget snart lykkes allerede efter 

det tredie, det andet, ja maaske endogsaa straks efter den 

allerførste Bøjning. Det er dog sikkert indlysende!?

9. Her ser vi altsaa, at man ved mange Arbejder selv 

uden særlige Kneb kan naa til at arbejde hurtigt og godt. 
Udholdenhed Qer fordres kun det ene, at man i Begyndelsen, saa længe 

f0Maaiet det endnu skorter paa den nødvendige Øvelse, ikke sparer 

sig den Ulejlighed at vedblive saa længe med sine Forsøg, 

indtil man har naaet Maalet, selv om man ogsaa — som i 

det foreliggende Eksempel — skulde maatte bøje tyve Gange 
og atter igen prøve paany, inden Spiralen kom til at løbe 

helt rund. Kun denne Udholdenhed er nødvendig, men 

uden den gaar det overhovedet ikke.

. 10. Ved de mange tusinde Haandgreb, hvoraf Uhr-

magerens daglige Arbejde bestaar, kan der imidlertid læres 

Arbejdsfordeie ligesaa mange Arbejdsfordele, hvilke den intelligente 

Arbejder, der er vant til Eftertanke, for det meste selv kom

mer paa og som iøvrigt heller ikke hos enhver netop behøver 

at være de samme. Det er overhovedet urigtigt ved visse 

Arbejder at vilde paatvinge nogen en ganske bestemt 

Fremgangsmaade, naar han engang er vant til en anden. 

Alligevel lærer Erfaringen os nogle almindelige Regler, hvis 

Anvendelse er til Nytte for enhver, og som derfor her bør 

fremføres.

11. Meget vigtigt for den hurtige Arbejder er et til

strækkeligt Udstyr af praktiske, saavidt mulig enkle Værk- 
Rigeligt prak- tøjer. Den dygtige Arbejder skal absolut ikke for hver 

tisk værktøj en|<e|| Arbejde holde sig et særligt „Hjælpeværktøj“. Kan 

han ved Øvelse tilegne sig den Færdighed, at han f. Eks. 
med en almindelig Pincette kan udføre det betræffende 

Arbejde lige saa godt og hurtigt, da staar han sig bedst 

ved at forsmaa ethvert Hjælpeværktøj. Men alle Værktøjer, 
ved hvis Hjælp man faktisk hurtigere og sikrere kan udføre 

et eller andet hyppigere forekommende Arbejde, skulde 

enhver Arbejder besidde.
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Ved denne Lejlighed skal straks bemærkes, at vi regner 
Vælsemaskinen og Universaldrejestolen (bttrin-fixe) til en god 
Uhrmagers uundværlige Værktøj (sammenlign Afsnit 91 og 193).

12. En anden Fordel bestaar i, at man holder sit 
Værktøj omhyggelig i den allerbedste Stand, og for grovere 
eller finere Arbejde har flere Stykker Værktøj af samme Art. værktøjets 

Hvem der f. Eks. med en og samme Korntang baade vil de|Se 
aftage Klobener og rette Spiraler, vil hverken arbejde godt 
eller hurtigt. Og hvem der med en og samme Fil bearbejder 
Staal og Messing mellem hinanden, vil aldrig have en 
skarp Fil til sin Raadighed. Af Skruetrækkere kan Uhrma- 
geren næppe besidde nok af forskellige Størrelser, da det 
er fordelagtig undertiden at anvende en saa stor Skrue
trækker som mulig, medens derimod den til forsænkede 
Skruehoveder altid maa være en Smule mindre end Hovedet. 
Hvem der ikke bestandig holder sin Drejestikkel skarpsleben, 
vil aldrig kunde arbejde hurtig, selv om han end — fejl- 
a£tig — tror at spare Tid, naar han mindre ofte sliber 
Stikkelen. Til alle saadanne Enkeltheder kommer vi dog 

senere tilbage.

13. Særlig vigtig er det endvidere for de mange hun
drede enkelte Stykker Værktøj, som Uhrmageren benytter, 
at hvert enkelt har sin fast bestemte Plads, hvor man uden Opbevar 
. ~ . , , , , , ethvert Stykke
lang Søgen straks kan finde det, naar man skal bruge det. værktøj paa 

For uordentlige Arbejdere gaar der en utrolig Mængde Tid bestemt Plads 

til spilde ved at skulde søge rundt efter dette eller hint 
mindre hyppig benyttede Stykke Værktøj. Haand i Haand 
hermed gaar en praktisk Inddeling af Værktøjsskufferne i 
dybere og flade, større og mindre Rum.

14. En grim Vane, der ligeledes besværliggør det hurtige 
Arbejde, bestaar i, at man stabler alt for meget Værktøj 
op paa Værkstedsbordet. Ofte ligger der File, Flad-, Bide-, ikke for meget 

* * Værktøj paa
Skyde- og Amerikanertænger, Skrueblik, Stikkeler, Skrue- Arbejdsbordet 

trækkere, Smergel- og Skindfile, Drejestifter, Bor og Gud ved 
hvad, altsammen hulter til bulter mellem hinanden i én 
Bunke, uagtet der dog slet ikke kan være Tale om, at
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man samtidig kan benytte alt dette Værktøj. Skal nu f. Eks. 

den betræffende Arbejder inddreje en Minuthjulsforing, saa 

opdager han, at Drejestiften, der skal benyttes dertil (efter 

sidst at være bleven brugt) endnu ikke ligger i Drejestift- 

æsken. Nu bliver der rodet rundt mellem den opstablede 

Bunke paa Værkstedsbordet, indtil man endelig under alt 

Krammet finder Drejestiften, og saa kan Arbejderen endda 

tale om Held, hvis Drejestikkelen ved en saadan Lejlighed 

straks falder ham i Hænderne; thi ellers begynder Søgeriet 

igen forfra!

15. Dette duer absolut ikke. Nogle faa Tænger, en 

Korntang, et Par Skruetrækkere, som man altid bruger, maa 

værksteds- bestandig ligge paa Værkstedsbordet. Men iøvrigt tager man 
bordets

Oprømning ^un saadanne Værktøjer frem fra Skuffen, som man skal 

bruge til det øjeblikkelige Arbejde. Har man altsaa f. Eks. 

foret Minuthjulshullet, saa lægger man først Drejestolen, 

Drejestiften, Stikkelen, Punselen osv. til Side, forinden man 

gaar videre med Arbejdet. Den lille Pause, der derved op- 

staar, udøver tillige en behagelig physiologisk Virkning paa 

den Arbejdende, idet han derved bliver bevaret for at komme 

i et alt for hvileløst og ophidsende Arbejde. Tankeapparatet 

hviler sig et Minut, og det altid ordnede Værkstedsbord 

giver Arbejderen en Følelse af Beroligelse, medens den 

uordnede Værktøjsbunke — maaske uden hans Vidende — 

gør ham nervøs. I alle Tilfælde maa Værkstedsbordet i det 

mindste hver Aften ryddes helt op, og den næste Morgen, 

forinden Arbejdet begynder, gnides probert af. Saa arbejdes 

der med en hel anden Lyst! Men hvor lidt dette er kendt, 

derom kan man daglig overbevise sig.

16. Af Betydning, der ikke maa undervurderes for Ar

bejdets Hurtighed, er det, at man allerede ved et Uhrs 

unødvendig Adskilllelse søger at opdage mulige tilstedeværende Fejl og 

Adskillelse overhovedet tager Værket eller enkelte Dele deraf saa lidt 

som muligt fra hinanden, d. v. s. ikke førend man har 

undersøgt den betræffende Indgribning eller Gang for alle 
dens Fejl.
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17. 1 intet Tilfælde kan man kende en flink Arbejder 

paa,at han under Arbejdet udfører omtrent alle sine Bevægelser 

hurtigere end en anden. Derved opstaar der intet flinkt, 

men kun et hastigt Arbejde, som ikke kan gennemføres be

standigt, og ved hvilket Arbejderen gør sig selv nervøs. 

Den raske Arbejder udmærker sig i Modsætning hertil ved 

rolige, overlagte Bevægelser. Ligeledes er det raske Arbejde 

for en stor Del en Erfaringssag. Den erfarne Arbejder 

skønner straks ved enhver Fejl han opdager, om denne er 

af Betydning for Uhrets gode Gang eller ikke. I sidste 

Tilfælde opholder han sig ikke unødvendig længe derved, 

medens Begynderen derimod ofte spilder alt for megen 

Tid med underordnede Ting, og derved maaske- overser det, 

som er det vigtigste. Denne Erfaring lader sig naturligvis 

allermindst lære af Bøger; derimod gives der mange Arbejds- 

fordele ved Reparation eller Nyarbejde, som paa passende 

Sted vil blive omtalt i denne Bog. For denne Gang skulde 

kun de almindelige Regler omtales, der nødvendigvis maa 

følges af enhver, der vil lære den Kunst at arbejde flinkt, 

dermed mener jeg hurtigt og godt. — Sammenfatter vi endnu 

engang alle disse Regler, saa lyder de i Korthed:

1. I Begyndelsen maa der renonceres saa længe paa 

Hurtighed ved Arbejdet, indtil man har vænnet sig til at 

udføre ethvert — selv det mindste — Arbejde paa det bedste.

2. Er man naaet saa vidt, saa søger man ved Efter

tanke at udfinde smaa Arbejdsfordele, ved hvis Hjælp Ar

bejdet kan gaa lettere fra Haanden.

3. Alt nødvendigt Værktøj til raskt Arbejde maa an

skaffes og bestandig holdes i god Orden.

4. Ethvert Stykke Værktøj maa have sin bestemte Plads, 

hvorfra det uden Tidsspilde hurtig han tages frem.

5. Paa Værkstedsbordet maa kun ligge det Værktøj, 

der er uundværligt for det øjeblikkelige Arbejde.

6. Man maa vænne sig til et roligt, nøje overtænkt 

Arbejde uden Spor af Hastværk, langt snarere under stadig 

Eftertanke.
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18. Efter at vi hermed er bleven klar over de alminde

lige Grundregler, hvorefter Uhrreparatøren maa rette sig, 

hvis han vil bringe det til en højere Grad af Færdighed i 

sit Fag, gaa vi nu over til Enkelthederne.

Allerede ved Adskillelsen af de Lommeuhre, der skal 

repareres, — thi kun om saadanne drejer det sig i forelig

gende Haandbog, — maa man begynde med den nøjagtige 

Undersøgelse af Uhret. Ganske ligegyldigt, om det drejer 

sig om et nyt Lommeuhr af ringeste Sort, om hvilket man 

ikke ved, om det endnu nogensinde har kunnet gaa uafbrudt 

i 24 Timer, eller det er et meget gammelt Uhr, hvis Værk 

viser tydelige Spor af at have gaaet i aartier og været 

repareret adskillige Gange, — altid maa man ved Adskillel

sen behandle Uhret, som om det endnu aldrig har gaaet 

og er fuld af lutter Fejl, (hvad der jo i Virkeligheden ogsaa 

er Tilfældet med mange Uhre, der har været i Brug i over 

20 Aar og maaske endnu længere). Kun ved den allerstørste 

Opmærksomhed kan man bringe det dertil, at man ikke 

mere overser selv den mindste Fejl, og efter Uhrets Sam

mensætning er aldeles sikker paa: nu maa det være i Orden.

19. Intet daarligere Vidnesbyrd kan Uhrmageren give 

sig selv, end naar det bliver ham til en fast Regel, at de 
^ngtTsiem ^*an har gennemset endnu engang maa „efterses“ efter 

Sammensætningen, og et betydeligt Procentantal deraf alle

rede efter nogle faa Ugers Forløb — for ikke at sige efter 

nogle faa Timers Forløb — igen nægter at gøre Tjeneste. 

Det er i saa Tilfælde ganske ligegyldigt, om Uhret bliver 

staaende af „en Bagatel“ eller af en grovere Fejl; det maa
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simpelthen ikke gaa istaa af nogen som helst Grund, med 

Undtagelse af saadanne Tilfældigheder som Uhrmageren 

ikke kan afværge, som f. Eks.: et Brud paa Fjederen, et 

stærkt Stød eller Fald, for hvilket Ejeren selv bærer Skylden.

20. For at gøre det ganske klart, tage vi engang et 

lille Eksempel fra et helt andet Fag, med hvilket vi ikke 

staa i nogen som helst Berøring. Tilfældigvis er et saadant 

Tilfælde for nogen Tid siden virkelig hændet mig. Jeg havde 

ladet et Par Støvler forsaale, og Arbejdet var tilsyneladende 

rigtig pænt udført. Men da jeg trak Støvlerne paa, berørte 

min Hæl og mine Taaspidser et større Antal smaa spidse 

Træpløkke og Jernsøm, der stak ca. x/2 cm. frem over den 

indvendige Del af Saalen. Det samme var Tilfældet med 

begge Støvlerne. Da jeg personlig foreholdt Mesteren ham 

hans Fejl, undskyldte han sig med, at det var jo „kun en 

Bagatel“ og var yderst forbavset, da jeg bemærkede: „Men 

det er dog en af de allerværste Fejl, der kan forekomme!“ 

— „Hvorledes det?“ — „Det skal jeg straks sige Dem“, 

svarede jeg ganske venligt; „Støvlerne har dog den Be

stemmelse at skulde beskytte mine Fødder mod Fugtighed 

og haarde eller spidse Stene, ikke sandt? Nu vel da, men 

i Stedet for at gaa med saadanne Støvler, befinder jeg mig 

dog ubetinget langt bedre, naar jeg gaar barfodet; thi med 

Jernspidserne i Fødderne holder jeg det dog ikke ud i to 

Minutter!“ — Et forlegent Smil paa Mesteren beviste, at 

han ikke havde noget at indvende imod min Logik, og vi 

var fuldstændig enige, da jeg til Slutning bemærkede, at i 

en vis Forstand havde den ringe Fejl naturligvis kun været 

en mindre omhyggelig Udførelse, altsaa nærmest „en Bagatel“ 

i Modsætning til hin første store Fejl, der gjorde Støvlerne 

ganske ubrugelige.

21. Men nøjagtig saaledes maa vi ogsaa dømme i 

vor Forretning. Jeg har haft mangen en Svend, der i Be- Der gjves 

gyndelsen mente, det var „kun en Bagatel“, naar et Uhr, ingen „Baga- 

han lige havde repareret, i Løbet af Natten var gaaet istaa, tøller* 

fordi to af Viserne hængte sammen; men det var aldrig
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vanskeligt at overbevise den unge Mand om, — forsaavidt 

han da var modtagelig for en fornuftig Forklaring, — at 

det dog er Kunden ganske ligegyldig, af hvad Uhret egentlig 

er bleven staaende. For ham gælder kun Kendsgerningen: 

Mit Uhr er gaaet istaa, og derved er jeg kommen for sent 

til Toget — (eller haften hvilken som helst anden Ubehage

lighed). — Betænker man saa endda, hvor overordentlig let 

det er, at sætte Viserne saaledes paa et Uhr, at enhver 

„hængen sammen“ er absolut udelukket, saa kan der dog 

virkelig slet ikke være Tvivl om, at en saadan Forsømmelig

hed egentlig er utilgivelig; thi med kun en lille Smule Op

mærksomhed kunde det jo have været forhindret, og i aller- 

gunstigste Tilfælde er der dog ved Skødesløsheden gaaet 

idetmindste en Observationsdag tabt for Reguleringen. Men 

viser derimod Fejlen sig først efter at Uhret er afleveret til 

Kunden, saa er Ubehageligheden endnu betydelig større. Det 

er altsaa ikke det, der gør Udslaget, om Fejlen hurtig kan 

afhjælpes eller kun med megen Tidsspilde, men derimod 

den Virkning som den fremkalder, og den er nøjagtig lige 

saa slem, som hvis Uhret gik istaa af en meget grov Ind- 

gribningsfejl. Derfor maa Reparatøren rette hele sin Opmærk

somhed paa absolut ikke at overse nogen Fejl, og denne 

Kunst lader sig meget vel lære ved Udholdenhed og Agt- 

paagivenhed.

22. I en saa indviklet og følsom Mekanisme, som Lomme- 

usædvanhge uhret er, gives der selvfølgelig en hel Mængde usædvanlige 

Fejl, som meget vanskelig lader sig opdage, men ogsaa disse 

vil den virkelig rutinerede Arbejder forstaa at finde. Maaden 

paa hvilken dette sker er ganske simpel. Man behøver blot, 

naar en saadan Fejl er forekommet en Gang at vænne sig 

til fra samme Stund at undersøge ethvert fremtidigt Uhr og

saa for denne Fejl, og ikke at ophøre dermed selv om Fej

len ikke skulde vise sig i de næste tusinde Reparationer.

Et Eksempel herpaa. I min Svendetid blev der en Dag 

til min Principal bragt et Remontoiruhr tilbage som jeg 

nogle Manneder forinden havde aftrukket. Kunden forklarede, 

at Uhret i Begyndelsen havde gaaet ganske udmærket; senere
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havde Viserne ikke kundet lade sig dreje ordentlig, og endelig 

var Uhret gaaet helt istaa. Naturligvis fik jeg som den tid

ligere Reparatør Ulykkesuhret tilbage til Eftersyn. Jeg op

dagede da straks at Skiven havde faaet en Revne, og ved 

at tage den af viste det sig, at Vekselhjulspillen, der aaben- 

bart ikke havde været skruet tilstrækkelig fast, ved at dreje 

Viserne rundt havde skruet sigsaa meget løs,atVekselhjulsdrivet 

havde sprængt Skiven. Paa denne Maade kom altsaa Veksel

hjulet først ved Viserstilningen ud af Indgribningen og klemte 

sig tilsidst saa fast mellem Pilleansatsen og Skiven, at Uhret 

gik istaa. Særlig slem var Sagen bleven derved, at ogsaa 

Skiven maatte fornyes. Sligt var dog endnu aldrig hændet 

mig. Tilfældet ærgrede mig meget, og fra den Dag af lagde 

jeg aldrig nogen renset Uhrplade under Glasklokken, uden 

at jeg forinden havde prøvet Vekselhjulspillen om den og

saa var skruet rigtig fast. Til min Overraskelse fandt jeg da 

i Aarenes Løb ved mange hundrede Vekselhjulspiller, at de 

lod sig skrue baade Vi °g Vs Omgang fastere; men en 

„Genganger“ som Følge af en løstsiddende Vekselhjulspille 

er aldrig nogensinde senere kommen mig i Hænde.

23. Kun paa denne Maade behøver man at gaa frem 

i alt. Enhver Reparatør faar aarlig adskillige hundrede (Ihre 

mellem Hænderne, og han ser som Svend ligesaamange gaa 

igennem Hænderne paa sine Kolleger og sin Mester. Fore

kommer der nu et usædvanligt Tilfælde, saa vil det sikkert 

altid blive omtalt. Og vænner man sig til fra samme Stund, 

at undersøge ethvert Uhr ogsaa for hin usædvanlige Fejl, 

hvorom man har hørt tale, saa vil man temmelig hurtig bringe 

det dertil, at et fornyet Eftersyn af et engang helt gennem- 

set Uhr vil komme til at høre til de yderste Sjældenheder.

Og da bliver Arbejdet ved Værkstedsbordet til en For

nøjelse. Uhrmageren vil føle sig saa ét med det af ham re- 

parede Uhr, som det næppe lader sig skildre. Har han eks

empelvis i et Cylinderuhr foruden meget andet arbejde væl- 

set Fjederhuset igennem, fordi Indgribningen var for dyb; 

har han bragt den flade, stærkt stødende Sekundhjulsindgrib- 

ning i Orden og rettet Cylinderhjulet rundt, fordi det strejfede
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paa i Cylinderindsnittet, saa føler han formelig efter Sammen

sætningen af det saaledes forbedrede Uhr, hvorledes Fjeder- 

kraften nu usvækket forplanter sig til Minuthjulsdrivet, 

hvorledes den gennem de andre Hjul naar videre til Cylin- 

hjulsdrivet uden hin Støden, og hvor frit Cylinderhjulstænderne 

nu kunde arbejde paa Cylinderlæberne. Han har Følelsen, 

som om Uhret er en Art levende Væsen, der nu formelig maa 

befinde sig helt vel. Og nøjagtig ligesaa vel befinder han 

sig selv; thi han ved: dette Uhr maa og vil gaa!



Uhrværkets Adskillelse.

24. Uhrværkets Adskillelse og overfladiske Undersøgelse 

er absolut et af de enkleste Arbejder og tilendebragt i Løbet 

af faa Minutter; ikke destomindre kræves der ogsaa her Eftersyn ved 

Eftertanke, og Begynderen skulde give sig god Tid ved dette Adsklllelsen- 

Arbejde. Det drejer sig nemlig ingenlunde om, hvad der 

allerede er sagt i Afsnit 18, kun at tage Uhrværket saa 

hurtig som mulig fra hinanden; thi allerede ved Adskillelsen 

maa Reparationen, henholdsvis Værkets Undersøgelse begynde.

25. De fra Aar til Aar forøgede Tilfælde af stærkt 

magnetiske Lommeuhre, foraarsaget ved de mægtige magnet

elektriske Strømme fra Dynamomaskiner eller elektriske Magnetiske 

Sporvogne, i hvis Nærhed Uhrets Bærer kommer, synes at Lommeilhre- 

gøre det selvfølgeligt, at Uhrmageren uden Undtagelse un

dersøger ethvert Uhr for Magnetisme, der gives ham til Re

paration. Dette sker bedst forinden Uhrværkets Adskillelse, 

og paa den Maade som er angivet i Afsnittene 899 til 913. 

Undersøgelsen er udført i Løbet af et Minut, og man sparer 

sig derved for mange Ærgrelser; thi intet er ubehageligere 

end naar et Uhr efter fuldendt Reparation, stadig viser sig 

at være i Uorden og maaske gentagende Gange 'maa efter

ses uden Resultat, indtil Arbejderen endelig — maaske ved 

et rent Tilfælde — opdager, at Uhrets Staaldele er stærkt 

magnetiske.

26. Optræksfjederen bør altid spændes ned, medens 

Værket endnu sidder i Kassen, for at man ved ned- 

spændt Fjeder og tillukket Glasrand kan prøve, om 

ikke Glasset trykker paa Viservællen, saa at Minuthjulet
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klemmer sig; efter Uhrets Sammensætning og med optrukken 

Fjeder lader dette sig ikke mere med Sikkerhed bestemme. 

Desuden maa man ubetinget søge at undgaa ethvert Flikkeri 

efter Værkets fuldstændige Sammensætning. I heldigste Til

fælde snavser man blot den smukt afpudsede Forgyldning til 

igen ved bagefter at skulde tage Viservællen ud paany.

27. Endvidere undersøger man, om Uroen bevæger sig 

ordentlig fri ved Kasseranden, saa at enhver Berøring her er 

indvendig6! Paa samme Maade undersøger man ved Nøgle-

Kassen. uhre Fjederhustænderne for den samme Fejl. Paa den ind

vendige Side af Støvkapselen (Cuvetten) maa man se efter 

om der ikke skulde vise sig Mærker af, at Kapselen trykker 

paa Optrækshjulene, paa Viservællen eller endog paa Rokker

pladen. Saa først tager man Værket ud af Kassen. Og har 

man engang vænnet sig til at undersøge alt dette ved ethvert 

Uhr, da overser man det hele ved blot et Blik, og i 

mindre end et Minut efter Fjederens Nedspænding har 

man taget Værket ud af Kassen. Men i Begyndelsen maa 

man gaa ganske forsigtig til Værks og derfor saa meget desto 

omhyggeligere.

Berøringer 

ved Uroen.

28. Nu ser man paa Værkets almindelige Bygningsart, 

d. v. s. man ser efter, om Uroen gaar fri foroven ved Minut

hjulet, ved Spiralpløkken og ved Spirallaasen; om den 

gaar fri paa Siden ved Sekundhjulsvællen, og om den (ved 

Ankeruhre med Ankeret paa Siden) gaar forbi Ankerhjulsvæl- 

len, om den ikke forneden kan berøre Cylinderhjulsbroen, 

Ankerhjulsbroen eller Ankergaffelen. Ligeledes ser man efter, 

om Fjederhuset foroven kan gaa smukt fri for Minuthjulet 

Eventuelle knappe Steder mærker man sig straks for senere 

ved Reparationen at tage Hensyn dertil.

29. Ved at fjerne Viserne og Skiven overbeviser man 

sig straks, om hvorvidt denne ikke vakler, og om Pillerne ikke ere 

Skiven, beskadigede. Med pinlig Nøjagtighed maa man se efter, om 

Emaillekeglen ved Foden af Pillerne ikke har Revner. Løst

siddende Emaillestykker maa forsigtig fjernes med Stikkelen
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eller Skruetrækkeren, da de ellers ved de mindste Rystelser 

kunde falde ind i Uhrværket og bringe dette til Stilstand. 

Endvidere ser man efter, om der ikke paa Værket under 

Skiven findes Skrueender eller andre Ting (for Eksempel 

Dækpladen) der staa frem over Uhrpladens Overflade. Der

efter tager man Værket fuldstændig fra hinanden.

30. Mange Kolleger pleje nu straks at begynde med 

Reparationen; d. v. s., de se straks Gangen efter, afhjælpe

eventuelle Fejl, gaa derefter over til at undersøge Indgrib- 

ningerne, og saa fremdeles. Denne Fremgangsmaade er ikke

Ikke straks 
reparere!

at anbefale, ikke saa meget paa Grund af Betænkeligheder 

af teknisk Art, som snarere af rent forretningsmæssige Grunde.

Det forekommer nemlig slet ikke saa sjældent, at der bag

efter viser sig beskadigede Dele, hvis Fornyelse vil koste saa 

meget, at man ikke tør foretage Reparationen uden først at være 

bleven enig med Kunden om Prisen. Man har for Eksempel ved

et Uhr, — i hvilket Fjederen er sprungen —, spildt en hel Masse 

Tid med Udrensning af Gangen og opdager saa til Slutning, 

at der tillige er slaaet to Tænder af Minuthjulsdrivet; eller 

at den øverste Lille-Bundhjulstap er slidt saa at sige helt 

igennem, saa at Drivet maa fornyes; eller der findes bagefter 

flere knuste Stenhuller eller lignende. Saadanne Tilfælde 

er sikkert kendt af enhver ældre Reparatør, og af denne 

Grund maa det anbefales straks at skille Værket helt ad, 

forinden man har spildt sin Tid med Afhjælpning.

31. Efter at vi allerede en Gang nødtvungen er strejfet 

ind paa det forretningsmæssige Omraade, turde endnu en 

lille nyttig Bemærkning være paa sin Plads med Hensyn Forklaringer 

ti! den Fremgangsmaade, der bør anvendes, naar Uhrmageren for Kunden 

i et Uhr finder større, uforudsete Fejl, der nødvendiggør 

Indsættelsen af nye Dele. Det er i saadanne Tilfælde meget 

fordelagtigt at oplyse Kunden saaledes som Sagen, — om end 

ganske kort — at han kan danne sig et Begreb derom. 

Som bekendt tro de fleste Lægmænd, at Uhrmageren faar 

alle Dele fiks og færdig fra Fourniturehandlerne, og kun 

behøver at sætte dem ind i Uhret. Denne Misforstaaelse 

maa bringes ud af Verden. Hvis man altsaa skal indsætte
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et nyt Hjul eller Driv, saa viser man først Kunden det 

beskadigede Driv med Lupen og forelægger ham dernæst 

gamleVog de et DriV’ f°r at han kan SC’ at det fineste Art»ejde, Tap

ny Dele pernes Tildrejning osv., først maa udføres af Uhrmageren.

Man bør ikke undlade at bemærke, at man ogsaa meget 

godt selv kunde fræse det raa Driv, men at Arbejdet blot 

derved vilde blive ti Gange saa dyrt, og at man kun af den 

Grund anskaffer sig Drivet i halvfærdig Tilstand. Har man 

en Cylinder eller et Anker, der skal fornyes, saa kan man 

tillige vise i en Lærebog, hvorledes ethvert Forhold: Højde, 

Gennemsnit, Udsnit, Cylinderens Vægtykkelse samt enhver 

Vinkel i Ankeret, ganske nøjagtig maa være tilpasset Gang

hjulet. Ligeledes kan man ved Stenhullerne omtale den 

vanskelige Forarbejdning og henvise til, hvor nøjagtig Hullet 

maa sidde i Midten og passe til Tappen, hvorledes Stenen 

i Størrelse og Tykkelse maa svare til Fatningen osv. Derved 

faar Kunden et Begreb om, at Uhrmageren ikke alene kan 

noget, men ogsaa maa vide meget; hans Respekt og Tillid 

vokser for Fagmanden, og han ofrer langt snarere en pas

sende Pris. Denne Fremgangsmaade kan ikke noksom 

anbefales enhver; kun maa man fatte sig saa kort som mulig, 

til et Foredrag paa en halv Time maa Sagen ikke udarte*).

32. Efter denne lille Afvigelse vende vi tilbage til vort 
Straks efterse (Jhrværk, som vi har taget ud af Kassen, og som vi nu 

skiller helt ad, idet vi skruer samtlige Broer af Pladen.

Derefter tager man Fjederen ud af Fjederhuset for 

at se efter, om den ikke har mistet sin Spændkraft. Endvidere ser

*) Som et udmærket Hjælpemiddel ved saadanne Forklaringer 

skal anbefales den af det tyske Uhrmagerforbund udgivne 

Broschüre „Unsere Zeitmesser und ihre Behandlung“; oversat 

og udgivet paa Dansk af Uhrmager-Centralforeningen i Dan

mark. Blandt de 26 Afbildninger findes mange Lommeuhrdele 

i 6 til 15 Ganges Forstørrelse. Teksten er beregnet paa Ikke- 

Uhrmagere og affattet saaledes, at den sparer Fagmanden for 

mange Forklaringer. Prisen er for 20 Eksemplarer kun 1 Krone, 

baas hos Uhrmager-Centralforeningens Formand, Hr. A. Skaa- 
rup, Thisted.
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man efter, om samtlige Driv og Tappe ikke er indslidte. 

Og endelig undersøger man samtlige Stenhuller med Sten- 

luppen; prøver Ganghjulet, om det ikke skulde være forslebet 

af en Ukyndig; om Cylinderen eller Ankeret ikke skulde 

være indslidt osv. Først naar man i det væsentlige har 

fundet alt ubeskadiget, gaar man over til at efterse samtlige 
Indgribninger og Gangen.

33. Allerede ved Værkets Adskillelse kan der blive 

begaaet Fejl, der under visse Omstændigheder kan ødelægge 

et Uhr for bestandig. Saaledes kræves der for Eksempel 

stor Forsigtighed til at tage Spiralfjederen af en opskaaren 

(Kompensations-) Uro, uden at denne forhøjes og derved 

bliver ubrugelig. Ved den sædvanlige Frenigangsmaade at 

tage Spiralfjederen af Putzen ved Hjælp af Pennekniven, er 

det næsten uundgaaeligt at forbøje Uroen, navnlig naar 

Spiralrullen sidder meget stramt paa Putzen. I et saadant 

Tilfælde maa man nemlig holde Uroen saa fast mellem Fin

gerspidserne, at disse, selv om man griber meget omhygge

ligt over Korsschenkelen, kommer til at trykke paa de øvrige 

Skruer, og derved bøjer Uroringens frie Ender ind imod 
Centrum.

i

At tage Spi

ralfjederen af 

Uroen

Fig. 1.

Fejlagtig Maade at tage Spiralrullen af en Kompensations-Uro.

I Fig. 1Ahvor Fingrene er angivet i de skraverede Gen

nemsnit (D) Tommelfingeren og Z (Pegefingeren) anskuelig

gøres dette. Dertil kommer saa yderligere, at ogsaa Tom-
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melfingeren paa den højre Haand (A), der holder Penne

kniven, behøver et Støttepunkt, som den sædvanligvis finder 

ved r. Ogsaa her undgaar man meget vanskeligt et Tryk 

paa Urobuen og derved en Forbøjning af samme. At 

afhjælpe denne Ulempe er kun mulig, naar man i 

Stedet for den ensidig virkende Pennekniv, der kræver et 

Modtryk, anvender et Instrument, der selv udfører dette 

Modtryk, idet det skyder sig kileformig ind under Spiral- 

rullen fra to Sider, altsaa en Art Tang.

Fig. 2.

Tang til at tage Spiralfjederen af med.

34. Fn saadan Tang er fremstillet i Fig. 2. Man ser 

straks ved første Blik, at dette Stykke Værktøj svarer for

trinligt til sin Bestemmelse; thi takket være Bakkernes slanke, 

lidt bøjede Form, kan man meget let anbringe dem under 

Spiralrullen. Benytter man saa samtidig Tangen som en 

Art Løftestang, kan man uden Vanskelighed hæve Spiral

rullen op fra Ansatsen paa Urovællen. Den smukt forarbej

dede Tang, der kan faas i alle Fournitureforretninger, hid

rører fra den velrenommerede Værktøjsfabrik, Ernst Kreissig 

i Glashütte (Sachsen).
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35. Men ogsaa uden en saadan Tang kommer man 

sikkert og let til Maalet, naar man forfærdiger sig to bøjede 

- Løftestænger af den Form, som er fremstillet i Fig. 3 og 4.

Fig. 3.
Løftestang til at tage Spiralfjederen af med.

Det er to omtrent 10 cm. lange Messingstænger (H. H. 

Fig. 4), hvis ene Ende er filet til i den Form, som er angivet 

i Fig. 3, efter forinden at være hamret godt haard. Vil man 

nu tage Spiralrullen af, saa sætter man Uroen saaledes paa 

Nitbænken eller paa en særlig dertil indrettet lille Ambolt 

(A Fig. 4), at Schenkelen (k) kommer til at hvile fladt paa 

Amboltens Overflade, medens Ellipserullen optages i det 

betræffende Hul i Nitbænken eller Ambolten. Derefter tager 

man et af disse Miniaturbrækjern i hver Haand og skyder 

dem med deres flade, let udhulede Ende f (se Fig. 3), ind

Fig. 4.

Løftestang til 

at hæve Spi

ralrullen af \ 

med

mellem Uroschenkelen og Spiralrullen, som derved, — naar 

Løftestængernes yderste Ende samtidig trykkes nedefter, — 

skydes i Vejret og løsnes fra Ansatsen (se Fig. 4).

36. I Lommeuhrsfabrikkerne i Glashütte benytter man 

en Fremgangsmaade, hvortil der anvendes de i Fig. 5 og
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6 afbildede Stykker Værktøj. Det ene, der er fremstillet i 

Glashütten Fig. 5, stærkt forstørret, ligner en Viserambolt. Et saadant 
Metode kan man ucjen sfor Ulejlighed selv forfærdige sig.

Det bestaar af en rund eller firkantet Messingplade A, 

hvori Staalvællen B enten er skruet eller nittet fast. Paa 

den øverste Ende af Vællen B er der drejet en Tap R af 

omtrent 0,8 mm. Tykkelse, hvilket vil sige det samme som 

lidt mindre end Gennemsnittet af Spiralrullens Ansats; dens 

Længde er omtrent det dobbelte af en Spiralrulles Højde. 

I denne Tap findes der et Hul L, 'der maa være tilstrække

ligt dybt og bredt til at kunde optage den øverste Del af 

Urovællen uden at beskadige Tappen.

Fig. 5. Fig. 6.

37. Det andet Værktøj er en Art stiv Pincette, hvis 

Ender har Form som en Oksemule (se Fig. 6, der er frem

stillet i naturlig Størrelse).

38. Skal man nu ved Hjælp af disse Apparater tage 

Spiralrullen af en Uro, saa stikker man Vællens øverste 

Tapansats ned i Hullet L, saa at Ellipserullen kommer til 

at vende opad. Derpaa griber man med den i Fig. 6 viste 

Tang fra oven af ned under Uroschenkelen, saa at Kniv

siderne skyde sig ind under Spiralrullen, hvorefter man 

trykker Rullen fra Ansatsen ned paa Tappen R, herfra kan 

man saa igen lige løfte Rullen af, da den kun ligger ganske 

løst paa Tappen. — Enhver af de her angivne Fremgangs- 

maader er bedre end at tage Spiralfjederen af ved Hjælp af 

Pennekniven; det simpleste Apparat er dog de to Løftestænger.

uhrværkets 39. Forinden vi nu gaa over til at beskrive de enkelte 

undersøgelse Arbejder ved Fejlenes Afhjælpning, turde det være paa sin
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Plads i Korthed at skizzere Arbejdets Rækkefølge ved Efter

synet af Indgribningerne osv.

Det fordelagtigste er at begynde med Minuthjulet (Store- 

Bundhjulet), som man sætter ind mellem Pladen og Ste- Arbejdets 

get. Dertil føjer man saa først Fjederhuset — uden Rækljeføige 
ved Unders 

Fjeder. Man prøver Fjederhusindgribningen, og — efter at gelsen 

Viservællen er sat ind og Minutrøret slaaet paa — Viser

værket. Derefter tages Fjederhuset ud, medens man i Stedet 

for indsætter Lillebundhjulet og undersøger Minuthjuls-lnd- 

gribningen. Paa denne Maade fortsætter man med Indgrib

ningerne, indtil man har naaet Sekundhjulets Indgribning i 

Ganghjulsdrivet, hvorefter Gangen undersøges og bringes i 

Orden.
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40. Der gives egentlig kun fem forskellige Slags Fejl, 

som kan forekomme i Uhrværks-Indgribninger, nemlig:
1) Indgribningen staar for dyb.

2) Indgribningen staar for flad.

3) Hjultænderne har enten slet ingen eller kun util

strækkelig Luft i Drivets Tandmellemrum.

4) Drivets Størrelse er urigtig; enten for stor eller for 

lille i Forhold i Hjulet

5) Hjulets eller Drivets Tandform kan være fejlagtig. 

Denne sidste Fejl, saa vel som Tapper, der klemmer sig i 

deres Lejer, kalder Praktikeren egentlig ikke for „Indgrib- 

ningsfejT; men begge Fejl maa dog tages med i Betragt

ning, naar man undersøger en Indgribning.

41. Naar en Tap klemmer sig, saa kan dette enten 

føres tilbage til, at den betræffende Tap er forbøjet, eller, at 
femmer Lig den er ^or Faplejet. Afhjælpningen, der er udført i 

Løbet af faa Minutter, er ganske ligefrem. Den forbøjede 

Tap rettes først lige med en stærkt opvarmet Korntang (eller 

endnu bedre med et stærkt opvarmet, ikke for tyndt Stykke 

Messingtraad, i hvilket man har boret et Hul af passende 

Størrelse), og afpoleres derefter paa Rullerstolen med en fin 

Polerfil. Den polerede Tap bliver, alt efter Omstæn

dighederne, poleret en halv eller en hel Grad tyndere, for 

saa vidt som den løber i et Stenhui; løber den derimod i 

et Messinghul, er det det hurtigste at rive Hullet lidt op 
eller blot glatte det en Smule.

42. Urigtige Tandforme ved Hjul eller Driv, hvorved 

der opstaar fejlagtige Gnidninger, er bievne yderst sjældne
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nutildags. Ved Hjulet kan man let ordne Fejlen paa Vælse- Urigtig Tand

maskinen; (skal Tænderne strækkes, maa dette gøres for- form‘ 

inden). Med Drivet derimod spilder man ikke sin Tid, men 

drejer uden videre et nyt Driv ind, hvis Tænderne i det 

gamle er for tykke eller daarligt vælsede.

43. Hjulets Tandform veksler i Forhold til Drivets Tand

antal og Drivtændernes Tykkelse og Vælsningsform. For et Rifltig Tand- 

8 Driv med slanke Tænder, kan den i Fig. 7 i stærk form' 

Forstørrelse tegnede Form for Hjultænder, gjælde som nor

mal. Denne Form prenter sig let i Hukommelsen, naar 
man mærker sig følgende:

Fig. 7.

Indgribning af et Hjul med 60 Tænder i et 8 Driv.

1) Tandens og Tandmellemrummets Bredde er lige stor.

2) Tandens Længde til Begyndelsen af Vælsningen ud

gør omtrent ‘/8 mere end Tandmellemrummets Bredde.

3) Vælsningens Form er saaledes, at en Cirkel, der 

slaas gennem Spidserne af to Tænder der staar ved 

Siden af hinanden, næsten nøjagtig følger Tand

rundingen, (sammelign Cirkelen k).

44. Mod Anvendelsen af denne Cirkelbue som Grund

form for Vælsningen, bliver der fra mange Kollegers Side 

gjordt Indsigelse, fordi den, hvad der ogsaa her skal ind-
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rømmes, ikke falder sammen med Epicykloiden, For nu at 

blive klar over, hvor stor — eller rettere — hvor lille Af

vigelsen er, er der i Fig. 8 og 9 tegnet to Epicykloider, hver 

til et Hjul med 60 Tænder, og saaledes, at A i Fig. 8 er 

Epicykloiden til et 8. Driv, medens B i Fig. 9 fremstiller 

samme Kurve for et 16. Driv, et Driv der dog næppe fore

kommer i Uhrmageriet, men som her er valgt med Forsæt. 

I begge Tilfælde er Hjultandens Bredde lig Afstanden mel

lem to Tænder.

Tænder.

45. Vi se, i den første Tegning Fig. 8, at Vælsnings- 

kurven ved ee ikke naar helt hen til Skæringspunktet for 

de to Kredsbuer, som Epicykloiden skal berøre. • Men naar 

vi tager Hensyn til, at den foreliggende Tegning er udført 

i omtrent 30 Gange Forstørrelse, vil man let kunde indse, 

at de ikke tilsigtede Afvigelser fra den rigtige Form, i Virke

ligheden meget let kunde antage endnu større Afvigelser, 

end denne bevidste Fejl udgør.

46. Jo større Drivets Tandantal er, desto slankere bliver 

Tandspidserne, og desto højere altsaa Vælsningen, For nu 

at tage et rigtigt stort Tandantal, er der i Fig. 9 tegnet en 

Epicykloide for et 16. Driv, i 15 Gange Forstørrelse. Her 

gaar Tandspidserne ved ss, ganske vist saa betydeligt ud 

over Cirkellinien,
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Epicykloide af et 16. Drivs virksomme Diameter til et Hjul med 60 

Tænder.

at det ikke vilde være tilraadeligt, at lade denne Fejl gaa 

upaaagtet hen; og alligevel vilde en Afkortning af Vælsning- 

højden, naar Cirkellinien tages som Grundform, heller ikke 

beløbe sig til mere end en 7 til 8 Hundrededel. Denne Sum for

mindskes yderligere ganske betydeligt ved et 12 Driv. I al 

Fald er det hermed fastslaaet, at man, ved de i Lomme- 

uhre almindeligvis benyttede 8. og 10. Driv, uden Betænke

lighed i Praksis kan benytte en Cirkellinie, der trækkes gen

nem de ydre Flanker og Spidserne af to ved Siden af hinanden 

staaende Hjultænder, som Vælseform, forudsat at Tand og 

Tand mellemrum har samme Bredde.

47. Drivtænderne er enten vælset halvrunde (se Fig. 7 

Drivet A til venstre) eller, som i den nyere Tid i Epicykloide- 

form (se Drivet B); med begge disse Former opnaas der 

upaaklagelige Indgribninger, selv om disse ogsaa — af 

teoretiske Grunde, hvis Bevisførelse vilde overskride Rammen 

for det foreliggende Arbejde — ved et Driv med Formen B 

er noget lettere, end ved et Driv med Formen A.

48. Indgribningernes Undersøgelse foregaar i Reglen

ved Følning, idet man sætter hvert enkelt Hjul med sit til- indgribninger- 

svarende Driv ind i Værket, holder Drivet passende stramt, nes ynder‘ 
r søgelse.

og fører derefter Hjulet rundt med Pegefingeren paa Hjulets 

Omfang, eller med en tilspidset Pudsepind mellem Schenk

lerne. En god Indgribning skal paa denne Maade gaa jævn
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og glat igennem, uden Spor af Stød eller Fald, altsaa gan

ske regelmæssig uden den fjerneste Ujævnhed.

Fig. 10.

49. Den simpleste Maade at holde Drivet 

stramt paa sker ved, at man trykker en let til

spidset Pudsepind, der ved sin yderste Ende (se 

Fig. 10) er filet temmelig konisk, ned paa den 

øverste Tap. I Stedet for Pudsepinden kan man 

ogsaa ved Fjederhusindgribningen anvende en 

godt hærdet og poleret Staalkørner paa passende 

langt Skaft, som man trykker ned i Minuthjuls- 

drivet. Mange Kolleger benytte hertil en alminde

lig Drejestift, der dog maa siges at være alt for 

kort, til at være praktisk.

50. Paa denne Maade kan man ved Minuthjulsdrivet 

meget let tilvejebringe det nødvendige Tryk, for at kunde 

bremse Drivet passende, og undersøge Indgribningen med 

Sikkerhed; men ved de mindre Driv er dette lidt vanske

ligere. Her maa man altid passe paa, at Trykket ikke bliver 

altfor stærkt, da det underste Stenhul ellers let vil knuses. 

Og dog maa Trykket alligevel være tilstrækkeligt stærkt, for 

at man rigtig kan „føle“ Indgribningen. At give nøjagtig 

Anvisning paa hvor stærkt man maa trykke, lader sig imid

lertid ikke gøre; men maaske kan følgende være en Rettesnor:

51. Naar man undersøger Indgribningen maa Hjulet 

urigtig drejes ganske langsomt, Tand for Tand. Dette er over- 
Undersøgeise. or(jenfijg vigtigt og udføres dog ofte ganske forkert I Al

mindelighed ser man, hvorledes Arbejderen med et Ryk fører 

et stort Antal Tænder igennem, nemlig samtlige Tænder der 

ligge mellem to Schenkler. Den der undersøger sine Ind- 

gribninger paa denne Maade, trykker ikke tilstrækkelig fast, 

og vil aldrig være aldeles sikker paa, om den betræffende 

Indgribning virkelig er i Orden. Ved det hurtige Ryk gaar 

der nemlig 10 til 12 Hjultænder gennem Indgribningen, og 

Drivet gør omtrent P/2 til 2 Omdrejninger. Hele Bevægelsen 

varer kun til 1/2 Secund, altsaa for hver enkelt Tands 

Vedkommende kun l/iS til V20 Secund. Men en saa hastig
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Prøve kan intet Menneske, af rent physiologiske Grunde, 

iagttage saa nøjagtig, som det er nødvendigt, for at kunde 

fælde en Dom om, hvorvidt Tænderne gaa stødvis forbi 

hinanden. Hvis derfor nogen, der er vant til at bære sig 

saadan ad, vil gøre sig den Ulejlighed, endnu engang at 

undersøge den tilsyneladende fejlfri Indgribning, men denne 

Gang under stærkere Tryk og betydelig langsommere Drej

ning af Hjulet, saa vil han meget hyppig finde, at der nu er 

ligesaa meget Fald som — i andre Tilfælde — Stød i Ind- 

gribningen.

52. Man maa trykke saa stærkt paa Drivet, at Trykket 

ikke mere tillader en saa hastig Omdrejning, som 10 til 12 stær,^ ,Tryk 

Hjultænder i Vs eller Secund. Kunsten bestaar nu i, søgeisen. 

ikke at trykke endnu stærkere, da man ellers, som ovenfor 

sagt, løber den Risiko at knuse det betræffende Drivs 

underste Stenhul. Men Begynderen maa hellere fra Tid til 

anden tage saadant et lille Ulykkestilfælde med i Købet, i 

Stedet for at blive ligegyldig over for Indgribningernes Under

søgelse; med Tiden vil han nok forstaa at udfinde det pas

sende Tryk.

53. Den hensigtsmæssige, langsomme Gennemfølen af 

Indgribningerne er for den kyndige Arbejder et absolut ube- Den lang

drageligt Middel til at opdage enhver Indgribningsfejl, selv „emføien6" 

om han, hvad der jo ofte er Tilfældet, ikke er i Stand til at 

se Tænderne der gribe ind i hinanden. Men det er tillige 

ogsaa det eneste sikre Middel

Ganske fejlagtig er det, at vilde bedømme en Indgrib- 

nings Godhed eller blot dens rigtige Dybde efter den til- Om Tand- 

stedeværende Tandluft, saaledes som mange tro at kunde luften- 

gøre det. En Indgribning kan godt have megen Tandluft og 

alligevel være altfor dyb; omvendt kan man ogsaa træffe paa 

flade Indgribninger med forholdsvis ringe Tandluft. Endelig 

er det for Indgribningens letglidende Bevægelse — og af 

denne afhænger dog ene og alene den saavidt mulig ufor

mindskede Kraftoverførelse — fuldstændig ligegyldigt om 

der er megen eller lidt Tandluft til Stede, naar blot Tænderne 

ikke ligefrem klemme sig. Ganske vist maa man, navnlig 

ved Lommeuhre, have sin Opmærksomhed henvendt paa, at
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enhver Indgribning har saa megen Tandluft som mulig; men 

udelukkende fordi, at blot den allermindste Smule Smuds er 

tilstrækkelig til at fremkalde en fuldstændig Standsning, 

naar der kun er ringe Tandluft til Stede. Altsaa kun af 

denne Grund er for lidt Tandluft en Fejl, og da navnlig i 

den sidste (Secundhjuls) Indgribning, hvor den virkende 

Kraft er mindst.

54. Af samme Grund maa de sidste Hjul i Løbeværket 

THk^*®ts '^e Være f°r tykke; en høi Tand (i tykke Hjul) holder en- 
y e‘se hver Smudsdel fast, en lav Tand (i tynde Hjul) skyder 

Smudset op eller ned i Driv-Mellemrummet, hen paa et Sted 

hvor det ikke anretter nogen Skade. Mange Lommeuhre, 

der ikke kunde holdes tilstrækkelig propre af deres Ejermænd, 

blive efter kort Tids Forløb kun staaende, fordi det alt

for tykke Secundhjul presser enhver Smudsdel ind i Drivet. 

Paa den anden Side finder man ofte, i Lommeuhre med 

tynde Secundhjul, samtlige Tandmellemrum i Ganghjulsdrivet 

fuldstændig tilstoppet med Smuds, baade over og under 

det Sted hvor Hjulet griber, og Hjulet gaar alligevel igennem 

uden at klemme sig. Hjulet har nemlig i dette Tilfælde 

selv skaffet al smudset bort fra Gnidningsstedet. Til denne 

simple Omstændighed bliver der dog taget alt for lidt Hensyn.

55. De Hjul der ligger nærmest Fjederen, nemlig Fjeder

huset og Minuthjulet, maa derimod ikke være for tynde, 

fordi den drivende Kraft her er meget stærk, og Hjultanden 

altsaa ikke tør svækkes altfor meget, hvis man da ikke — 

navnlig i det Tilfælde, at Fjederen springer — vil risikere 

at den brækker af.

56. Den fejlfri Indgribning*) kendes paa, at den ved

* ) For at undgaa Misforstaaelse skal jeg bemærke, at der her 

kun er ment en for den. praktiske Anvendelse „fejlfri“ Indgribning. 

Naar nemlig f. Eks. Drivet i en Indgribning er lidt for stort, 

saa kan Indgribningen naturligvis aldrig kaldes for „fejlfri“ i 

theoretisk Forstand, selv om den ogsaa føles nok saa glat. Men 

naar Arbejderen, trods det ikke helt rigtige Driv, har forstaaet 

at forbedre Indgribningen saaledes, at den gaar fuldstændig glat 

igennem uden Spor af Støden, saa kan Indgribningen i den For

stand som her er ment, meget godt kaldes for „fejlfri"; thi 

hverken Uhrets Gang eller Regulering, kan da i nogen som 

helst Henseende paavirkes deraf. Forf.
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den allerede beskrevne langsomme Gennemfølen føles saa Den fej|,ri
« Indgribning.

fuldstændig glat, at man absolut ikke mærker, naar en 
Tand forlader Drivet eller en ny træder ind, selv om man 
ogsaa drejer nok saa langsomt.

57. Endvidere maa en fejlfri Indgribning have passende 
Tandluft i enhver af Hjulets og Drivets Stillinger. Denne Tand- ™’Jæffkelis 
luft behøver kun at være ringe ved Fjederhuset og Minut- 
hjulet; 78 af Tandtykkelsen maa her anses for at være til
strækkelig, medens man derimod ved Lille-Bundhjulet og 
Secundhjulet bør betragte */« af Tandtykkelsen som Mini
mum. (Tandtykkelsen er her beregnet at være lig med 
Tandmellemrummet; hvor Tandhjulstykkelsen er mindre, maa 
naturligvis Tandluften andrage en større Brøkdel).

Tandluften prøves, idet man holder Drivet godt stramt, Pr”ve 
trykker Hjulet med Fingeren eller med en Pudsepind ind 
imod Drivet, og drejer det langsomt rundt, idet man paa 
mindst 6 til 8 forskellige Steder fører Hjulet frem og til
bage for at undersøge, om Hjultænderne ogsaa har passende 
Luft i enhver af Drivets Stillinger (se nedenstaaende Tegning 
Fig. 11, hvor Pilen paa Pladen angiver, hvorledes man med 
Pudsepinden P1 vrikker paa Hjulet, medens Pudsepinden

Fig. 11.
Tandiuften prøves i en Indgribning.
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klemmer Drivet fast). Eventuelle urunde Steder paa Hjulet 

opdager man paa denne Maade meget let. Men for en 

Sikkerheds Skyld bør man dog ogsaa med Luppen under

søge ethvert Hjul, om der ikke skulde findes enkelte for 
tykke eller for korte Tænder.

58. Gaar en Indgribning aldeles glat igennem, uden 

Manglende dog at have tilstrækkelig Tandluft, saa er den paa ingen 

Maade for dyb, og vilde blot blive gjordt værre hvis man 

vælsede Hjulet mindre. I et saadant Tilfælde maa altsaa 

Hjultænderne kun vælses tyndere, uden at Spidserne bliver kor

tere, (se Afsnit 9$ Fig. 29). Prøver man derefter Indgribningen 
paany, saa vil man finde, at Tandluften vel er bleven større, 

men at Indgribningen fremdeles gaar nøjagtig ligesaa glat 

igennem som tilforn. Jo tykkere Drivtænderne er, desto 

tyndere maa naturligvis Hjultænderne være i saadanne Til

fælde. Men det skader absolut ikke, selv om de ogsaa 

skulde blive ganske usædvanlig tynde; det vil dog altid 

være bedre end en Indgribning helt uden Tandluft. Der 

gives endnu en anden Udvej, nemlig at inddreje et helt nyt 

Driv med tyndere Tænder;

59. En fejlfuld Indgribning giver sig ved Gennem- 
Fejifuide følingen tilkende ved (smign. Afsnit 60 og 61\ at man ved 

indgnbmnger jncj_ e|jer Udgangen af enhver Hjultand sporer et mer eller

mindre stærkt Ryk ; Indgribningen er ikke glat men knudret. 

Det gælder altsaa nu at bestemme, om dette Ryk hidrører fra 

Fald eller fra Stød. Den øvede Arbejder kender øjeblikklig paa 

Rykkenes Uensartethed, hvilken af de to Fejl der foreligger, 

uden nogensinde at lade sig vildlede; men den uøvede 
Arbejder derimod er som Regel i Tvivl. Om end det er 

temmelig vanskeligt, at beskrive denne Følelses-Uensartethed 

ved Gennemfølingen af en ujævn Indgribning, skal vi dog 
her gøre et Forsøg derpaa.

60. Allerbedst kan man skelne mellem de to Fejl, naar 
Fald og stød. man kan se ind i Indgribningen, saaledes som f. Esk. i 

Fig. 11 (Side 35). Dette lader sig dog ikke gøre ved 

dobbeltpladede Uhrværker. Her maa man altsaa udelukkende
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kunde forlade sig paa Følelsen, og dette kan den øvede Ar

bejder ogsaa. Han vil ganske langsomt føle Indgribningen 

igennem (med en til to Tænder i Secundet), og samtidig 

lægge meget nøje Mærke til alt. Sporer han nu ved hver 

Tand et lille Fald, derefter igen en temmelig glat Bevægelse 

fremad, som ved den næste Tand atter følges af en rykkende 

Viderebevægelse af Hjulet, saa er der Fald tilstede.

Den stødende Indgribning derimod, kan ikke opvise noget 

saadant frit Fald. Den giver ganske vist ogsaa ved hver Tand et 

Ryk; men paa dette Ryk følger der ikke nogen glat Videre- 

gliden af Hjultænderne, tvertimod sidde disse mærkværdig 

fast, og ved den fortsatte Drejning føler man en Modstand, 

som om den stoppende Hjultand paa sin Vandring skulde arbejde 

sig over et Bjerg,—og i Virkeligheden er det jo ogsaa noget 

ganske lignende der foregaar. Derefter gaar det igen en Stund 

noget lettere, nemlig Halvdelen af Vejen fra en Tand til en anden, 

hvorpaa der atter pludselig — dog uden frit Fald — spores en 

ganske eftertrykkelig Modstand. I en saadan Indgribning er 

der som sagt Stød tilstede, Indgribningen „sætter op“.

61. Lige saa let og ufejlbarlig som den øvede Arbejder 

formaar, selv i de allermindste Værker, at skelne mellem en Ind

gribning med Stød og en Indgribning med Fald blot ved Følel

sen, ligesaa svært er dette for Begynderen. Man kan derfor 

kun paa det mest indtrængende tilraade denne, at indøve sig 

paa større Værker, i hvilke man tillige bekvemt kan se Ind- 

gribningerne, og derefter sammenligne de fundne fejlagtige 

Indgribninger med Tegningerne Fig. 12, 13, 23 og 24 paa 

Tavle 1. Han vil da meget hurtig føle sig helt sikker i saa- 

danne større Indgribninger og kunde gaa over til mindre 

Værker. I Lommeuhre er det kun i de sjældneste Tilfælde 

muligt at se ind i Indgribningen; de af Moritz Grossmann 

saa indtrængende anbefalede Kighuller, har Fabrikanterne 

desværre ikke indført I tvivlsomme Tilfælde bør man derfor 

tage en Indgribscirkel til Hjælp, der nøjagtig maa indstilles 

efter Indgribningsafstanden, og i hvilken man bekvemt kan 

se Indgribningen.

62. Vi kommer nu til Aarsagerne til de forskellige Ind-indgribningen 

gribningsfejl. Saavel til Stød som til Fald kan der (bortsetmed Fald-
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fra urigtig Tandform) ligge to forskellige Aarsager (under 
visse Omstændigheder begge to paa en Gang) til Grund. 

Findes der Fald, saa staar enten Indgribningen for dyb, eller 

Drivet er for lille. Fig. 12 (Tavle 1) viser Følgerne af det 

første Tilfælde, Fig. 13 Følgerne af det andet. For disse 
saavel som for de efterfølgende Tegninger er det lutter Hjul 

med 60 Tænder, og 6er Driv med de gamle halvrunde Driv- 

vælsnings-Faconer der er lagt til Grund, eftersom ingen 

Indgribning er vanskeligere at bringe i Orden end netop 

dem med 6er Driv. Dertil kommer endvidere, at der netop 

i den vigtigste Indgribning, nemlig Secundhjulets, for det 

meste findes et 6er Driv. Endvidere er samtlige Fejl, af Hen

syn til bedre Forstaaelse, stærkt overdrevne, det vil sige, den 

for dybe eller for flade Indgribning er tegnet saa meget for 

dyb, henholdsvis for flad, som den næppe nogensinde vil 

forekomme i Virkeligheden. Det samme gælder ogsaa om de 

forskellige Arter af Afhjælpninger, som f. Eks. de skraat stil

lede Hjultænder.

63. At den i Fig. 12 tegnede Indgribning staar for dyb, 

ser man deraf, at de to Grundkredse g (Hjulets) og k (Drivets) 

Fordybskære hinanden. Som bekendt skal disse to Kredse berøre 
indgribning. j1inan(jen. (jgH foreliggende Indgribning staar altsaa saa 

meget for dyb, som de to Kredse gaar udover hinanden ved 

Hjultanden b. Indgribningen er fremstillet i det Øjeblik, hvor 

en Hjultand glider ud af Drivet, og er det her Tanden a, 

der kommer fri af Drivtanden c. Fejlen bestaar nu i, at den 

efterfølgende Hjultand b, hvis Angrebsflade lige har over
skredet Midterlinien nn, endnu ikke har naaet Drivtanden e; 

den vil derfor med et lille Ryk falde mod Flanken e. Hvilke 

skadelige Følger der opstaar heraf, vil blive omtalt længere 

fremme i Afsnittene 65, 815.

64. I Fig. 13 (Tavle 1) er den samme Fejl opstaaet af 

andre Grunde. De to Grundkredse h og d berører hinanden 

For lille Driv saaledes som Reglen foreskriver, Indgribningen er altsaa for- 

saavidt rigtig; men Drivets Gennemsnit er for lille. Naar 

Hjultanden a1 staar i Begreb med at træde ud af Drivet, 

saa berører Tanden bl endnu ikke Drivtanden e1, men vil 

tilbagelægge Mellemrummet ved o med et frit Fald.
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65. Det er klart, at naar Hjultænderne maa arbejde saa 

uregelmæssig, er det ikke alene umuligt at tilvejebringe en 

regelmæssig Kraftoverføring, men der fremkommer tillige et Krafttab ved 

umiddelbart Krafttab. Thi i det Øjeblik, hvor Hjulet staarFaltL 

uden Berøring med Drivet, kan det ikke tildele dette nogen 

Kraft; den Arbejdskraft som er nødvendig for at Hjulet kan 

gennemløbe den fri Vej (Faldet) gaar fuldstændig tabt. Hvilke 

ubehagelige Følger disse regelmæssige Pauser i Kraftover

føringen kan fremkalde, navnlig ved LJhrets Regulering, skal 

nærmere 'blive omtalt i Kapitlet om Spiralfjederen (Afsnit 

815—823). I en for dyb Indgribning veksler endvidere be

standig Hjulets og Drivets virksomme Hæveflader, hvilket er 
en yderligere Kilde til Uregelmæssigheder.

66. Foreligger der nu en saadan Indgribning med Fald, 

saa maa vi naturligvis først og fremmest bestemme, hvilken 

af de to nævnte Aarsager det er der fremkalder Fejlen, om altsaa 

Indgribningen er for dyb, eller Drivet for lille. Dette sker 
bedst ved at maale Drivet efter.

67. Der gives hertil forskellige Methoden I de schwei

ziske Lommeuhrfabrikker benytter man for det meste den 

saakaldte Proportionalcirkel, et dyrt og dertil mindre paa- Udmaaiing af 
lideligt Instrument Ganske fortrinlig er derimod de afDrivet 

Moritz Qrossmann og Herrn. Sievert udarbejdede Tabeller 

for Hjul og Drivstørrelser, i hvilke Drivstørrelserne, passende 
for enhver Lommeuhrs Hjulstørrelse, er nøjagtig udregnet i 

Millimeter. Disse Tabeller findes saavel i den bekendte 

Sievertske Lærebog for Uhrmagerlærlinge, som ogsaa i en

hver Aargang af „Deutsche Uhrmacher-Kalender“. Udmaa- 

lingen af Drivet sker ved Hjælp af Tiendedel-Maalet eller 
endnu nøjagtigere med Mikrometret.

68. At bestemme Drivets Størrelse efter saadanne Ta

beller eller ved Udregning, er naturligvis at foretrække frem

for nogen anden Methode, navnlig naar et nyt Driv skal ind

drejes. Det samme gælder om Maalingen ved Hjælp af 

Tiendedelmaalet eller med Mikrometret; paa Uhrmager- 

skolerne bliver det overhovedet ikke tilladt at anvende andre
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Methoder. Imidlertid besidder ikke enhver Arbejder de der

til nødvendige theoretiske Kundskaber; Behandlingen af disse 

Genstande vilde kræve et særlig omfangsrigt Kapitel, og 
falde udenfor Rammerne af den foreliggende Bog, der ude

lukkende er bestemt for det rent praktiske Arbejde. Det 

maa derfor være tilladt her at skænke Drivets Udmaaling 

ved Hjælp af Drivmaalet en særlig Plads.

69. Man kan nemlig meget let indøve sig paa at af- 
maale Drivets Diameter umiddelbart paa Hjultænderne, en 

Methode der sparer Tid naar man har faaet lidt Øvelse 

deri, og som er fuldkommen tilstrækkelig for det almindelige 

daglige Arbejde. Man behøver kun et godt tilslebet (ikke 

afrundet men mejselformet) Drivmaal; endvidere maa man 

mærke sig dets Spændevidde for de forskellige Drivtands

antal.

70. Tager man i Fig. 12 (Tavle 1) det udvendige 

Gennemsnit af Drivet, der i denne Tegning besidder den 
rigtige Størrelse, og overfører dette lige meget paa hver 

Side af 3 Hjultænder, saa vil man se, at det griber en lille 

Smule over de to yderste Tandspidser. Man tager Hjulet i 

den venstre, Drivmaalet i den højre Haand, sætter Lupen 
for Øjet og maaler saaledes som det vises i Fig 14. Sætter 
man nu Drivmaalet f. Eks over et for lille Cylinderhjulsdriv 

(Se Fig. 15), saa angiver Mellemrummet ved Z nøjagtig 

hvor meget Drivet er for lille. Naar Størrelsen er rigtig maa 

Drivet kunde gaa imellem Kæberne paa Drivmaalet uden
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Spor af Modstand. Er Drivet for stort, saa vil Drivmaalet 

blive hængende paa de to af Drivets Tænder der ligger 

ligeover for hinanden.

71. De meiselformet tilslebne Kæber paa Drivmaalet 

maa staa nøjagtig parallel; de maa endvidere være passende 

brede, da man ellers ikke faar den tilstrækkelige Sikkerhed Drivmaalet. 

ved Prøven. Navnlig gælder dette overfor 7er Driv, hvor hver 

Tand staar lige overfor et Tandmellemrum, og hvor man 

altsaa kun kan maale over to Tænder, der ikke staar lige 

overfor hinanden (se Fig. 16). Hertil kommer der endnu en 

lille Vanskelighed. Der maa nemlig tages Hensyn til Hjul- 

tændernes Bredde, naar man maaler Spændevidden saaledes 

som det er angivet i Fig. 17. Tænderne er her en lille Smule 

smallere end Tandmellemrummet; hvis de havde samme 

Størrelse som Tandmellemrummet, saa maatte Drivmaalets 

Spidser ikke kunde spænde over de to maalte Hjultænders 

fulde Bredde. Dette indøves meget hurtigt.

72. Det maa dog ikke overses, at der i enhver Maale- 

methode — selv i den efter de fuldkommen rigtige og for

træffelige Drivtabeller — ligger en vis Usikkerhed, der frem

kommer, fordi Vælsningshøjderne paa de forskellige Driv 

ikke er ens. Saaledes maa f. Eks. et Driv med epicykloidisk 

Vælsning tages en Smule større end et saadant med halv

rund Vælsning. Denne Forskel er dog saa ubetydelig, at man 

ved Reparationer ikke behøver at tage Hensyn dertil, medens 

man derimod maa regne med den ved Inddrejning af nye 

Driv. Den øvede Arbejder vil se sit Driv an og derefter 

ganske nøjagtig vide, hvorledes han skal indrette Spænde

vidden med Drivmaalet.

73. 1 Fig. 17, 18 og 19 er Drivmaalets Spændevidde 

angivet for et 7er, 8er og 10er Driv. Ved 7er Drivet (Fig. 17) 

er der taget Hensyn til den nylig omtalte Omstændighed (at 

der overfor hver Tand ligger et Tandmellemrum); Udmaa- 

lingen af Drivet maa altsaa foretages som i Fig. 16. Ved et 

8er Driv maa der, hvis Hjultænderne er bredere end i Fig. 

18 (altsaa er lig med Tandmellemrummet), foruden tre fulde
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Tænder maales med knapt et halvt Tandmellemrum, istedet- 

for som i Fig. 18 med rigeligt et halvt Tandmellemrum.

74. Hvem denne Methode ikke maatte forekomme til

strækkelig nøjagtig, vil jeg paany anbefale Anvendelsen af 

de Sievertske Tabeller. løvrigt kan jeg dog forsikre, at den 

dygtige Arbejder klarer sig ganske fortrinligt og hurtigt med 

den ovenfor beskrevne Fremgangsmaade. — Hvad en Arbejder 

formaar at yde, afhænger nemlig Ikke saa meget af en be

stemt Fremgangsmaade eller Anvendelse af dette eller hint 

Stykke Værktøj, som netop af hans Øvelse, hans Viden og 
hans praktiske Dygtighed.

Ordninf9rafdden 75‘ Vi kommer nu W Afhjælpningen af Faldet i Ind- 
Indgr?bninge SribniHRen- Hvis Aarsagen er den som i Fig. 12 (Tavle 1)

Fig. 17. Fig. 18. Fig. 19.

Maaling af et 7er, 8er og 10er Driv.

fremstillet, at Indgribningen blot staar for dyb, saa vilde 

den rigtigste Afhjælpning egentlig være at flytte enten Hjulet 

eller Drivet saa meget, som Indgribningen staar for dyb, 

forudsat naturligvis at Drivet har nøjagtig den rigtige Stør

relse. Men da de sidste Hjul i Lommeuhrene for det meste 

løbe i Stenhuller, saa vælger vi den langt hurtigere og tillige 

fuldtud tilladelige Vej at vælse Hjulet mindre.

76. Hvor farefri denne Fremgangsmaade er, fremgaar 

tydelig deraf, at f. Eks. i Fig. 12 (Tavle 1), hvor Indgribnin

gen med Villie er tegnet alfor dyb, udgør Afstanden mellem 

Drivets og Hjulets Grundkreds, dér hvor de to Kredse gaa 

ind i hinanden, ikke engang l/60 af Hjulets Radius. I værste 

Tilfælde vilde altsaa Drivets Størrelse her blive Veo forkert. 

I Praksis vil dette udgjøre endnu mindre; men en saa ringe 

Afvigelse fra den rigtige Størrelse vil der overhovedet ikke
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blive taget Hensyn til i noget Uhr, selv om den ogsaa maatte 

findes. Vi vælser derfor simpeltlen vort Hjul saa meget mindre 

med en Fræse, der dog under ingen Omstændigheder maa 

gøre Tænderne tyndere, indtil Indgribningsdybden er rigtig 
(Afsnit 98, Fig. 28). Dermed vil Faldet forsvinde og Indgrib- 

ningen gaa fuldstændig glat igennem.

77. Ved en opmærksom Betragtning af Fig. 12 (Tavle 

1), vil vi ogsaa let kunde indse, hvorfor Afhjælpningen egentlig 

kan virke paa denne Maade. Tænker vi os nemlig Tanden a 

én til to Millimeter kortere ved sin Spids, saa er det jo 

ganske indlysende, at denne Spids langt tidligere vilde kunde 

Fig. 20.

Berigtigelse af en for dyb Indgribning.

forlade den saa at sige vinkelret staaende Drivtand, nemlig 

hvis Drivet stod endnu noget længere tilbage end Afstanden 

mellem e og b udgør. Derimod vil Hjulets Vinkelstilling i 

samme. Øjeblik som Tanden a falder, saa at sige ikke have 

forandret sig.

78. Fig. 20 vil gøre os dette ganske klart. Her er 

Hjulets og Drivets tidligere Stiiling optegnet punkteret, nøj

agtig svarende til Stillingen i Fig. 12, Tavle 1, medens Stil

lingen der er opstaaet efter at Hjulet er vælset mindre, er 

trukket op.. Vi se her hvormeget tidligere Hjultanden a nu, 

ifølge Hjultændernes Afkortning, træder ud af Drivet, at Tan

den b’s Angrebsflade derved er rykket tilbage til Midterlinien 

n, og at denne Tand allerede lægger an mod e; saaledes er



44 Indgribningernes Ordning.

altsaa Faldet ganske forsvundet, og Indgribningen bleven 
upaaklagelig.

79. Betydelig vanskeligere stiller det sig at berigtige den 

i Fig. 13 (Tavle 1) tegnede fejlagtige Indgribning. Det rigtigste 

Afhjælpning vilde være her at indsætte baade et nyt Hjul og et nyt Driv, og at 

lille Driv.bestemme Størrelsen af de to nye Dele efter den givne Ind- 

gribningsafstand. Er Drivet meget for lille, saa bliver der i 

Virkeligheden ikke andet for os at gjøre, end i det mindste 

af dreje et nyt Driv ind. Men vi vilde da tage det ny Driv 

lidt mindre end den rigtige Størrelse, for derved at komme 

udenom den Nødvendighed, ogsaa at skulle forny Hjulet,

Fig. 21.

Berigtigelse af et for lille Driv.

eller flytte Indgribningen om. Efter Inddrejningen af det 

nye Driv vil nemlig Indgribningen være noget for dyb, hvad 

vi berigtiger ved en let Vælsning af Hjulet. Derved bliver 

saa ogsaa Drivets Størrelse fuldstændig nøjagtig, hvis det i 

Forvejen har været en Smule for lille.

80. I de allerfleste Tilfælde vil det dog vise sig, at 

Drivet kun er ganske lidt for lille; men vi maa her, hvor 

det nu drejer sig om den sidste, den vigtigste Indgribning, 

under alle Omstændigheder fremstille denne fejlfri og glat. 

Thi selv om et Uhr næppe nogensinde vil blive staaende af 

en Indgribning med Fald, saa er det paa den anden Side 

heller ikke tænkeligt at kunne regulere et Uhr blot nogen

lunde godt, med en saadan Fejl i Secundhjuls-Indgribningen 

(816).
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Af denne Grund maa vi altsaa søge at hjælpe os, saa 

godt som det lader sig gøre, uden at behøve at dreje et nyt 

Driv ind. I Virkeligheden gives der ogsaa en Vej, der hurtig 

og tilfredsstillende fører til Maalet, selv om ogsaa vort Hjul 

desværre derved faar et mindre tiltalende Udseende. Men 

dette kan ikke afholde os fra at benytte den antydede Vej; 

thi Hovedsagen er dog, at Kunden er tilfreds med vort Ar

bejde, og at vi saa hurtigt som muligt kan blive færdigt 

dermed. Vi bestemmer os altsaa til at gøre Hjultænderne i 

den fejlagtige Indgribning skraa, det vil sige, faa dem til at 

indtage en let tilbagebøjet Hældning, saaledes som det vises i 

Fig. 21, -- ganske vist i stærkt overdreven Tilstand.

81. Her er den dermed opnaaede Virkning igen gjort 

kendelig ved, at den oprindelige Stilling (der svarer til Fig. 

13, Tavle 1) er punkteret, medens den nye er tegnet op. Vi 

se, at ved at gøre Hjultænderne skraa er Tandspidserne bleven 

kortere, uden at Indgribningen derfor er bleven fladere. Paa 

det Sted, hvor de to Grundkredse berøre hinanden, er Run

dingen paa Hjultanden b' forbleven uforandret, og alligevel 

vil Hjultanden a\ ifølge den kortere Tandspids, træde tid

ligere ud af Drivet en hidtil. Her har vi altsaa ligeledes 

fuldstændig overvundet Faldet.

At gøre Hjultænderne skraa kan kun udføres smukt og 

regelmæssigt ved at vælse Tænderne paa Vælsemaskinen. I 

Reglen vil det være nødvendigt først at strække Hjulet lidt, 

for at Indgribningen ikke skal blive for flad, naar Hjulet 

vælses. En nærmere Forklaring herom vil findes i Kapitlerne 

om Vælsemaskinen og Hjulenes Strækken (Afsnit 100, 101 

og følgende).

82. Selv om nu ogsaa en Indgribning med Fald ganske 

vist frembringer Uregelmæssigheder, der i høj Grad skader 

Uhrets Regulering, foruden at den har et vist Krafttab til Et for lille Driv 

Følge, saa er dette Krafttab dog aldrig saa stort, at Uhret^ndAsaJ.snagg tl! 

kan blive staaende deraf; ikke desto mindre kan en saadan 

Indgribning under særlig ugunstige Omstændigheder bringe 

Uhret til at staa af en anden Grund. I „Deutsche Uhrmacher

zeitung“ (Aargang 1907, Side 141) beskriver Hr. Kollega 

Dauphin et saadan Tilfælde paa følgende Maade:
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Tilfældet hændte ved et ganske nyt og stort 8te Døgns 

Værk med Uro-Ankergang. Dette Uhr blev aftrukket, og 

Ganghjulsdrivet, der var for lille, blev naturligvis bibeholdt, 

da Uhret jo nok vilde gaa alligevel. Ganghjulstænderne faldt 

noget rigelig paa Hvilen, og Ankeret havde et temmelig stort 

Antræk. Herved blev der selvfølgelig heller ikke ændret noget,

Fig. 22.

Et for lille Driv som Aarsag til Standsning.

da man jo dog ikke havde noget Præcisionsuhr for sig, og 

Uhret iøvrigt havde rigelig Kraft. Men da Værket var samlet 

viste der sig en ejendommelig Fejl. Uroen svingede nogle 

Gange frem og tilbage, og pludselig stødte Hævestiften 

(Ellipsen) paa i Gaffelen, som om Gangen satte op eller 

Tanden ikke var falden af; dette var dog ikke Tilfældet. 

Efter nøjere Undersøgelse viste det sig, at Fejlen laa i det 

for lille Driv. Hver Gang Standsningen indtraf, indtog Uhrets 

Dele den i Fig. 22 angivne Stilling. En Ganghjulstand (tz) 

laa paa Hvilen og trak Ankeret til. En Secundhjulstand (b) 

skulde netop forlade Drivtanden; i denne Stilling udøvede
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den naturligvis en betydelig Kraft paa Ganghjulet. Nu 

skulde Ellipsen udløse Gangen og derved maatte jo Gang

hjulet gøre en lille tilbagegaaende Bevægelse, hvad der 

imidlertid var umuligt ved denne Indgribnings-Stilling, efter

som Drivtand og Hjultand, saaledes som man tydelig kan se 

det paa Tegningen, stod i en ret Vinkel til hinanden. Derfor 

slog Ellipsen an imod Gaffelen og kunde ikke udløse Gangen. 

Tvang man den nu igennem med Magt, saa svingede Uroen 

en Tidlang og overvandt Hindringen, omend med Stød, indtil 

netop den samme Tand igen kom ind i Indgribningen 

og bragte Delene til at indtage den Stilling, som er frem

stillet paa Tegningen, hvorefter Ellipsen straks stødte an mod 

Gaffelindsnittet og Uhret blev staaende. — Havde dette Uhr 

haft Cylindergang, saa vilde det sikkert have gaaet, da Gang

hjulstænderne her ligger paa en koncentrisk Hvileflade og 

altsaa ikke behøver at gøre nogen tilbagegaaende Bevægelse. 

Men i Forbindelse med Ankergangen, hvor GangdriVet ved 

Udløsningen maa gøre en tilbagegaaende Bevægelse, blev 

Uhret naturligvis staaende. — Det for lille Driv blev nu 

erstattet med et nyt af rigtig Størrelse, og saa gik Uhret.

83. Det her fremstillede Tilfælde vil nu sikkert meget 

sjældent indtræffe; i Reglen bliver et Uhr ikke staaende i en 

Indgribning med Fald. Derimod er de stødende Indgribninger stødende 
saa meget desto farligere. Her hører der slet ikke saa megetlndgribning' 

til for fuldstændig at ophæve Drivkraften naar Hjultænderne 

støder møder Drivtænderne, selv om denne Fejl forekommer 

ved Fjederhushjulet, hvor Kraften dog endnu er ganske 

usvækket. Hvad skulde vel ogsaa den stærkeste Fjeder kunde 

nytte, naar dens Kraft i Løbeværket ikke forplanter sig til 

Gangen? Tvertimod, jo større Kraften er, desto fastere sætter 

den stødende Hjultand sig op imod Drivtanden!

84. Ogsaa for denne Fejls vedkommende kan der ligge 

to Aarsager til Grund. En stødende Indgibning staar enten 

for flad, eller Drivet er for stort (hvis ikke begge Dele er 

Tilfældet). Vi tager straks den første Aarsag, der er forklaret 

i Tegningen Fig. 23 (Tavle 1).
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85. Som vi her vil se, findes der mellem Hjulets Grund

kreds g og Drivets Grundkreds k et Mellemrum; nøjagtig 

For flad saa meget som dette Mellemrum udgør paa Midterlinien, staar 
Indgribning,, .... . . 7 L , ,

Indgribmngen for flad (for den bedre Forstaaelses Skyld er 

Fejlen her, som altid, gjort saa stor som mulig). Vi ser at 

Tanden 2, forinden Tanden I endnu er traadt ud af Drivet 

— langt fra Midterlinien — er stødt med stærk indadgaaende 

Gnidning paa den efterfølgende Drivtand. Denne Gnidning 

— forudsat, at Uhret overhovedet kan gaa med en saadan

Fig. 26.

Berigtigelse af et for stort 

Driv.

Indgribning — er ofte saa stor, at Vælsningen paa Hjultæn

derne kan vise dybe Mærker paa de betræffende Steder. En 

saadan Indgribning er i højeste Grad farlig og maa ganske 

grundig forbedres.

86. Det rigtigste vilde her være, at rykke Hjul og Driv 

tættere sammen ved at fore Hullerne, og derefter sætte Ind- 

gribningen paany ved Hjælp af Indgribscirken (se Afsnit 120). 

Men da vi for det meste vil være forhindrede heri, fordi 

Hjul og Driv gaar i Stenhuller, saa hjælper vi os saa godt 

vi kan ved at strække Hjulet, eller — hvis Fejlen paa det 

nærmeste skulde være ligesaa slem som i Fig. 23 — ved at 

sætte et helt nyt og større Hjul paa.
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87. Fig. 25 viser os, paa hvilken Maade Fejlen for

svinder ved denne Afhjælpning. Den oprindelige Stilling, der 
svarer til den i Fig. 23 (Tavle 1), er punkteret, den ny Stil ling Bengt^geisejU 

med det større Hjul er trukket op og viser, at der nu slet indgribning. 

ikke mere kan være Tale om at Hjultænderne kan støde paa, 

idet de forlængede Spidser paa den udgaaende Hjultand 1 

har drejet Drivet saa meget, at den efterfølgende Hjultand 2 

endnu slet ikke berører den ny Drivtand.

88. Fig. 24 (Tavle 1) viser en Indgribning, der trods 

rigtig Indgribningsdybde støder paa, og det fordi Drivet her 

er for stort. Længe forinden Tanden 3 forlader Drivet, støderFor stort Driv- 

den efterfølgende Hjultand 4 allerede mod den næste Driv

tand. I dette Tilfælde skulde der egentlig drejes et nyt og 

mindre Driv ind, ligesom ogsaa Hjulet skulde erstattes med 

et nyt og større, da Indgribningen jo ellers vilde blive for 

flad. Kan man faa sit Arbejde betalt, saa udfører man det 

paa denne Maade, og udregner efter Grossmann’s, Sievert’s 

eller Dietzschold’s Indgribningstabeller den nøjagtige Hjul- 

og Drivstørrelse. Men desværre vil Uhrmageren ikke altid 

befinde sig i denne behagelige Situation. I saa Tilfælde kan 

han hjælpe sig ved kun at indsætte et nyt Hjul, eller (hvis 

det gamle Hjul er tykt nok, og Drivet ikke afviger altfor 

stærkt fra den rigtige Størrelse) ved kun at strække Hjulet 

og give Tænderne en foroverbøjet skraa Hældning (101). Tæn

ker man sig nemlig Hjultanden 3 i Fig. 24 (Tavle 1) noget læn

gere og hældende skraat tilvenstre, saa er det jo klart, at 

den vil dreje Drivet mere, saa at Tanden 4 ikke mere vil 

være i Stand til at støde paa.

89. Fig. 26 viser os en Indgribning, der er berigtiget paa 

denne Maade, idet den oprindelige Form for Hjul- og Driv
tænder (der svarer til Fig. 24, Tavle 1) er angivet Punkteret. Berigtigelse 

Man ser heraf, hvilken betydelig Virkning de foroverbøjede Driv. 

Tænder har. Berøringen af Tanden 4 med Drivet vil nu 

først foregaa umiddelbart foran Midterlinien mx og ganske 

uden Stød; ja, det ser endogsaa ud som om der nu snarere 

var bleven Fald. Viser det sig ved at prøve Indgribningen, 

at dette virkelig er Tilfældet, saa vælser vi atter en lille
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Smule af Hjultændernes forreste Hjørne, idet vi denne Gang 

stiller Fræsen noget nærmere mod Midterlinien (101).

90. De foranstaaende Forklaringer maa tilstrækkelig 

have belyst Kapitlet om Indgribningerne. Ganske vist er det 

kun Indgribningen af et Hjul med 60 Tænder i et Driv med 

6 Tænder der er bleven omtalt, men dette er ogsaa bleven 

gjort saa grundigt som muligt. Enhver der har tilegnet sig 

det, der her er bleven sagt, vil uden Spor af Vanskelighed 

være i Stand til at bringe en hvilkensomhelst Indgribning i 

Orden; thi ogsaa ved 8er og 10er Driv kunne alle Indgrib- 

ningsfejl føres tilbage til de foranstaaende behandlede 4 

Grundformer (for dyb eller for flad Indgribning, for lille eller 

for stort Driv). At f. Eks. Hjultænderne maa være slankere 

ved et 10er Driv end ved et 6er Driv (43) følger af sig selv, 

og paa samme Vis er det med alle andre Afvigelser; Hoved

sagen er kun, at de Grundregler der er bleven opstillede i 

det foreliggende Kapitel, altid bliver fulgte. løvrigt er Ind- 

gribninger med højere Drivtandsantal betydelig lettere at ind

stille rigtig, end saadanne med 7er eller 6er Driv. Selv Ind- 

gribningsfejl, der beror paa fejlagtig Tandform, behøver her 

ikke yderligere at omtales; de frembringer nemlig altid enten 

Stød eller Fald, og hvem der engang forstaar ubetinget sikkert 

at skelne mellem disse to Fejl, og at maale Drivet rigtigt 

efter, han vil aldrig nogensinde være i Tvivl om Aarsagen 

til Fejlen.

Alle theoretiske Forklaringer om ulige Løftevirkning, 

vekslende Bevægelseshastighed og fejlagtig Gnidning er her 

udeladt med Villie, da de vilde overskride Rammen for den 

foreliggende Bog, der udelukkende er bestemt for det prak

tiske Arbejde ved Værkstedsbordet, og iøvrigt er bleven ind- 

gaaende behandlet i flere fortrinlige Lærebøger. Jeg skal her 

blot nævne Claud. Saunier’s store „Lehrboch der Uhrmacherei“, 

Curt Dietzschold’s Værk „Die Verzahnungen“ og Herrn 

Sievert’s „Leitfaden für Uhrmacher-Lehrlinge“.
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91. Der var en Tid, da Vælsemaskinen kun fandtes i 

forholdsvis faa Uhrmager-Værksteder. Dels af Ukendskab til 

den uhyre Fordel som denne Maskine byder Reparatøren, ogVæise- 

dels af ilde anbragt Sparsommelighed, men ogsaa tildels af uundværlighed 

en vis Kunstnerstolthed, der i Tillid til egen Dygtighed saa 

sig i Stand til at kunne klare sig uden dette Stykke Værktøj, 

der dog kun var fremkommet af rene Magelighedshensyn, 

renoncerede mange Uhrmagere paa at anskaffe sig en Vælse- 

maskine, og anvendte hellere den tidobbelte Tid paa Væls- 

ningen paa fri Haand. Nutildags har Forholdene og heldigvis 

ogsaa Anskuelserne forandret sig. Vor Tid forlanger fremfor 

alt hurtigt og dog nøjagtigt Arbejde, Vælsemaskinen er i 

Aarenes Løb bleven betydelig billigere, Fræseformen er stedse 

bleven bedre, og kun i faa Værksteder mangler man endnu 

dette højst vigtige Hjælpemiddel. Og det er godt samme; thi 

en Reparatør, der ikke har nogen Vælsemaskine til sin 

Raadighed, er kun en halv Uhrmager—han være saa saa 

dygtig som han være vil!

92. I forrige Kapitel var der gentagende Tale om 

Vælsemaskinen; i det foreliggende skal vi nu forklare dens 

Anvendelse. Følgende bør da iagttages:

1) Det rigtige Valg af Fræsen.

2) Den rigtige Stilling for Føren (eller Medbringeren).

3) Den rigtige Indstilling af Fræsen i Maskinen, hvorved 

Tandmellemrummet faar den nøjagtige radiale Retning (lige 

Tænder) eller om ønskes en derfra afvigende Retning (skraa 

Tænder).
4) Den rigtige Højdestilling for det vælsende Hjul, hvad 

der navnlig er vigtigt ved tykke Hjul, f. Eks. Fjederhushjulet.



52
Vælsemaskinen.

93. Ved Valget af Fræsen kommer det naturligvis an 

paa, om Hjultænderne kun skulle være kortere, eller tillige 

At udsøge en ogsaa tyndere (eller maaske blot tyndere, men ikke kortere). 

Fræse'At vælge den rigtige Fræse er ikke saa helt let en Sag, og 

ved hver ny Maskine man kommer i Berøring med, maa man 

som Regel først vænne sig til Fræsens Hugning og Tandform. 

I Almindelighed bærer man sig ad paa følgende Maade:

94. Man tager Hjulet i den venstre, Fræsen i den højre 

Haand, holder begge Dele op imod Lyset (alsaa med Vinduet eller 

det hvide Arbejdspapir som Baggrund) og fører nu den tykke 

Ende af Fræsen ind i et af Hjulets Tandmellemrum. Som 

Regel maa Fræsen ikke klemme sig; kun ved meget tykke 

(Minut- eller Fjederhus-) Hjul, hvis Tænder skal vælses be

tydelig tyndere, er dette nødvendigt. I denne Stilling bevæger 

man saa Fræsen fremad i Tandmellemrummet, i samme 

Retning som den bevæger sig i Maskinen, idet man sam

tidig ser frem imod Lyset.
Hvis Hjultænderne ikke skal være tyndere, saa maa der 

ved denne Gennemføren af Fræsen i Tandmellemrummet 

ikke alene ikke kunne føles nogensomhelst Modstand, men 

der maa hellerikke kunne ses noget egentlig Mellemrum, 

idetmindste kun en Antydning deraf; ellers vil Tandrundingen 

blive altfor klodset. Kun forsaavidt som man tilsigter en 

saadan — naar, f. Eks. ved et for stort Driv, Hjultænderne 

skulde være skraa (89), — maa der kunne ses et tydeligt 

Mellemrum mellem Fræsen og Hjultanden.

95. Fræsens Tykkelse afhænger saaledes af, om Hjul

tanden
1) skal beholde den oprindelige Tykkelse og kun være 

kortere; om den
2) skal have en slankere eller (i sjældnere Tilfælde) en 

mere plump Vælsning; om den endvidere

3) skal være tyndere, og om den

4) skal staa lige eller skæv.

96) Fræsernes Hugning — eller rettere Knive —er ofte 

saa grov, at det undertiden er ret vanskeligt at finde en
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passende Fræse for meget tynde Hjul. Da nu hver enkelt 
Kniv maa være underskaaren, saa kommer det tynde 

Hjul, naar Fræsen prøves, regelmæssig ind i en saa- 
dan Underskæring, og det faar derved Udseende af at Fræsen, 

der paa dette Sted har megen Luft i Tandmellemrummet, er 

altfor tynd (sammenlign Stederne R. R. i den stærkt for

størrede Tegning Fig. 27), medens Knivenes Skæreflader 

(S. S.) maaske netop er altfor brede for Tandmellemrum

mene. Efter Vælsningen finder saa den uøvede Arbejder til 

sin store Forbavselse, at Hjultænderne er bleven altfor tynde. 
Den erfarne Arbejder undgaar derimod et saadant Uheld, 

idet han med Haanden fører Fræsen gennem Tandmellem

rummet og samtidig prøver alt nøjagtig med Øjet og Følel

sen. Fræsens Knivsider bør da absolut ikke klemme sig 

mellem Hjultænderne,

97. I Tegningerne Fig. 

fremstille det rigtige Valg af

28 til 31 er det forsøgt at valg af en 
Fræsen for de forskellige Til- FræS6,
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,
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fælde. Fræsen er derfor stedse tegnet i Gennemsnit paa 

dens tykkeste Sted og ved en Knivkant (S. S. i Fig. 27); ved 

de underskaarne Steder (R.R. i Fig. 27) vilde Fræsen faa 

betydelig mere Luft i Tandmellemrummet.

98. Fig. 28 viser hvorledes Fræsen F. paa det tykke

ste Sted maa passe i Tandmellemrummet, naar Hjultænderne 

kun skulde være kortere. Allerede her maa der være en lille 

Smule Luft tilstede, da Hjulet jo dog bliver mindre ved 

Vælsningen, og Hjultanden heller ikke kan undgaa at blive 

lidt smallere.

Hvis Tanden skal have en slankere Spids, saa kan det 

for det meste ikke undgaas, samtidig at gøre den lidt tyn

dere. I dette Tilfælde, saavelsom hvis Tanden skal være 

lidt tyndere paa Flankesiderne, maa Fræsen passe ganske 

uden Luft i Tandmellemrummet. I Fig. 29 viser de punk

terede Linier, hvor meget Hjultænderne vil blive tyndere, 

naar Fræsen har skaaret dybere ned.

99. Vi har hidtil antaget, at Tændernes lige (radiale) 

Stilling skulde bibeholdes. Drejer det sig om at stille Tæn

derne paa skraa, d. v. s. faa dem til at indtage en forover

bøjet eller tilbagebøjet Hældning, saa maa man vælge en 

noget tyndere Fræse, da Tænderne selvfølgelig vil blive 

tyndere ved at blive vælsede skraa.

100. Fig 30 viser ikke alene, hvorledes Fræsetykkel- 

Tændemes sen ^øj. udvælges, naar Hjultænderne skulde være tilbage- 
Tdbagehøj (go), men OgSaai hvorledes Fræsen i Maskinen maa

staa paa Siden af Viseren m., for at kunde frembringe Tæn

dernes Hældning. Den Tandform der derved opstaar er an

givet punkteret ved de to Tænder der ligge til højre og til 

venstre for Fræsen. I Tegningen (ligesom i Fig. 31) er det 

forudsat, at Hjulet først er bleven gjort større ved Strækken, 

og at Tænderne saaledes er bleven forlængede. Som Be

vægelsesretning for Hjulet er i begge Tegninger antaget: et 

Secundhjuls Bevægelse set fra Værksiden.
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Hvor meget Fræsen skal staa paa Siden af Viseren, 

afhænger naturligvis af hvor stor en Hældning man tilsigter 

og maa selvfølgelig altid blive en Erfaringssag. Det kan 

dog anbefales at gøre Hældningsgraden rigelig stor, da det 

er betydelig lettere at faa Tænderne til atter at indtage en 

mere lige Form, end til at faa dem til at staa endnu mere skraa.

101. Fig. 31 viser det omvendte Tilfælde, nemlig naar Tændernes 

Tænderne paa Grund af det for store Driv (88) skulde Foroverbøj- 

hælde forover. løvrigt gælder her det samme som lige er 

bleven sagt om Fig. 30.

Fig. 30. Fig. 31.

102. Har man efter foranstaaende Anvisning omhyg- 
° Førens Indstil-

gelig udsøgt sin Fræse, saa sætter man den paa Fræse- ling ved den 

spindelen, skruer Føren (Medbringeren) paa, og indstillerbagersteEnde- 

dens bagerste Ende, ved Hjæld af Lupen, nøjagtig mod den 

forreste Ende af Fræsen, idet man strængt vaager over at 

Hjulet kan blive ført tilstrækkelig langt frem af Medbringe

rens Udgangsende, saa at Fræsen straks kan gribe ind i 

Midten af Tandmellemrummet. Ved meget tynde Fræser 

maa derfor Enden af Medbringeren altid passe meget nøj

agtig mod Begyndelsen af Fræsen (Fig. 32). Men ved tyk

kere Fræser er det nødvendigt at lade Medbringeren føre 

Hjulet temmeligt langt frem i Bevægelsesretningen, for at 

Fræsen kan gribe lige i Midten af Tandmellemrummet, hvad 

ellers ikke vilde blive Tilfældet, da Medbringerens Klinge
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er betydelig tyndere end Tandmellemrummet. (Fig. 33 vil 

anskueliggøre hvorledes dette er ment) Undlader man dette, 

saa vil Hjulet under Vælsningen ved hver Tand tildels blive 

skubbet frem af Fræsen (istedetfor af Medbringeren); men 

derved angriber Fræsen den ene Tandside, i Særdeleshed 

hvis Hjulet tilmed glider uregelmæssig stramt paa Patronen 

(108), og Følgen er, at Tænderne vil blive ulige tykke, en 

Feil, hvis Aarsag Arbejderen for det meste slet ikke kan 

forklare sig, og som dog er saa ganske lige til, og meget 

let kan forhindres.

103. Særlig stor Omhu maa der anvendes paa Med

ens for- bringerens rigtige Stilling ved dens forreste Ende; denne 

reste Ende. maa gribe ganske nøjagtig i Midten af det Tandmellemrum, 

der følger efter det lige gennemfræste (Fig. 34 øverst tilhøjre). 

Det er ganske forkert at foretage Indstillingen af den for

reste Ende i Maskinen, saaledes som man kan se det blive 

udført af mange Arbejdere. Man gaar sikrest frem, naar 

man tager Fræsespindelen mellem Tommel- og Langefingeren 

paa den venstre Haand, sætter Hjulet paa Enden af Fræsen, 

hvor det holdes fast med den venstre Pegefinger og, idet 

man ser frem imod Lyset, indstiller den forreste Ende af 

Medbringeren nøjagtig i Midten af det følgende Tandmellem

rum, ved Hjælp af Skruetrækkeren som man har taget i den
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højre Haand. Fig. 34 viser os i en og en halv Gang For

størrelse denne Fremgangsmaade, hvorved man i Tankerne 

kun behøver at tilføje den højre Haand ved den afbrudte 

Skruetrækker.

104. Den rigtige Indstilling af den forreste Ende 

af Medbringeren er af allerstørste Betydning, navnlig ved 

ganske fine Tænder; staar Medbringerklingen ved Indgangen

Fig. 34.

blot en ganske lille Smule udenfor Midten af det efterføl

gende Tandmellemrum, saa risikerer man let at den slaar 

smaa Dele af Tænderne. Ligeledes maa Medbringeren heller 

ikke være for kort (for lille i Diameter), men maa gribe 

rigelig dybt ind i Tænderne, uden naturligvis at støde imod 

Tandbunden.

105. Er Fræsen sat ind i Spindelen og Medbringeren 

paa den beskrevne Maade nøjagtig indstillet ved begge 

Ender, saa sætter man Fræsespindelen mellem Spidserne og 

skyder disse frem eller tilbage, indtil Kniven (Viseren), der

At indstille 

Fræsen efter 

Viseren.
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angiver den rigtige Stilling for Fræsen, med Spidsen træffer 

mod Midten af Fræsetykkelsen, (forudsat naturligvis at Hjul
tænderne skulde staa lige, hvad der jo dog for det meste 
er Tilfældet). Det hænder, at der mellem de Fræser der 

følger med en Vælsemaskine, findes enkelte som trods om

hyggelig Indstilling mod Kniven, vælser skraa Tænder. For 

saadanne Fræsers Vedkommende maa Arbejderen først ud
finde den rigtige Stilling og mærke sig den. Men under

tiden er ogsaa Indstilleviseren (Kniven) forbøjet, saa at Hjul

tænderne med samtlige Fræser komme til at staa skraa til 

den samme Side, i saa Tilfælde maa naturligvis Kniven 
først bøjes tilrette.

106. Til hvilken Side Fræsen skal stilles ud af Midten, 

Skraat staa- naar man vil benytte foroverbøjede eller tilbagebøjede Tæn- 
ende Tænder, der, er allerede blevet forklaret (i 100, 101) og anskuelig- 

gjort gennem Tegningerne Fig. 30 og 31. Tilbage at om

tale bliver saaledes kun Hjulets rigtige Højdestilling, der 

faar saa meget desto større Betydning, jo tykkere Hjulet er 
som skal vælses.

107. I dette Øjemed betragter vi den i 3 Gange For- 
HHøjdest7i?inge s^ørre^se tegnede Fig. 35, i hvilken det anskueliggøres, at 

Tandprofilen af Hjulets Omfang kun staar lodret til Hjulets 

Flade, naar Midten af Tandtykkelsen falder sammen med 

en til Fræsen F’s Midtpunkt c trukken Radius (mc), saa

ledes som Tilfældet er ved Stillingen f. Staar Hjulet for 

højt, som ved f1, saa bliver Tandprofilen underskaaren 
nedefter; staar det for lavt, som ved f2, saa er det mod

satte Tilfældet, Tænderne blive skraa opefter. At der der

ved fremkommer et ensidigt Tryk i Drivtænderne og sam

tidig en Usikkerhed i Indgribningen er indlysende. Ved 
Øjemaal og med lidt Opmærksomhed vil man, alt efter 

Hjulets Tykkelse, med Lethed kunde udfinde den rigtige 
Højdestilling.

108. Til Slutning skal der kun advares imod, at lade 
Hjulets Anlæg, det vælsende Hjul ligge altfor fast mod Patronen, eller al 

spænde det for stramt mellem Spidserne. Forinden Fræsen
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føres ind i Tandmellemrummet maa man, ved at dreje Hjulet 
med Fingeren, overbevise sig om, at det sidder passende 
stramt mellem Spidserne uden Spor af Spillerum, og at det 
ligger godt fladt mod Patronen uden dog at suge sig fast, 
(ved urunde Hjul hænder det undertiden, at Hjulet æder sig 
fast paa enkelte Steder af Patronen).

Fig. 35.

109. Ved Vælsningen er det rigtigst, straks fra Be-Dyb |ndstining 
gyndelsen at lade Fræsen gribe saa dybt ind som muligt, af Fræsen. 

uden dog at tage for meget af 1 andspidserne. (Dette vil yder
ligere blive omtalt i det følgende Kapitel (Afsnit 116).



At strække Hjul.

110. Et Hjul der er gjort større ved Strækken ser 
Kun strække i altid uskønt ud. Selv om man ogsaa strækker nok saa for- 
Nødstiifæide. sigtig kan det dog ikke unc]gaaSi at det femschenklede Hjul 

til en vil Grad bliver femkantet, idet Hjulkrandsen mellem 
hver af de fem Schenkelpartier hvælver sig udefter (se Fig. 
41 og Afsnit 116). Denne Ulempe er altid den samme, hvad 
enten man betjener sig af en Strækkemaskine eller man blot 
strækker med Hammeren. Da nu Messinghjul er blevet saa 
billige i vor Tid og tilmed er saa propert udschenklede og 
polerede, at de absolut ikke trænger til nogetsomhelst Efter- 
arbejde, saa skulde man altid saavidt mulig undgaa at 
strække Hjul. Helt undgaa det kan man dog ikke, alene af 
den Grund, at D’Hr. Kolleger i Provinsen, hvor der ikke 
findes nogen Fourniturehandler, ofte kun med stor Ulejlighed 
og Tidsspilde kan forskaffe sig et passende Hjul, medens 
det paa den anden Side vilde være dem ganske umuligt 
altid at holde enhver forekommende Hjulstørrelse paa Lager; 
derfor skal der nu her tildeles dette Arbejde et særligt Kapitel.

111. Enhver der betjener sig af en Strækkemaskine 
strække- og dermed mener at opnaa tilfredsstillende Resultater, han 
maskiner. a| blive derved. Jeg selv har proberet forskellige saa- 

danne Maskiner baade med Punsler og med Strækkevalser, 
men er altid kommet til den Overbevisning, at kun faa 
Hjælpeværktøjer er saa undværlige som netop denne Stræk
maskine; paa fri Haand kan man ikke blot strække ethvert 
Hjul mindst lige saa smukt, men tillige ogsaa langt mere 
regelmæssigt. Der hører dog, som til alt andet, en Del 
Øvelse dertil, og fremfor alt maa Sagen gribes rigtig an.

Herpaa skorter det for det meste. Selv i Fagskrifter 
har jeg læst Afhandlinger, hvori Maaden at strække Hjul
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paa er bleven forkert beskrevet Jeg skal dog ikke her und

lade at bemærke, at jeg absolut ikke gaar ud fra den Mening, 

at der for hvert Arbejde kun gives en rigtig, om jeg saa 

maa sige „ene saliggørende“ Fremgangsmaade; derimod 

gives der for de fleste Arbejders vedkommende nogle Frem- 

gangsmaader, som bevislig er forkerte. Saadanne Tilfælde 

forelaa netop dengang.

112. Den første Fejl, det hyppig bliver begaaet, er Hammerens 

Hammerens forkerte Stilling; den anden bestaar i Amboltens stilling, 

uhensigtsmæssige Form. Den der gør det helt forkert, slaar 

med Hammeren fladt paa Tænderne og hugger ligesom smaa

Fig. 37.

Hammerens urigtige 

Form.

Fig. 36.

Hammeren træffer paa det 

forkerte Sted.

Trin ned i Tandkredsen (se S. Fig. 36). En anden, der vil 

undgaa dette, tager en Hammer med afrundet Bane (//. 

Fig. 37). Følgen heraf bliver, at Hjulomfanget faar den ene 

Bule ved Siden af den anden (sammenlign Hjultænderne i 

Fig. 37), og at næsten hver Tand faar Slaget paa et for

skelligt Sted, den ene paa den venstre Side, den anden paa 

den høire Side, nogle hovedsagelig paa Spidsen, andre igen 

ved Tandroden og saa fremdeles. Om nogen Regelmæssig

hed kan der overhovedet slet ikke være Tale.

Ligeledes er det ganske forkert at anvende som Under- Urigtigt 

lag for det Hjul der skal strækkes, den første den bedste underlag. 

Ambolt, ofte uden Spor af Hensyn til Formen eller Størrel

sen, ja maaske endogsaa en ganske almindelig Fladpunsel; 

de almindelige smaa runde Ambolte er ialfald ganske 

ubrugelige.
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113. Dertil kommer saa endvidere den allerede om

talte uhensigtsmæssige Hammerstilling. I Almindelighed 

strækkes der paa den Maade, at Arbejderen fra venstre Side 
lægger Hjulet op paa den runde Ambolt og strækker Randen 

paa den højre Side ved at holde Hammeren i en passende 

skraa Stilling (se Tegningen Fig. 38). Det er nu temmelig 

vanskeligt paa denne Maade bestandig at holde Hammeren 

i den samme skraa Stilling. Ligeledes vil Drivet bestandig 

glide frem og tilbage paa Siden af den runde Ambolt, saa 

Fig. 38. Fig. 39.
Ufordelagtig Fordelagtig

Hammerstilling. Hammerstilling.

at Hjultænderne snart vil være tæt ved Amboltens Rand og 

snart igen langt derfra; kort sagt, paa denne Maade er 
Sagen saa vanskelig, at man selv med megen Øvelse ikke 

formaar at frembringe noget virkelig anstændigt Arbejde.

114. Det rigtigste er at benytte en firkantet Ambolt, 

Firkantet hvis bredeste Sideflade er vendt mod Arbejderen, at lægge 
Ambolt. Hjulet bagfra op paa Ambolten, og at holde Hammeren 

foran i en passende skraa Stilling (se Fig. 39). Paa denne 

Maade er det en saare let Sag at bibeholde den samme 

skraa Stilling med Hammeren under hele Arbejdet. Skulde
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det nu hænde at et Slag kommer skraat fra Siden, saa vil 

Hammeren ikke komme til at berøre Hjulet, eftersom de 

fremstaaende Ambolthjørner (b.b. Fig. 40) vil opfange Slaget. 

Er man færdig med at strække, saa skal Hjulets Underside 

(thi selvfølgelig lægger man Hjulets øverste Side ned mod 

den fint polerede Staalambolt) være saa fuldstændig regel

mæssig, at det kunde se ud som om man paa Drejestolen 

havde drejet en Skraaning 

bunden (se Fig. 40).

der strakte sig ud over Tand-

Fig. 41.

Stærkt deformeret Hjulkrands som 

Følge af en for stærk Strækken.

Fig. 40.

Strække-Amboltens rigtige 
Form samt Hjultændernes 

Udseende efter en omhygge-

lig udført Strækken.

115. Hvis det betræffende Hjul skal strækkes usæd

vanlig meget, saa kan man ogsaa strække Korsschenk

lerne en Smule med Hammerpennen. Derefter filer man 

Bagsiden af Hjulet smukt flad, saa at man ikke mere 

kan se noget til Slagene, og Hjulet sættes op i Vælse- 

maskinen.

116. Fordelagtigt er det allerede forinden at udsøge 

den rigtige Fræse, da Tænderne efter Strækkeprocessen vil 

være for brede og Tandmellemrummene for smalle, og

At udsøge 

og indstille 

Fræsen.
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saaledes let vilde kunne fremkalde Usikkerhed i Valget af 

den rigtige Fræsetykkelse. Det er allerede blevet omtalt (se 

Afsnit 110), at man ved at strække et femschenklet Hjul, 

til en vis Grad gør dette femkantet. Dette hidrører fra, at 

Udvidelsen i Nærheden af Korsschenklerne kun kommer 

til at indvirke paa Tænderne alene, medens den derimod 

imellem Korsschenklerne ogsaa kommer til at virke paa 

Hjulkrandsen. Til Forklaring heraf er der i Fig. 41 afbildet 

et saadant Hjul med en usædvanlig stærk Deformation. 

(Hvis et Hjul virkelig skulde komme ud af sin Form i den 

Grad som det her er fremstillet, maa det selvfølgelig øje

blikkelig kasseres.) Denne Omstændighed maa der natur

ligvis tages Hensyn til ved Hjulets Vælsning, idet man 

altid maa lade Fræsen begynde ved en Korsschenkel (i 

Fig. 41 ved Æ.) og straks lade den gribe saa dybt ned, 

at den kan angribe den betræffende Tand saa nær Spidsen 

som mulig. Undlader man denne Forsigtighedsregel, saa 

kan det meget let hænde, at Medbringeren i Begyndelsen 

maaske nok funktionerer rigtig ved de hvælvede Steder 

w. w., men saa snart den er naaet hen til et af de Steder 

k. k. hvor Hjulet er mindre stærkt udvidet, øjeblikkelig 

nægter at gøre Tjeneste, fordi den ikke er istand til at 

gribe tilstrækkelig dybt ned i Tandmellemrummene og der

ved beskadiger Hjulet, som da maa kasseres.

117. Man vælser Hjulet hurtigt igennem og iagttager 

paa Tandspidserne om de har været i Berøring med 

nemvæisn^ng ^ræsen- Saalænge ikke alle Tandspidser glinse, er Hjulet 
ikke rundt endnu. Men kan altsaa dristigt stille Fræsen 

dybere uden at behøve at tage Hjulet ud og se det efter. 

Til Slutning sliber man paa en Prop Hjulets Bagside 

propert af med en Skiffersten og Vand, indtil alle Grader 

er fjærnet; og man har dermed leveret et taaleligt propert 

Stykke Arbejde, et Arbejde, der ialfald kan bidrage sit til 

Uhrets gode Gang.

118. Hvem der lægger Vægt paa særlig bløde Ind- 

ingoidfræsen gribninger, kan efter Vælsningen paa Vælsemaskinen yder-
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ligere behandle Hjulet med Ingold-Fræsen. Ingold-Fræsen 

giver Hjultænderne en nøjagtig epicycloidisk Runding, og 

udligner til en vis Grad de smaa Uregelmæssigheder i 

Tændernes Tykkelse, der undertiden kan opstaa ved en 

forudgaaende Strækken. Denne Efterbehandling kan særlig 

anbefales for ganske smaa Hjul i fine Dameuhre.



Indgribscirklen.

119. Et ganske uundværligt Stykke Værktøj for at kunne 

opnaa den nødvendige Sikkerhed i Bedømmelsen af Indgrib- 

ninger, samt til Kontrol, om et nyt Driv eller Cylinder, der 

skal inddrejes, har den rigtige Størrelse, er Indgribscirklen. 

Det kan derfor ikke indtrængende nok anbefales enhver Be

gynder at tage dette Værktøj med paa Raad ved enhver 
tvivlsom Indgribning.

Om selve Værktøjet og dets Behandling er der ikke 

meget at sige. Derimod skal der her gøres opmærksom paa, 
1 cirHensat der melIem Indgribscirkler, meget oftere end man skulde 

Nøjagtighed, tro, findes i høj Grad misvisende Eksemplarer. Man kan bedst 

fastslaa dette ved, at man først skyder Spidserne paa den 

eneSide saa langt ind som muligt, men saaledes, at de staar 

nøjagtig ligemeget frem, og derefter fra et lille fint Hjul trækker 

en kort Cirkellinie paa en flad Messingplade. Sætter man nu 

Indgribscirklens modsatte Side til, saa maa man med de 

andre to Spidser ganske nøjagtig kunne fortsætte den paa

begyndte Cirkellinie. Denne Prøve maa gentages flere Gange, 

idet man stedse rykker Spidserne længere og længere ud, 

samtidig med at man strængt vaager over, at de to Spidser 

paa samme Side stedse er lige lange, saa at de staa nøj

agtig lodret til Forsøgspladen. Danner Linien til Slutning en 

fuldstændig Cirkellinie uden nogensomhelst Afbrydelse, saa 

er Indgribscirklen fejlfri; i modsat Fald er den ubrugelig; 

thi naar den skal anvendes kommer det an paa ganske 

minimale Differencer paa faa Hundrededels-Millimeter.

At gøre Forsøg paa ved Bøjning af Stellet at faa Ind

gribscirklen bragt i Orden, maa jeg absolut fraraade; det 

lykkes simpelthen ikke. Man omdanner bedst et saadant fejl

fuldt Instrument til Polermaskine for Store-Bundhjulstappe.
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120. Den øvede Arbejder vil ikke ofte faa Brug for 

Indgribscirklen. Kun naar han skal forandre Indgribninger 

kan han ikke klare sig uden dette Værktøj. Saadanne Tilfælde Forandring af 

indtræffer dog meget ofte ved billige firestens (Ihre, hvor lnd9ribninger- 

saavel Lillebundhjuls- som Secundhjulsindgribningen staar 

for flad; her er det da for det meste den bedste Fremgangs- 

maade — hvis man da ikke vil indsætte to nye Hjul — at ud

fore begge Secundhjulets Taphuller, tegne begge Cirkellinierne 

op paa den underste Foring med Indgribscirklen, bore Hullet 

igennem paa det Sted, hvor de to Cirkellinier skærer hin

anden, og derefter punktere det øverste Hul med (Planteuren) 

Punktermaskinen (se Afsnit 161). Derved kommer ganske 

vist Secundviseren ud af Midten i Secundinddelingen, hvad 

der jo rigtignok ikke ser smukt ud. Men dette er dog alligevel 

saa ofte Tilfældet med den Slags Uhre, hvor saadanne For

andringer gøres nødvendige, og staar man overfor Valget, 

om man hellere vil udføre noget der ser smukt ud, men er 

mindre godt, eller noget der ser mindre godt ud, men som 

derimod er fejlfrit, saa vil den praktiske Arbejder altid fore

trække det sidste. — Og saaledes vil vi ogsaa gøre det

121. Efterat det underste Hul er lukket til med en 

Skrueforing, der let lader sig nitte fast (148), men som ikke 

maa være for lille i Diameter for at det nye Hul, som skal Optegning paa 

bores, ikke skal komme til at staa i Kanten af Foringen,Forin9en- 

indstiller man først Lillebundhjulsindgribningen i Indgribs

cirklen til sin rigtige Dybde, og slaar derefter paa den ud

vendige Side af Pladen, fra Lillebundhjulets underste Tap

hul, som Midtpunkt, en Cirkelbue over Foringen, idet man 

overbeviser sig om, at Indgribscirklen staar nøjagtig lodret 

til Pladen. Derefter foretager man det samme med Secund- 

hjulsindgribningen, hvor det naturligvis bliver det underste 

Cylinderhjuls-Stenhul der kommer til at tjene som Midtpunkt 

for den Cirkelbue, der nu skal trækkes.

122. Punktet for Hullet, som skal bores paa det Sted, 

hvor de to Cirkelbuer skære hinanden, maa sættes saa dybt 

som muligt med en slank Trekantforsænker, og derefter Hullets Boring, 

undersøges med Luppen for at Boret ikke skal kunne glide
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ind i en af de to Cirkellinier. Planteringen af det øverste 

Hul maa først foretages efterat det underste Hul med en 

fladere Trekantforsænker er bleven forsynet med en rund 

Olieforsænkning. Er man gaaet omhyggelig tilværks ved 

Udførelsen af dette Arbejde, vil Resultatet ikke lade noget 

tilbage at ønske. Til Slutning polerer man Olieforsænknin

gen med Rulleforsænkeren.

123. I Reglen vil det blive nødvendigt, forinden man 

overhovedet kan sætte Secundhjulet paa Plads, først at gøre 

Rigelig Secundhjuls-Uddrejningen større og concentrisk til det un- 
Uddrejnmg. ^ers^e nye Stilling. Man maa, navnlig ved tykke

Plader, lægge Mærke til, at denne Uddrejning ikke bliver for 

knap; thi ellers vil Uhret, ved den mindste Smule Smuds 

der falder ind imellem Secundhjulstænderne, gaa istaa.
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124. Hvor enkelt dette Arbejde end er, saa kan det 

dog — saavel med Hensyn til Methoden sotn med Hensyn 

til Godheden — udføres paa mange forskellige Maader. Ofte 

kan man ved en ny ansat Medhjælper, allerede ved det aller

første Hul han forer, se, hvilket Geni Arbejderen er.

Man skelner mellem fastskruede og fastnittede Foringer. 

For de store Hullers Vedkommende (Fjederhusets og Store- 

Bundhjulets) kommer kun den 2den Art i Betragtning; vi ville 

derfor først beskæftige os med dem.

125. En Tapforing maa besidde følgende Egenskaber:

1) den maa være forfærdige! af haardt Metal, helst af 

haardthamret eller i det mindste haardttrukket Mes-Betingelser for 

sing (ogsaa Nysølvsforingen anvendes undertiden,en 9°d Foring- 

men kan dog ikke anbefales);

2) den maa sidde godt fast;

3) Taphullet maa komme nøjagtig paa det rigtige Sted, 

altsaa enten nøjagtig paa det oprindelige Sted (ved 

Foringer som er drejet runde), eller paa et ligesaa 

nøjagtig bestemt nyt Sted (hvis det befræfftnde Hul 

skal forandre Stilling eller hænges lige);

4) Taphullet maa være glat og passe godt, hverken 

være for stort eller for lille;

5) Hullets Højdestilling og Endeluft maa være nøjagtig 

afpasset.

126. Det vilde føre altfor vidt, hvis vi her skulde be

skrive alle de Fremgangsmaader der benyttes; vi vil derfor 

holde os til de prøvede og anerkendte, og til at begynde store-Bund- 
med antage, at der i et Uhr kun skal fores det øverstehjuls,orin9- 

Store-BundhjulshuL Her kommer def først og fremmest an
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paa, at Hjulet hænger nøjagtig lige. Det maa ikke alene 
hverken hælde over imod Fjederhuset eller over imod den lige- 
overfor staaende Uro, da der jo derved let vilde fremkomme en 
Berøring med disse Dele, men ogsaa paa Grund at Viser- 
værket er det højst vigtigt at Store-Bundhjulsaxen staar 
nøjagtig lodret til Skivefladen, da Minutviseren ellers snart vil 
komme til at støde imod den indvendige Side af Glasset, 
snart komme til at ligge ned imod Skiven eller gaa under Se- 
cundviseren (269—271).

At faa et Store-Bundhjul til at hænge nøjagtig lige 
kan vi kun opnaa ved Hjælp af Planskiven (paa Drejestolen 
eller paa den for den gode Uhrmager lige saa uundværlige 
Burinfixe), og bærer vi os ad paa følgende Maade.

127. Vi overbeviser os først om det underste Taphul 
ikke er skævt forsænket paa den udvendige Side, hvad der 
vilde medføre, at Hullet vilde indstille sig urundt paa Cen- 
trérspidsen. Derefter spænder vi Pladen saaledes ind, at de 
Steder, paa hvilke Minuthjulsklobenens Fødder eller den 
øverste Plade skal have Plads, forblive fri. For en Sikker
heds Skyld — thi vi maa ubetinget gaa sikkert frem — 
kontrollere vi endvidere med en lille Hjælpeindretning, om 
det underste Minuthjulshul ogsaa virkelig løber rundt. Dette 
Hjælpemiddel bestaar simpelthen af en Pudsepind (E. Fig. 
42), hvori der i den ene Ende er stukket et kort Stykke 
Messingtraad, der kan gaa ind i Taphullet. Pudsepinden 
er i den samme Ende gjort flad paa den ene Side.

128. Man skyder nu Haandstikkel-Forsætteren helt hen 
til Pladen, lægger den forreste affladede Ende af Pudsepin- 

At rette Tap-den paa Forsætteren og fører Messingtraaden ind i Minut- 
i’uiiet rundt. ^ju|s_yap^u||e^ (sammen]jgn cjen skematiske Tegning Fig. 42). 

Drejer man nu Planskiven med Pladen langsomt rundt, saa 
vil den mindste Uregelmæssighed i Hullet vise sig ved den 
bageste Ende E af Pudsepinden, i en ti til tolv Gange større 
Maalestok, eftersom den bageste Ende af Pudsepinden frem
stiller en ti til tolv Gange saa lang Løftearm. Man løsner 
nu Klammerne ganske lidt, lægger Mærke til i hvilken Stil
ling af Planskiven den yderste Ende af Pudsepinden staar
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dybest, og giver, idet man holder Planskiven fast i denne 

Stilling, fra oven et eller flere ganske lette Hammerslag paa 

Randen 7? af Værkpladen. Denne Fremgangsmaade gentager 

man saa længe — for den øvede Arbejder vil en Gentagelse 

næppe blive nødvendig — indtil Enden af Pudsepinden bliver 

staaende fuldstændig rolig naar Pladen drejes rundt.

129. Derefter skruer man Værkpladen i denne Stilling 

fuldstændig fast paa Planskiven, skruer Minuthjulsklobenen, Hullet 
henholdsvis den øverste Plade paa og drejer med en slankdrejes op 

Stikkel det øverste Minuthjulshul op til den Tykkelse, som 

man ønsker Foringen skal have, hvorefter man tager det

Hele ud af Universaldrejestolen og gaar igang med at frem

stille Foringen *).  Forinden river man dog det gennemdrejede 

Hul en lille Smule op fra den indvendige Side, saa det 

bliver ganske lidt konisk og forsænker det paa begge Sider, 

men ligeledes kun ganske lidt.

*) Mange Praktikere anbefale som endnu sikrere, først at fore 

Hullet og derefter at dreje det igennem.

130. Som Materiale for Foringen tages der meget ofte 

gennemboret Foringstraad. Da man imidlertid kender for 

lidt til dette Materiales Beskaffenhed, har jeg altid foretruk- Materiale for 
ket at udarbejde mine Minuthjulsforinger af en haardt hamretForingen- 

Messingplade, hvori jeg borede et Antal Huller, savede et 

firkantet Stykke af til hver Foring, kneb de fire Hjørner af
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eller filede dem overfladisk til og stak disse, paa det nær

meste ottekantede Stykker, paa Drejestolen.

131. Særlig behageligt er det ved denne Fremgangs- 

maade, at man, forinden man saver Stykket ud, bekvemt 

strax rive op. kan holde paa Messingpladen, naar man — hvad der ube

tinget straks bør gøres — river Hullet op til den omtrent 

rigtige Størrelse, hvilket vil sige indtil Spidsen af Tap

pen kan gaa ganske lidt ind i Hullet. Dette er særdeles 

vigtigt, fordi man kun maa rive Foringen ganske lidt op 

efter at den er nittet fast, hvis man da ikke vil løbe den 

Fare, at Hullet kommer ud af Midten.

Fig. 43.

Den øverste Minuthjulsforing forinden Nitningen.

132. Endvidere er det en Betingelse, at Foringen kun 

er meget lidt konisk, at den passer stramt i Hullet og at 

Foringens den kun staar meget lidt frem paa begge Sider — med 
Tilpasning mjn(jre (jer g^] fages en Del bort af den overflødige Ende

luft for Hjulet, i hvilket Tilfælde man selvfølgelig maa lade 

Foringen staa passende frem paa den indvendige Side. At 

Foringens Tilpasning, som Følge af Hullets Konicitet, maa 

foretages indvendig fra, siger sig selv.

Hvad her er sagt gælder for enhver Foring. Det Hele 

maa nu se ud som Tegningen Fig 43 viser i Gennemsnit i 

stærk Forstørrelse. Man ser her, at Foringen foroven og for

neden (ved ff) maa være lidt underdrejet (forsænket). Hen

sigten hermed er, at den ved Tilnitningen kan lægge sig 

smukt ned i Forsænkningen vv.

Foringens ^3 Ved Tilnitningen lægger man Klobenens øverste 

Tiinitning. Side paa en flad, godt poleret Ambolt og betjener sig af en
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ligeledes godt poleret Fladpunsel. Hvis Foringen efter Til- 

nitningen paa begge Sider skal falde glat sammen med 

Genstandens Flader, er det ganske ligegyldigt, hvilken af 

Siderne der ved Nitningen kommer til at ligge øverst eller 

nederst. Anderledes er det, naar Foringen skal staa frem 

paa den ene Side. I dette Tilfælde maa Klobenen eller 

Pladen lægges saaledes, at den Side, paa hvilken Foringen 

skal staa frem, kommer til at ligge underst. Thi den be

træffende Genstand trækker sig — jo tungere den er desto 

mere — imod Hammerslagene, i det foreliggende Tilfælde 

altsaa opefter. Efter ganske faa Slag maa Foringen, hvis 

den er godt forarbejdet, sidde fast, og Overfladen vil være 

bleven poleret af Ambolten. Man maa passe godt paa at 

Arbejdet ikke forskyder sig under Hammerslagene, da den 

matte Forgyldning ellers let kan tage Skade, hvad der er 

mindre behageligt.

134. Mange Uhrmagere pleje forinden Foringen nittes 

fast at file nogle Kærver med Firkantfilen i det oprevne Hul, 

for at Foringen ikke skal dreje sig ved Oprivningen. Dette Fo™sf®"tskal 
er dog (med Undtagelse af meget store Huller i Stueuhresi e as' 

med forholdsvis tynde Plader) ganske unødvendigt. Hullet 

maa jo, som allerede bemærket, efter Nitningen overhovedet 

kun rives ganske lidt op, da det allerede forinden det sattes 

paa Drejestiften havde den rigtige Størrelse og ikke kunde 

forandre sig noget videre ved de smaa Nitteslag.

135. Oprivningen af Hullet sker ligeledes fra den ind

vendige Side og fortsættes saa længe, indtil Tappen ikke 

blot kan gaa ind i Hullet, men ogsaa indtil Hjulet har Oprivning og 
Forsænknina 

regelmæssigt Fald til alle Sider, d.v. s. kan trykkes skævt afForingen 

til Siden. Et for lille Hul duer lige saa lidt som et for stort.

Om nogen Dinglen af Tapperne i Hullerne kan der selv

følgelig ikke være Tale.
Til Slutning tager man med en Trekantforsænker gan

ske let Graderne af paa den indvendige Side og anbringer 

udvendig en smuk Olieforsænkning med Rulleforsænkeren.

Skal begge Minuthjulshullerne fores, saa bærer man sig Fore begge 

til at begynde med nøjagtig ligesaadan ad som i (127—128), Huller.
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kun med den Forskel, at man forinden man skruer Minut- 

hjulsklobenen paa Pladen, straks efter at man har rettet det 

underste Hjul rundt, drejer dette op med Stikkelen til den 

ønskede Størrelse, skruer derefter Klobenen paa, uden først 

at spænde Pladen af, og drejer ligeledes det øverste Hul 

igennem, hvorefter man samtidig forer begge Hullerne.

136. I forfuskede Uhre finder man undertiden, at 

Midterhullet i Værkpladen er revet ud (opslidset) og en 

Udrevet foring loddet i; men ogsaa for en god Arbejder kan det 
Midterhul. , , , , . u ,, , . , ’ . . , ,

undertiden hænde, at Hullet river ud, navnlig hvis det for-

Fig. 44.

Reparation af et udslidset Midterhjulshul ved Indsætning 

af en lille Kloben.

inden har været daarligt foret og tillige været revet for 

stort op. I Almindelighed bliver der i saadanne Tilfælde 

loddet en svalehaleformet Foring ind, for at redde Pladen. 

Dette ikke særlig smukke Arbejde kan man dog let undgaa, 

naar man bærer sig saaledes ad som det er fremstillet i 

Fig. 44.

Man filer nemlig det beskadigede Midterhul enten fir

kantet (som ved a i Tegningen) eller svalehaleformet og 

sætter ved Hjælp af en Skrue og to Styrestifter en lille 

Kloben saaledes paa Pladen, at dennes Fod f skjules af 

Minuthjulsklobenen, medens Hovedet c nøjagtig udfylder det 

udfilede Mellemrum. Dette Hoved bliver foroven og forneden 

drejet i Højde med Pladen, derefter ved Hjælp af Punkter- 

maskinen centreret efter Hullet i Minuthjulsbroen, boret 

igennem og revet op til den passende Størrelse. Naar Foden
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yderligere files til i en passende Form og slibes propert af, 

vil det udbedrede Sted faa et tiltalende Udseende og Skaden 

være solidt repareret.

137. Fjederhushullernes Udforing sker ganske paa 

samme Maade. Kun retter man ikke her Hullet rundt, men 

derimod Tandspidserne. I de moderne Drejestoles Centrerpa- 

troner for Hjul kan man uden videre spænde Fjederhuset ind hullerne, 

saa det løber rundt med det samme. I Universaldrejestolen er 

det ligeledes meget let, dog tager det maaske nok her noget 

mere Tid, naar man vil bære sig ad paa følgende Maade: 

man spænder et lille Stykke Brædt (af den Slags unge 

Mennesker anvender ved Træudsavning) ind mellem Klam

merne og laver heri en flad Uddrejning, der maa være saa 

stor, at Fjederhuset med sine Tænder let kan lade sig klemme 

derned i. Paa samme Maade burde ogsaa ethvert nyt Hjul 

drejes igennem, da det i saa Tilfælde ubetinget vilde komme 

til at løbe rundt. Men allerbedst bliver dog Arbejdet, naar 

man i Stedet for Træbrædtet anvender en Plade blødt 

Messing. At Fjederhustandspidserne derved skulde kunde 

blive beskadigede, behøver man ikke at befrygte, da der jo 

som allerede bemærket kun udkræves et ganske lille Tryk 

for at Fjederhuset kan komme til at sidde tilstrækkelig fast. 

— Vil man spare den Tid som disse Forberedelser kræver, 

kan man ogsaa under Iagttagelse af den nødvendige For

sigtighed (195) spænde Fjederhuset fast mellem Klammerne 

paa Universaldrejestolen direkte over Tandkransen; men at 

faa Fjederhuset til at løbe nøjagtig rundt paa denne Maade 

er dog alligevel temmeligt vanskeligt.

138. Hvis begge Fjederhushullerne skal fores, saa 

drejer man først det øverste Taphul ud, sprænger derefter 

Laaget rigtig paa efter Mærkepunktet, dog uden at fjerne 

Fjederhuset fra Planskiven, og drejer derefter ogsaa det 

andet Hul op til den ønskede Størrelse.

Skal kun Hullet i Fjederhuslaaget fores, saa retter man 

Hullet i Fjederhuset rundt paa den Maade som er bleven 

beskrevet i Afsnit 128 og sprænger saa først Laaget ind.

Skal kun det øverste Hul (i Fjederhusbunden) fores, 

saa spænder man Fjederhuset med isprængt Laag saaledes



76 At fore Huller.

ind i Universaldrejestolen, at Hullet i Laaget kommer til at 

ligge bagtil ved Centrerspidsen; derefter retter man dette 

Hul (i Laaget) rundt paa samme Maade som omtalt i 128 

— hvilket meget let lader sig gøre, fordi det forreste Hul i 

Fjederhusbunden er betydelig større — og drejer derefter 

det øverste Hul op.
Foringen af Taphullerne for Fjederhusvællen i den 

øverste og underste Fjederhusbro vil blive beskreven i Af

snittene 341 og 342.

139. Ved alle disse Foringer maa Hullet strax rives 

op til sin næsten rigtige Størrelse. Holder man sig strængt 

Fjederhusets hertil, saa vil Hullet aldrig ved Efter-Oprivningen komme ud 
Højdeluft. Midten.

Fjederhusets Højdeluft berigtiger man i Universaldreje

stolen ved at dreje af Foringsansatserne. Man maa da for

inden forvisse sig om, hvorvidt det er fordelagtigere, at bringe 

Fjederhuset til at staa dybere (idet man drejer den øverste 

Ansats lavere), eller at holde det saa højt som muligt (i hvilket 

Tilfælde man drejer Ansatsen paa Laaget lavere.

140. Udforingen af de smaa Huller (Secund- og Lille- 

De smaa Bundhjulets) foregaar vel i de allerfleste Tilfælde ved Hjælp 
Foringer. de smaa færcjige Tapforinger (bouchons percés).

141. Tidligere forlangte mange Mestre, at i det mindste 

de to øverste Huller i Lille-Bundhjuls- og Secundhjulsklobenen 

Fremstaaende skulde fores med fremstadende Foringer. I vore Dage bliver 

Foring-dette Forlangende vistnok meget sjældent stillet til en Med

hjælper. Alligevel er det ikke helt overflødigt at gøre op

mærksom paa, at en stærk fremstaaende Foring er saa 

upraktisk som vel mulig, fordi Olien flyder ned i den store 

Olieforsænkning (se Tegningen Fig. 45, hvor Olien er frem

stillet helt sort) og den Smule Olie, der bliver tilbage ved 

selve Tappen, meget hurtig vil fordampe.

142. Vil man alligevel have at en Foring skal være frem

staaende, saa maa dette i det højeste ske paa den Maade som 

Svagt fig. 46 viser i stærk Forstørrelse. Den oprindelige Oliefor- 
Fremstaaendø’sænkning maa altsaa ikke forsænkes dybere ned, Foringen
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maa være temmelig tyk, inaa kun staa meget lidt frem og maa 

være saa fladt forsænket, at den lille og den store Forsænk

ning næsten ligger i samme Højde.

143. Om en saadan Foring er skruet ind eller kun 

slaaet fast i, er ganske ligegyldigt. Den sidste Methode sparer 

Tid og er fuldkommen paalidelig naar den er godt udført. Snittet 

Det allersimpleste er dog de fladt tilnittede, ikke fremstaaende 1 

Foringer, saaledes som Fig. 47 viser det umiddelbart forinden 

Tilnitningen.

Fig. 45.
Indskruet, for højt 

fremstaaende Foring.

Fig. 46.

Inddrevet, passende 
fremstaaende Foring.

Fig. 47.
Nitteforing, umiddel
bart forinden Tilnit

ningen.

144. Her er det samme at iagttage, som allerede blev 

sagt om Minuthjulsforingen (132) nemlig: at Foringen maa 

sidde absolut fast forinden Nitningen og kun maa staa ganske 

lidt frem paa begge Sider. Foroven i Olieforsænkningen, maa 

den altsaa ligge forholdsvis lav, medens den paa Klobenens 

Underside files af indtil der kun staar ganske lidt tilbage.

145. Hvis Hullet som skal fores befinder sig i Værk

pladen, saa driver man Foringen, efterat den er brækket af 

Traaden, saa langt ind med en Fladpunsel, indtil den kun Tilnitningen. 

staar r/10 m/m frem, og borttager derefter paa den anden Side 

den overflødige Længde. Hullet hvori Foringen skal passe, 

maa paa begge Sider kun være ganske lidt, ja næsten umærke

lig, forsænket. Tilnitningen foregaar paa en flad Ambolt, paa 

hvilken man lægger den indvendige Side af det forede Hul, 

medens en afrundet Punsel, af passende Størrelse, sættes i 

Olieforsænkningen og modtager de smaa Nitteslag.

146. Efter Tilnitningen sliber man Undersiden af Klo- 

benen af med en fin Smergelpapirfil. Smukt tager det sig ud 

naar man derefter brækker Klobenkanterne med Polerstaalet, 

og saaledes omgiver den fine Slibning med en smal poleret 

Facette; det er et Arbejde som kun tager nogle faa Øjeblikke.
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Efter at man til Slutning med Rulleforsænkeren har 

gjordt Olieforsænkningen større, har revet Hullet op til den 

rigtige Størrelse, og paa begge Sider har taget Graden gan

ske let af med en Trekantforsænker, er Arbejdet færdigt, og 

af Foringen vil der ikke være Spor at se, forsaavidt Arbejdet 

er rigtigt udført.

147. Om de indskruede Foringer er der kun det at 

sige, at de, saafremt Hullet skal forblive paa det oprindelige 

indskruet sted, maa centreres meget nøjagtig med Midtpunktsøgeren. 

Foring At man med Fordel lukker Taphullet helt til med en ind

skruet Foring, hvis Indgribningen skal forandres, er allerede 

bleven sagt i Afsnit (120). Ogsaa i dette Tilfælde maa 

Foringen forinden Nitningen kun staa meget lidt frem, saa 

at den efter Tilnitningen kan slutte glat af indvendig med 

Pladen (henholdsvis med Undersiden af Klobenen) og ud

vendig med Olieforsænkningen, hvis Foringen da ikke af 

ganske bestemte Grunde skal være fremstaaende.

148. Denne Nødvendighed kan foreligge af to for

skellige Grunde. Naar nemlig Hjulet, hvis Taphul skal 

Foringens fores, har for megen Højdeluft, saa vil man med Fordel lade 

pLængnddee Foringen staa passende frem indvendig. Omvendt kan det 

blive nødvendigt at lade en Foring staa frem udvendig i 

Forsænkningen, nemlig, naar en ubetænksom Arbejder alle

rede tidligere har gjordt Forsænkningen altfor dyb, saa at 

Tappen kommer til at stikke et godt Stykke igennem. Man 

bør sørge for at dette aldrig bliver Tilfældet, Tappen maa 

meget hellere i hele sin Længde løbe i Lejet. En Undtagelse 

herfra danner kun Minuthjulstappene, fordi Viserfirkanten 

eller Hovedet paa Viservællen her skal ligge an imod Tap

enden paa den ene Side, medens Minutrøret skal ligge an 

imod Tapenden paa den anden Side; ingen af disse Dele 

maa selvfølgelig berøre hverken Pladen eller Klobenen. Men 

ligesaa lidt maa naturligvis en Lommeuhrstap staa tilbage i 

Forsænkningen (saaledes som dette f. Ekspl. er Tilfældet i 

visse Schwarzwalderuhre med tykke Plader og ganske flade 

Oliforsænkninger). Hertil kommer vi dog tilbage ved Gennem

synet af Uhret og ved Undersøgelsen af Taphullerne med 

Hensyn til deres rigtige Størrelse (514).
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149. Som en Følge af Broernes gentagende Ind- og 

Udskruning ved Værkets Adskillelse, ved Eftersynet af Ind- 

gribningerne o. s. v., forekommer det ofte, at en Skrue til Slut-Fuskeri ved 

ning ikke vilde „holde“ mere. At det i saadanne Tilfælde ruer' 

er ganske utilladeligt, at gøre den betræffende Skrue nogen

lunde brugbar igen ved at drive Skruehullet i Pladen sam

men, følger ganske vist af sig selv, men skal dog her ud

trykkelig fremhæves. Lige saa utilladeligt er det, at hamre 

selve Skruen flad eller at drive den sammen i sin Lænde- 

retning. Selv om Fagmændenes Meninger i ‘mange andre 

Retninger ere delte, om hvorvidt et Arbejde er tilladeligt 

eller hører ind under Begrebet „Fuskeri“ — om det er dog 

alle samvittighedsfulde Arbejdere enige, at saadanne Kraft

midler, hvorved navnlig Værkpladen bliver vansire! og be

skadiget paa en ganske uforsvarlig Maadet er absolut util

ladeligt. Vil en Skrue ikke holde mere, saa maa den øje

blikkelig erstattes med en ny, ligesom Skruehullet, hvis det 

gøres nødvendigt, maa skæres propert op. Det hele er en 

saadan Bagatel, at det absolut ikke lønner sig at spilde 

flere Ord derpaa.

150. Ligeledes synes det ganske overflødigt at give 

en nærmere Beskrivelse af Fremgangsmaaden ved Forfær- 

digelsen af en ny Skrue; kun nogle ganske faa Bemærk-Skruernes 

ninger vil dog maaske være paa sin Plads. Det maa f. Hærdnin9, 

Eks. betragtes som en meget grov Fejl, naar Arbejderen ikke 

hærder en Klobenskrue. Med Undtagelse af Rokkerskruerne 

og maaske til Nød Skruen til Sidespærfjederen i Nøgleuhre, 

der som bekendt gaar i et lukket Hul, maa alle øvrige 

Lommeuhrsskruer hærdes. Man vikler et tyndt Stykke Binde- 

Jerntraad omkring Skruen, varmer den op indtil rødglødende
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(men heller ikke mere!) og dypper den hurtig ned i en ikke 

altfor flad Oliekop. Derefter varmer man atter Skruen med 
den vedhængende Oliedraabe et Øjeblik, for at den over

flødige Del af den tyndtflydende Olie bedre kan sprøjte af, 

og lader Resten af Olien fænge Ild i Spiritusflammen og 

brænde af udenfor Flammen. Paa denne Maade opnaaer 

Skruen netop den rigtige — seige, men ikke sprøde — 

Haardhed, der omtrent svarer til den lyseblaa eller graa An

løbsfarve.

151. Ved Poleringen af Skruehovederne bør man altid 

foretrække Slibepladen istedetfor Polerfilen. Anvender man 

Skruernes nemlig den sidste bliver ikke alene Skruehovedet mindre 
Polerin9'fladt, men ogsaa Anløbningen mislykkes i Reglen. I Skrue

hovedets Kærve skjuler der sig nemlig altid smaa Olierester, 
som naar man bruger Slibepladen forsvinder ved Slibningen 

og Poleringen, men som med Polerfilen smøres ud over 

den polerede. Flade og bliver Aarsagen til Skruehovedets 

uregelmæssige Anløbning.

152. Hvem der, for at kunde arbejde rigtig hurtig, 

alligevel ikke vil give Afkald paa Polerfilen, kan undgaa 
nævnte Ulempe, naar han efter Slibningen omhyggelig fjærner 

Skruernes a||e (jrenheder fra Skruehovedet og Kærven, og gnider 
9 Polerfilen godt af paa et tørt Stykke Klæde forinden den 

benyttes. Efter Poleringen maa Skruehovedet atter gnides 

godt af med en Læderfil og tør Diamantine, og først da 

kan man anløbe Skruen paa Anløbsblikket eller Anløbspanden.

153. Mange Arbejdere komme i stor Forlegenhed 

naar en Skrue er brækket af og Stumpen er bleven siddende 
Afbrækkede j Pladen. Er Brudstedet fladt, d. v. s. saa temmelig ret- 

Skruer'vinklet til Skruens Længdeaxe, saa kan Stumpen for det 

meste temmelig let fjærnes fra Skruehullet ved Hiælp af det 
bekendte hesteskoformede Værktøj. Men er Skruen derimod 
brækket af i en temmelig skraa Retning, saa hjælper det 

nævnte Værktøj ikke, og man maa nu først forsøge, om 

Stumpen ikke kan lade sig dreje ud med en spids Stikkel. 

Sidder den for fast eller for dybt inde, saa er der kun et 

Middel tilbage: at slaa Stumpen ud.
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154. Ved dette Arbejde bliver der ofte begaaet meget 

store og grove Fejl. Forholdsvis sjælden finder man Med

hjælpere der er i Besiddelse af praktisk Værktøj til at fjærne Urigtig Uddriv- 

afbrækkede Skruer med, i Reglen benytter Arbejderen sim- brækkede 

pelthen Skaftet af en Taprival, som han paa Filtræet filer Skruer, 

tyndere og fladt i den ene Ende, og tror nu at besidde et 

ganske fortrinligt Værktøj til at drive afbrækkede Skruer ud 

med. Ganske vist har han allerede over tyve — ja halv- 

tredssindstyve Gange gjordt den Erfaring, at denne svage 

Stift øjeblikkelig bøjer sig ved det første Slag og samtidig 

beskadiger Siderne af Skruehullet, uden dog at løsne Skrue

stumpen; men alligevel kan dette ikke afholde ham fra, for 

en og halvtredssindtyvende Gang at anvende det samme 

upraktiske Hjælpemiddel, paany at bøje Stiften lige igen, 

indtil endelig Skruestumpen, efter at Pladen først er bleven 

grundig beskadiget paa begge Sider af Skruehullet, bekvem- 

mer sig til at give efter.

155. Dette er ganske forkert. En Skrue, som man vil 

slaa ud, maa vige ved det første Slag! Men dertil hører 

ikke blot et kraftigt Slag med en tung Hammer, men ogsaa njng9a{Uafdriv' 

et fast Underlag (ikke det bare Værkstedsbord, men en Nitte- brækkede 

bænk eller en tilvarende Ambolt i Skruestikken) 

alt, en modstandsdygtig Punsel af samme Forn 

der er afbildet i naturlig Størrelse ved E. i Fig.

156. To saadanne Punsler, hvoraf den en« 

Klobenskruer i Herreuhre og den anden for Da 

være tilstrækkelig for alle Tilfælde. Tappen a 

maa kun være 1 i det højeste P/s m/m lang og 

skal ikke have nogen skarp Ansats ved Over

gangen til Punselskaftet. Den øverste Ende E 

maa være stærkt hvælvet, for at Hammerslaget, 

der maa være kort og føres meget kraftigt, kan 

forplante sig nøjagtig i Axens Retning. Tappen 

a, maa efter at Punslen er hærdet, kun anløbes 

kirsebærbrun.

157. Har Skruestumpen først løsnet sig 

ved dette Middel, saa kan man drive den fuld-

og fremfor 

som den 

48.

passer for 

euhre, vil
Punsel til 

Uddrivning.E

S

a
Fig. 48.
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stændig ud med en længere, ligeledes hærdet Staalstift s Fig. 
48, (hertil kan i Nødstilfælde Skaftet af en Taprival benyttes). 

To saadanne Punsler E, a har jeg benyttet i over 16 Aar, uden 

at de nogensinde er bleven gjordt ubrugelige.

158. Er en afbrækket Skruestump rustet fast, eller af 

en uøvet Arbejder bleven behandlet saa forkert, at den til en 

vis Grad er bleven nittet fast i Pladen, saa kan man bore 

Skruen ud ved Hjælp af et Fræsebor, af den Form som er 

fremstillet i Fig’ 49 i fem Gange Forstørrelse.

159. Denne Fræse bestaar af et Staalrør, hvis Hul- 

Gennemsnit maa svare ti! den afbrækkede Skrues Tykkelse, i 
Udboring af hvert THfæide maa den paa ingen Maade være mindre. Paa 
afbrækrkuere den forreste Spids har Røret Form af en stump Kegle, der er 

sleben trekantet til. Derved er der opstaaet tre virksomme 

Skærekanter, som under Boringen vil frigøre Skrustumpen.

160. Et saadant Fræsebor forfærdiger man simpelthen 

til en almindelig Borpatron. Dets Anvendelse er ganske lige 
til. Staar den afbrækkede Skrue blot ganske lidt over 

Ä Pladen, saa sætter man Fræseboret med Hulningen 

over Skruestumpen og borer som med et hvilketsomhelst 
andet Bor. Staar Skruestumpen derimod fladt med 
Pladen, eller maaske endogsaa ligger lidt dybere inde, 

saa maa der først drejes en lille Fordybning omkring 
Fig. 49. skruen, for undgaa at Boret skal glide ud til Siden. 

Efter at Skruen er boret ud, forer man det fremkomne Hul 
propert til. — Dette Værktøj er patenteret af Hr. Kollega 
Andr. Gottung i Merl a. d. Mosel, og kan leveres efter Ønske 

i hvilkensomhelst Størrelse.



Punktermaskinen (Planteuren).

161 Et allerede flere Gange omtalt uundværligt Stykke 

Værktøj for saavel Nyt- som Reparationsarbejde er Punkterma

skinen. Om dens Anvendelse er der ikke meget at sige. Kun 

skal der gøres opmærksom paa, at man, forinden man lægger Forsigtighed 

en Værkplade over Ringen der tjener som Underlag, omhygge- Anvendelsen, 

lig maa overbevise sig om, at der ikke staar nogetsomhelst 

frem paa Pladen, der kan bevirke, at denne kommer til at ligge 

skævt paa Ringen. Derimod kunde nogle Bemærkninger om en 

Undersøgelse af Punktermaskinens Nøjagtighed og om Ordningen 

af eventuelle Fejl, der her — i Modsætning til ved Indgribs

cirklen — meget vel lader sig udføre, maaske nok være paa 

sin Plads.

162. Punktermaskinen er nemlig sammensat af to for

skellige Dele (4 og A1, Fig. 50), der lade sig forskyde inden

for visse Grændser, og Feilen bestaar for det meste i, at Punkterma- 

begge disse Dele ikke er nøjagtig indstillede (justerede). Denne De(ing. 

Fejl lader sig imidlertid meget let ordne, forsaavidt blot Pinol- 

lejerne er boret nøjagtig lodret til selve Anlægspladen, hvad 

der næsten altid er Tilfældet.

163. Fig. 51 viser stærkt formindsket og delvis i Gen

nemsnit en fejlagtig Punktermaskine og Maaden paa hvilken 

man kan bestemme dens Fejl. Man tager nemlig en saavidt mu- Undersøgelse 

lig tynd Messingplade P. P.1. der maa være lige tyk over det maskinen. 

hele, helst i Cirkelform, og anbringer den mellem de to Pinol- 

spidser),  idet man skyder disse sammen, indtil de holder*

*) Istedetfor denne Plade, anbefales fra anden Side som Prøve

middel en „Metalviser“, d. v. s. et 5 til 8 mm. langt Stykke Metal- 

traad, der er filet fladt i begge Ender og forsynet med to smaa Hul

kørner i hvilke Spidserne kan gribe ind.
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Pladen fast i Midten. Træffer nu Spidserne ganske nøjagtig 

hinanden, saa vil Pladen hænge nøjagtig parallel med selve 

Punktermaskinens Anlægsflade F, saaledes som det ses i den 

punkterede Stilling P2. I dette Tilfælde drejer man først den 

øverste, derefter den underste Spids en Gang om, for at prøve, 

om ikke selve Spidserne er urunde, d. v. s. ude af Midten 

i Forhold til Pinolaxen. Bliver Pladen P ogsaa ved dette 

Forsøg i den engang indtagne Stilling, saa er Punktermaskinen 

i den allerbedste Orden.

Fig. 50.

Adskilt Punktermaskine.

Fig. 51.
Fejlfuld Punktermaskine.

164. Men hænger Pladen P P' skæv, saaledes som 

det er tegnet i Fig. 51, saa beviser dette, at de to Spidser 

ikke træffe hinanden nøjagtig, og det maa nu undersøges om 

Fejlen ligger i, at den ene eller muligvis begge Spidserne er 

excentrisk tilslebne, eller i, at de to Pinolaxer ikke falde sam

men i en fælles Axe.
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165. Med Hensyn til denne Prøve drejer man først 

den øverste Spids omkring sin Akse, hvorved Pladen P.P.1 Excentriske 
vedblivende maa sidde fastklemt mellem de to Spidser. For- Spidser, 

andrer nu Pladen lidt efter lidt sin skraa Stilling i alle Ret

ninger, saa beviser dette, at Spidsen er excentrisk. Bliver 

Pladen staaende, saa er den øverste Spids rigtig, og man 

drejer derefter den underste Spids en Gang rundt, idet man 

iagttager paany. Viser det sig nu her, at den ene eller begge 

Spidserne er ude af Midten, saa sætter man den betræffende 

Pinol ind i Drejestolen (bedst i Centrerbrillen) og drejer 

først Spidsen rund, hvorefter man sliber den glat med Olie

stenen.

166. Forinden Drejningen paabegyndes, maa man na

turligvis først omhyggelig overbevise sig om, at Pinol-Vællen 

løber nøjagtig rund. Skulde dette ikke være Tilfælde, saa maa 

Vællen først rettes rund. Dette sker saa at sige af sig selv, 

naar man simpelthen drejer Skraaningen a. paa Pinolen B. 

Fig. 52 tilbage ti! en skarp Ansats (se a.1 Fig. 53) og der

efter lader denne Ansats løbe i Centrerbrillens Forsænkning 

(v. Fig. 54). Paa denne Maade kan man i al Bekvemmelig

hed dreje Spidsen efter og slibe den til, idet man til Slut

ning giver den skarpe Ansats den oprindelige Form a. (Fig. 

52) igen.

167. Er begge Spidserne paa denne Maade gjort 

smukt koncentriske, saa maa Prøven med Pladen (Fig. 51) 

eller med Metalviseren gentages paany. Viser det sig nu at p*ncXji’ke 

Pladen hænger lige (som i den punkterede Stilling P2), saa 

er Fejlen bleven afhjulpen ved at rette Spidserne runde.
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Men hænger Pladen skæv og vedbliver at beholde den en

gang indtagne Stilling medens man drejer Spidserne, saa 

maa Planteurens bevægelige Underparti (A.1 Fig. 50) for

andres saaledes, at begge de to Pinolaxer faide nøjagtig 

sammen.

168. I dette Øjemed overbeviser man sig først om, 

Pinoiiejernes paa hvilket Sted Pladen P. P.1 staar dybest (som f. Eks. i 
Forskydning. Fig. 51 ved P.1) og bemærker sig dette Sted ved Planteurens 

Rand. Det er klart, at man, for at opnaa den rigtige Stilling, 

maa skyde den underste Pinol i Retning af Pilen e., altsaa 

henimod P.1. Dette lader sig let gøre, idet man simpelthen 

løsner de tre Skruer S. S. der befinder sig paa Undersiden 

af Planteuren, holder fast paa Pinollejet B. og med en Træ- 
hammer banker lidt paa Randen i Retning af Pilen R. Dette 

gentager man saa længe, indtil Pladen P. P.1 befinder sig 

fuldstændig lige i den punkterede Stilling P.2, hvorefter man 

skruer de tre Skruer S. S. saa fast til som mulig, og for en 
Sikkerheds Skyld gentager Prøven med Pladen P. P. endnu 

engang. Bevæger man nu de to Spidser tilligemed den fast

klemte Plade nedefter, saa maa denne i hele sin Omkreds 

samtidig berøre Anlægsfladen F. paa Planteuren.

169. Ved denne Lejlighed skal det bemærkes, at der 

gives Planteure, hvor Indstillingen af Pinollejerne er gjort 

endnu simplere. Disse Planteure er nemlig i Randen (se 

den punkterede Kreds a. a. i Fig. 50) forsynet med tre 
Regulerskruer, der gaa ind imod Kanten paa Anlægspladen 

F., og ved hvis Hjælp man kan forskyde baade Anlægs

pladen og den underste Pinol i en hvilkensomhelst Retning, 

efter at man forinden har løsnet Skruerne S. S. en Smule. 

Hvor saadanne Regulerskruer mangle, burde de altid an

bringes, forsaavidt en Korrigering af Planteuren maatte vise 

sig at være nødvendig.

170. For at en Planteur kan funktionere godt er det 

endvidere nødvendigt, at Pinolerne hverken gaa for let eller 

ende Pinjer’ altfor stramt i Lejerne. Pinoler der gaa for let kan man 
gøre strammere ved at bestryge dem med en opvarmet Bian-
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ding af Vox og Olie og derefter skyde dem ind i Lejet. En 

saadan Masse danner efter Afkølingen en ensartet tynd Hinde 

mellem Pinolen og Lejet.

171. Pinoler der gaar for stramt, maa først grundig 

renses med Benzin, — det samme gælder Lejerne, — og For stramt 

derefter gnides let ind med Olie. Er dette ikke tilstrækkeligt, gaaende 

maa de slibes forsigtigt og regelmæssigt af i Drejestolen, 

hvor man, for at beskytte Spidserne, lader dem løbe i 

Sikkerhedsspidser d. v. s. Tapskaanere.



Tap-Rullerstolen.

172. Der bliver vist næppe repareret et Lommeuhr 

Tappenes grundigt, hvor der ikke samtidig maa efterpoleres en eller 
Polering. j|ere være sjg nu enfen fordi en Tap klemmer

sig i Stenhullet og derfor maa gøres tyndere, eller fordi den 

fine Politur, som Tappen har mistet ved den idelige Gnid

ning i Lejet, maa gengives paany. Det sidste forekommer 

i Særdeleshed ved Urotappe og her drejer det sig da i første 

Linie om at sørge for, at Tappen ikke bliver betydelig tyndere 

ved at blive efterpoleret. Hvor enkelt dette Arbejde end er, 

saa kræver det dog en Del Erfaring, for at der ikke skal 

blive begaaet saadanne Fejl, der kan skade Uhrets gode 

Gang ganske betydelig.

173. I første Linie er det nødvendigt, at Arbejderen 

paa det allernøjagtigste kender sin Tap-Rullerstol, i anden 

Linie maa han forstaa at indrette sine Tap-Polerfile og holde 

dem i god Stand, — en Evne man desværre ikke træffer 

altfor ofte.

174. Tap-Rullerstolens Lejer skulde stemme saaledes 

overens med de paa denne anbragte Numre, at f. Eks. en 
UriLejet Tap, som man har bearbejdet saa længe i Lejet Nr. 12 med 

en godt gribende Polerfil, indtil denne ikke kan tage mere, 

maaler nøjagtig 12 Grader efter Tapmaalet. Der gives dog 

vistnok kun faa Tap-Rullerstole hvor dette uden Undtagelse 

passer for alle Lejer. Og selv om dette virkelig er Tilfældet 

ved en ny Rullerstol, saa viser det sig dog efter nogle faa 

Aars Brug, at de mest benyttede Lejer i den forløbne Tid 

ved Slid er bleven saa meget dybere, at de betræffende 

Tappe nu blive omtrent en hel Grad tykkere end de blev 

det i Begyndelsen.
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175. Denne Omstændighed maa Arbejderen altid holde passønde 
sig for Øje og tage Hensyn til. Thi en Tap, der kun skal L*je- 

efterpoleres, uden samtidig at gøres tyndere, maa anbringes 

i et nøjagtig passende Leje, saa at den i allerværste Til
fælde ikke kan blive meget tyndere, trods det at Polerfilen 

angriber den. Selv saadanne Tappe der skal poleres */, 

eller 1 hel Grad tyndere, maa kun anbringes i et Leje der 

er meget lidt mindre; thi hvis Tappen staar for højt over 

Lejet (se den stærkt forstørrede Fig. 55 hvor Tapfilen Z. er 

Fig. 55

En Tap i et for lille Leje.

vist i Gennemsnit) saa lægger Polerfilen sig skævt, og Tappen 

bliver konisk, d. v. s. langt tykkere ved Ansatsen end for

an ved Spidsen (se ligeledes Afsnit 180). — Allerbedst lærer 

man en ny Rullerstol at kende, naar man paa samme for- 

færdiger sig de saakaldte „Maaletappe“ (i Afstande fra 7, 

til V2 Grad) til Eftermaaling af Stenhullerne, og som enhver 
Uhrmager burde besidde, idet mindste til den største Uro- 

Tapstens Størrelse, (altsaa omtrent 14 Grader). (Om Pole
ringen af Cylinderhjulstappe se Afsnit 784 o. v. om Minut

hjulstappe Afsnit 501 o. v.
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176. Hvad nu Tap-Polerfilene angaar, saa maa man 

idetmindste have tre til fire til sin Raadighed, nemlig to 

Tilstrækkeligt flade og en eller to „koniske“, paa hvilke den ene Kant 
Antal' danner en skraa Flade, medens den anden er afrundet Af 

hver af disse Sorter maa den ene Fil aftrækkes med meget 

fint, men skarpt Smergelpulver, hvis Rester — efter at Pul

veret ved den første Afbenyttelse er bleven revet til en støv

agtig Finhed — udelukkende anvendes til den anden Sort 

Polerfile, der kun tjener til Efterpolering, medens den første, 

den grovere aftrukne Sort, benyttes til Tappenes Tyndere- 

polering.

177. Den dadelløse Aftrækning af Tap-Polerfile er ab- 

Aftrækningen so*ut no§et et y^erst vigtigt Stykke Ar-
bejde; thi hvis Polerfilen ikke duer, nytter selv den største 

Dygtighed ikke. Af den Tilstand, hvori Tap-Polerfilen be

finder sig, kan den erfarne Principal drage meget vigtige og 

træffende Slutninger med Hensyn til sin nyantagne Med

hjælpers Viden og Dygtighed.

178. En dadelfri aftrukken Tap-Polerfil maa være „skarp 

som Gift“; navnlig maa Kanten paa den flade Polerfil være 

Skarp Kant, skarp som en Barberkniv for at kunne frembringe en god 

Ansats, uagtet den jo paa ingen Maade er tilnærmelsesvis 

saa tynd, men paa det nærmeste danner en ret Vinkel. 

Specialarbejderen i de schweitziske Uhrfabrikker prøver den 

skarpe Kant paa deres Tap-Polerfile ved at lægge Kanten 

ganske let mod den venstre Tommelfingernegl og føre den hen 

over Neglen (se Fig. 56). Filkanten maa da strax kunne skære 

sig ind i Negleranden. Det samme maa være Tilfældet med 

enhver godt aftrukken Fil, altsaa ogsaa med dem, der er
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bestemte til Efterpolering, og som kun skulde angribe Tap

pen ganske lidt.

179. Men ogsaa selve den aftrukne Flade maa altid 

være skarp. Saasnart der blot viser sig det mindste Spor skarp Flade, 

af Længdelinier i de paa tværs løbende Aftræksstreger, maa 

Polerfilen aftrækkes paany.

180. Den anden, ikke mindre vigtige Betingelse for en 

god Tap-Polerfil, er en absolut lige Flade. Er Filen afrundet Jævn F|ade. 
paatværs, selv om det ogsaa kun er ganske umærkeligt, saa- 

ledes som man efter min Erfaring træffer det hos de fleste 

Polerfile. der har været i Brug i nogle Aar, saa opstaar der 

nøjagtig den samme Fejl, som hvis man lagde Tappen i et 

for lille Leje (175): Tappen bliver i saadanne Tilfælde ikke 

cylindrisk, men betydeligt tykkere ved Ansatsen end ved 

Spidsen.

Fig. 56.

Den skarpe Kant paa Tap-Polerfilen prøves.

Den ujævne Angrebsflade paa Tap-Polerfilen opstaar 

ved en forkert Behandling ved Aftrækningen. Der skal efter 

Sigende existere eller have existeret Urmagere, der plejede 

at aftrække deres Tap-Polerfile paa Støvlesaalen. Ved den al

mindelige Polering af Stifter har jeg selv set denne Frem- 

gangsmaade blive anvendt (der dog i det anførte Tilfælde 

ikke anfægtede mig særligt); men at den næppe egner sig 

for en Tap-Polerfil, derpaa behøver man næppe at spilde

Ubrugelig

Aftræksflade.
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Brugelig 
Aftræksflade.

et Ord mere. Ikke stort bedre er den Fremgangsmaade, hvor 

man drysser Smergelpulver paa en Træplade og derefter 

aftrækker Tap-Polerfilen paa samme. Paa denne Maade 

bliver Kanterne, der dog skulde være omhyggeligt skarpe, 

ganske afskyeligt afrundede og tillige saa at sige „frynsede“.

182. Derimod egner en flad eller let hvælvet Blyplade 

med Smergelpulver sig udmærket til Aftrækning. Det er 

mig ikke bekendt, hvorledes Fladen ved disse Blyplader 

bliver fremstillet, og den Omstændighed, at den buede Flade, 

naar den først en Gang er bleven beskadiget, meget van

skelig lader sig fremstille paany, er en Mangel ved saadanne 

Blyplader. Jeg har derfor allerede som Svend forfærdiget 

mig en Aftræksten, der i mange Aar ydede mig en ganske 

fortrinlig Tjeneste. Denne Sten fremstillede jeg paa følgende 

Maade:

Aftræksten.

183. Jeg købte mig to firkantede, fine Smergelsten 

af kvadratisk Gennemsnit, omtrent 2’/s cm. tykke og 18 

cm. lange. Disse bleve delte i 2/s af deres Længde, saaledes 

at der fremkom 2 Stykker paa hver 12 cm. Længde og 2 

Stykker paa hver 6 cm. Længde. De to korte Stykker blev 

opvarmet som Segllak og klæbet sammen ved Brudfladerne. 

Paa denne Maade var der altsaa nu tre Stykker paa hver 

12 cm, Længde, der ligeledes blev opvarmet til de begyndte 

at blive bløde og som derefter blev klæbet sammen ved 

deres Længdesider (Fig 57) hvorved der fremkom en 71/., 

cm. bred, tilnærmelsesvis flad Plade, som efter en fornyet 

Opvarmning blev trykket flad paa en Glasplade og til Slut

ning sleben fuldstændig flad med grovt Sand paa en Stenplade.

Fig. 57.

En Aftræksten sammensat af 4 Stykker.
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En saadan Aftræksten kan anbefales som ganske fortrinlig, 

navnlig fordi den ogsaa med største Lethed kan holdes ab

solut flad. Ved Brugen blev en Smule Smergelpulver af 

fineste Nummer drysset paa, saa at Stenen aldrig blev „fedtet“.

184. Selve Aftrækningen ser man kun sjældent blive 

udført rigtig; derfor finder man ogsaa kun saare sjældent ^trræ^ling 
virkelig smukke Flader paa Tap-Polerfile. I Reglen lægger 9 

Arbejderen Polerfilen paa Blypladen, trykker med en Finger 

paa Spidsen af Filen og farer nu ti til tyve Gange frem og 

tilbage, omtrent som naar Barberen aftrækker sin Barberkniv 

paa Strygeremmen, blot uden at vende Filen.

185. Dette er ganske forkert. Paa denne Maade op- 

naar man aldrig en „Flade“, Filen vil blot blive mer eller 

mindre afrundet paa tværs. For at opnaa en daddelfri Flade, 

maa man enkeltivs udføre Træk for Træk, altsaa paa følgende 

Maade.

186. Aftrækstenen (4 F. 58) maa ligge ganske fladt 

paa Bordet uden at vakle, og saaledes, at den smalle Side 

(41) er vendt mod Arbejderen. Denne lægger Tap-Polerfilen 

F fladt ned, holder Skaftet let i den højre Haand og trykker 

med den venstre Tommelfinger ved f paa Polerfilen, saa at 

denne ligger fladt an imod Aftrækstenen (eller Blypladen).

Fig. 58.

Nu skyder Arbejderen, under et kraftigt men absolut fladt 

Tryk, Filen med et energisk kort Ryk henimod F1, men 

foreløbig ikke tilbage, (deri testaar „Fiffet“ der borger Ar

bejderen for en ubetinget nøjagtig Flade)!
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187. Det paadryssede fine Smergelpulver vil nu hobe 

sig op foran Polerfilen (ved s). Man lægger derfor Filen 

paa den anden Side af den lille Smergelvold, altsaa ved F2 

og farer paa samme Maade med et kort Ryk tilbage til F, 

hvorpaa Smergelpulveret vil komme til at ligge ved s\ Der

efter lægger man Filen ved F3, farer igen over imod F\ 

lægger den paany ved F2, farer atter tilbage til F og saa 

fremdeles. Paa denne Maade opnaar man en daddelfri Flade.

Med Aftrækningen bliver man ved saa længe, ind

prøvet paa den Maade som er angivet i Fig. 56,

188.

til Kanten,

er yderst skarp. Smergelpulveret vil derefter være bleven revet 

ganske fint, og man kan nu, hvis det er nødvendigt, benytte 

det til at skærpe den anden, den finere Polerfil med. De 

smalle Sideflader paa Tap-Polerfilen maa aldrig af trækkes, 

ligesaalidt som det er tilladt at slibe Sidefladerne paa en 

Stikkel. Kun ved koniske Tap-Polerfile maa naturligvis de 

angribende Kanter fra Tid til anden trækkes forsigtig af, 

for at de kan biholde deres oprindelige Tværsnit

Polerfilens 

rigtige 

Hærdegrad

af 

er 

er

189. Til Slutning skal endnu kun omtales, at Godheden 

en Tap-Polerfil, bortset fra den dadelløse Slibning, ogsaa 

afhængig af dens Hærdegrad. En Tap-Polerfil der kun 

lidt haard duer naturligvis slet ikke. Men at Haardheden 

paa den anden Side heller ikke maa overskride en vis be

stemt Grad, har en af vore fineste Iagttagere, Herrn. Sievert, 

i sin Tid meddelt i „Deutsche Uhrmacher-Zeitung“, (Aar- 

gang 1896 Nr. 11, Side 216). Det vil sikkert være vel an

bragt, at gengive nævnte Meddelelse her paa dette Sted, 

den lyder saaledes:

„Jeg er i Besiddelse af en Tap-Polerfil, som jeg engang 

vordende Uhrmager selv maatte forfærdige mig. Den 

fremstillet af en stor Trekantfil, smedet i Kakkelovnsild

som 

blev 

og hærdet i Vand. Ikke destomindre er Filen meget god, 

ja langt bedre end mange andre, idet den nemlig „griber“ 

ganske vidunderlig. Medens man med en anden Fil ofte 

maa arbejde længe, fordi den ikke rigtig vil angribe en 

haard Tap, saa polerer min Fil enhver Tap i meget kort 

Tid. Den har saaledes ofte været Genstand for mine unge
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Arbejderes højeste Misundelse, og mange af dem har i al 

Hemmelighed benyttet den; men fulgt mit Raad, selv at for

færdige sig en saadan Fil, det har endnu ingen gjort.

Hvori ligger det nu, at min Fil er falden saa godt ud?

Jeg formoder det skyldes dens ringe Haardhed. Som be

kendt benytte Fabrikanterne særlige Indsætningsmidler for at 

give deres File en større Haardhed. Men hvad der er godt 

for en hugget Fil, kan være for meget for en Polerfil. Sammen

ligner jeg, med Hensyn til Haardheden, min selv forfærdigede 

Fil med en af de købte, saa viser det sig, at Smergelridserne 

i min egen er dybe og skarpe, medens de i den købte er 

blanke og flade; deri ligger Forskellen. Smergelen trykker 

sig dybere ind i den mindre haarde Flade. For at faa min 

Formodning bekræftet, har jeg anløbet en af de købte File 

svagt lysegul, og derved opnaaet det forventede Resultat. 

Naturligvis maa man ikke anløbe alt for meget, da Filen i 

saa Fald vilde blive alt for hurtig sløv mod haarde Tappe.“

190. Om Arbejdet med selve Tap-Polerfilen er der

kun det at sige, at jo længere man arbejder paa en Tap og Faren »ed den 

jo haardere man maa trykke paa den, desto lettere „afpolerer“ sløve Polerfil. 

man Tappen. Deraf følger igen, at Faren bliver betydelig 

mindre, jo skarpere Polerfilen er. Endvidere maa man passe 

paa, at Vællen eller Drivet hvis Tappe skal poleres, har 

passende Endeluft mellem Rullerlejet og den bageste Spids, 

uden at Tapansatsen derfor maa staa nævneværdigt fra 

Rullerlejet. Ved Brugen maa Polerfilen indgnides rigelig 

med god tyndt-flydende Olie.

191. Ved Inddrejningen af nye Dele hænder det meget 

let, for den uøvede Arbejder, at Tappen brækker af under Tappe paa 

Poleringen. Aarsagen ligger for det meste i. at Arbejderen nye Dele- 

af Forsigtighedshensyn lader Tappen være alt for lang, (for

di han ikke føler sig helt sikker med Hensyn til Udmaalingen) 

og ikke drejer den tilstrækkelig tynd. En lang Tap byder 

naturligvis Filen al for megen Modstand; den kan, navnlig 

ved sløve File og stærke Tryk, ikke dreje sig let nok under 

Filen, og bliver ligefrem vreden af. Er Tappen samtidig alt 

for tyk„ saa varer Poleringen længere; men ved den lang-
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varige Poleren bliver Tappen haard, og derved bliver Faren 

endnu større. Ved Nyt-Arbejde skulde altsaa Tappene alle

rede forinden Poleringen være kortede af til den omtrent 

rigtige Længde og være drejede saa tynde, at de i det høje

ste kun behøves at poleres omtrent 4 ti! 5 Grader tyndere; 

hertil maa man da benytte en meget skarp Polerfil.

192. Endelig maa jeg have Lov til at fremkomme med 
Tap-Poler- en Bemærkning om Opbevaringen af Tap-Polerfile. Mange 

filenesvåringi Arbejdere begaa den grove Fejl, at opbevare dette sarte 

Stykke Værktøj i en Skuffe der er mer eller mindre over

fyldt med andre File o. 1., hvad der har til Følge at Kanterne 

ligefrem blive skaarede. Selv om nu Polerfilene har deres 

egen flade Skuffe, saa er det dog raadeligt, at stikke hver 

enkelt Fil i et Papirhylster, for at den skarpe Kant kan blive 

absolut sikker beskyttet. Men da saadanne Papirhylstre 

meget hurtig suge Olien til sig, som med Tiden bliver harsk, 

saa maa enhver Tap-Polerfil, forinden den benyttes, først 

gnides godt af med ren Benzin og atter stryges over med 

frisk tyndt-flydende Olie.
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193. Hvad der blev sagt (i 91) om Vælsemaskinen, 

gælder ogsaa om Universaldrejestolen (eller som vi plejer Uundværlig, 

at kalde den, burin-fixe)', et Uhrmagerværksted hvor denne 

højst nødvendige Maskine mangler, kan ikke kaldes for „fuld

stændigt“; thi selv vore fortrinlige moderne Drejestole er 

ikke istand til helt at erstatte den. Ved Nyt-Arbejde først 

slet ikke, men heller ikke ved Reparationer; thi vi har jo 

set i de tidligere Kapitler (126 til 138), at visse Arbejder 

kun lader sig hurtig og godt udføre i Universaldrejestolen.

194. For imidlertid at kunde udføre smukke Uddrej- 

ninger med denne Maskine, er det nødvendigt, at den er i Fejlfri 

den allerbedste Orden. Vællen maa frem for alt ikke have 

Spor af Luft og dog løbe let, ligesom den ogsaa stadig maa 

smøres rigelig. Centrerspidsen maa løbe nøjagtig rund. Hvis 

dette ikke er Tilfældet, maa den drejes efter med Stikkelen 

hvilende paa Forsætteren, og bagefter slibes meget omhygge

lig glat. Ligeledes maa Centrerspidsen ikke bevæge sig alt 

for stramt i Lejet, uden at den dog paa nogen Maade maa 

sløre. At selve Planskiven maa løbe fuldstændig flad, be

høver vel næppe at fremhæves. Endvidere maa de tre 

Klemmer (de saakaldte „Hunde“) naturligvis være nøjagtig 

lige høje, for at Arbejdsstykket kan komme til at staa nøjagtig 

parallelt til 'Planskiven.

195. Indspændingen af Arbejdsstykket i Universaldreje- 

stolen bliver ofte udført ganske forkert; navnlig er mange ^'9^^ 
Arbejdere ganske uvidende om Hensigten med Stoppeskruen n spæn in9‘ 

paa den bageste Ende af de tre Klemmer, eller den fore

kommer dem i al Fald ikke tilstrækkelig vigtig; thi meget 

ofte kan man se hvorledes disse Stoppeskruer (4 Fig. 59) 

forbliver helt ubenyttede.
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196. Hensigten med disse er, at tvinge Spændebakken
Hensigten (tf v. s. Klemmmens yderste Bakke (S Fig. 59) til ved 

med Stoppe- . . . , .
skruerne. Sammenskruningen, at lægge sig nøjagtig fladt paa den 

forreste Flade af det indspændte Arbejdsstykke. Benytter 

man nemlig ikke Stoppemøtriken, saa vil Spændebakken 

ved Sammenskruningen trække sig skæv, hvad der ikke blot 

vil være ti! Skade for Klemmeskruen, men ogsaa for det 

indspændte Arbejdsstykke, der tilmed aldrig vil komme til 

at sidde rigtig fast paa denne Maade

Fig. 59.

197. Vil man bære sig rigtig ad ved Indspændingen, 

Rigtig saa trækker man, efter at Arbejdsstykket, f. Eks. en Uhr- 
indspændmg. p]acje) er sat paa Centrerspidsen, de tre Skruemøtriker først 

ganske let til, retter, hvis det gøres nødvendigt, Pladen rund 

(128), skruer derefter de tre Stoppemøtriker A fremefter, 

saa de komme til at tjene som Støttepunkter for Spænde

bakken S ved dens bageste Ende, og trækker saa først 

Klemmeskruen K, bagved Planskiven P, fast til. Paa denne 

Maade kan kun den forreste Del s af Spændebakken, der 

ligger fladt mod Uhrpladen, komme til at give efter; den vil 

forblive flad i hele sin Længde, og Arbejdsstykket vil sidde 

urokkelig fast. *)

198. Men lige saa vigtig som Planskiven og Maaden 

at spænde Arbejdet ind paa er Stikkelbæreren, (Support).

*) Efterfølgende Komplettering af det foreliggende Kapitel, saavel 

som flere andre praktiske Vink, der er tilføjet denne Bogs 

andet Oplag, skyldes Hr. Kollega O. Kissling i Stuttgart.

Forfatteren.
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Der maa i første Linie sørges for, at begge Slæderne (Længde 

og Tværslæden) staar nøjagtig retvinklet til hinanden. Man 

undersøger det paa den Maade, at man drejer en Messing

plade saa let af som muligt, omtrent fra Midten udefter til 

venstre, og skyder saa Stikkelen tilbage over Midten og ud 

til højre, uden at man maa skrue ved Længdestillingen. 

Stikkelkniven maa da ikke kunne angribe den fra venstre 

Side tildrejede Plade, maa heller ikke fjærne sig fra den, 

men skal paa hele Vejen kunne berøre den ganske let Fjær- 

ner nu Stikkelen sig lidt efter lidt mere og mere fra den til

drejede Plade, saa beviser dette, at Pladen ikke er „plan,, 

men „hvælvet“. Begynder derimod Stikkelen at gribe fat, 

saasnart den har passeret Midten, og bliver dette stadigvæk 

stærkere og stærkere, saa er dette et Bevis paa, at den op

rindelig drejede Flade har været huk, men ved at dreje af 

til højre vil der igen fremkomme en Hvælving. I begge Til

fælde staar altsaa Slæderne ikke retvinklet til hinanden.

Slædernes 

retvinklede 

Stilling.

199. Man kan udbedre dette ved at løsne Skruen, der 

findes paa Undersiden af Stikkelstolen (for det meste med 

gennemboret Hoved), og som tjener til at holde den øverste 

Slæde fast til den underste, og derefter forsøge at skyde 

den øverste Slæde lidt i den Retning man ønsker, ved 

Hjælp af smaa lette Slag med en Træhammer, derefter træk

ker man atter Skruen til, drejer Pladen af endnu engang, 

og gentager denne Prøve saalænge, indtil Stikkelen griber 

ganske ens fat paa begge Sider.

Slædernes 

Ordning.

200. Den nøjagtige retvinklede Stilling for de to Slæ

debevægelser, er ikke alene nødvendig, for at man ved Plan- 

drejningen kan fremstille en absolut daddelfri Flade, men 

ogsaa for at man paa Universaldrejestolen kan dreje et nøj

agtigt cylindrisk Hul. Staar de to Slæder ikke nøjagtig 

retvinklede til hinanden, saa vil et gennemboret Hul enten 

blive bredere eller smallere bagtil end fortil, alt efter som 

Stikkelen har drejet paa den ene eller den anden Side af 

Midten.

201. Endvidere maa der ogsaa anvendes megen Omhu
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paa, at de to Slæder ikke gaar for let eller for stramt: Gaar 

de for let, saa begynder Stikkelen ved Drejningen at „skratte“, 

og man opnaar aldrig nogen glat Drejning; gaar de derimod 

for stramt, saa vil der — navnlig ved Sidedrejning — op- 

staa „Ringe“ efter hver Omdrejning,

202. At lægge Mærke til disse Fejl er absolut nød

vendigt, da de saa at sige forekommer ved de fleste nye 

Universaldrejestole; det bliver aitsaa Uhrmagerens Sag at 

raade Bod derpaa. Fabrikanter anvender nemlig ikke den 

nødvendige Omhu paa saadanne Maskiner, de mener sim

pelthen at have gjort tilstrækkeligt ved at træffe saadanne 

Anordninger, hvorved det overhovedet bliver muligt for Uhr- 

mageren selv at foretage en Afhjælpning.

203. Der gives Uhrmagere, der foretrækker et fast 

Stikkelleje fremfor et bevægeligt, fordi de mener, at Stikke- 

Fast eller jen s^der bedre fast. Selv om der nu ogsaa maaske nok 
bevægeligt °
stikkelleje, ligger noget sandt i denne Anskuelse, saa er der dog lige 

saa meget, der taler derimod, og jeg kan derfor ikke noksom 

raade enhver, der vil anskaffe sig en Universaldrejestol, 

til kun at købe en saadan med bevægeligt Stikkelleje. Ikke 

Fig. 60.

Fig. 61.

Fig. 62

blot fordi man i saa Tilfælde kan anvende saavel tynde 

som tykke Stikler, men ogsaa fordi man stadig kan indstille 

enhver forsleben Stikkel nøjagtig efter Midten, hvad der jo 

som bekendt er ubetinget nødvendigt ved særlig fine Arbej-
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der, som f. Ex. ved Drejning af Stenfatninger, eller ved Gen

nemboring af Minuthjulshuller.

204. Hvad nu selve Stiklerne angaar, saa har jeg som

Regel altid to Dobbelt-Stikler liggende færdige i den Form, stiklerne, 

som er fremstillet i Fig. 60, set fra Siden, i Fig. 61, set 

fra oven og i Fig. 62, set fra neden, og hvoraf den ene Ende 

skærer til højre, den anden til venstre. Den ene af disse

Fig. 63. Fig. 64.

er slank tilsleben, medens den 

ner til at brække Kanter med,

anden, der hovedsagelig tje- 

er mere afstumpet.

205. Udfilingerne aa er anbragt for at den egentlige 

Skæreflade (a. b. i Fig. 60) lettere kan slibes tilbage. Mangler 

denne Udfiling, saa ser en Stikkel efter længere Tids Brug 

og hyppig Efterslibning saaledes ud, som fremstillet i Fig. 

63. Skærefladen c er her bagtil bleven bredere, saa at en

hver Uddrejning, der udføres med denne Stikkel nødven

digvis maa blive konisk (bredere udvendig), selv om Univer

Fig. 65. Fig. 66.

saldrejestolen ellers er i den allerbedste Orden. Men ved 

Stikler med den omtalte Udfiling har man meget let ved at 

bibeholde den oprindelige Retning for Skærefladen, selv om 

denne ogsaa er bleven sat meget langt tilbage (se c1, Fig. 64).

206. Foruden de to nævnte Stikler, er jeg i Besiddelse 

af endnu to, en større (Fig. 65) og en mindre (Fig. 66) til 

at dreje igennem med. Gennemsnittet af begge disse Stikler 

er angivet ved e, den flade Side er vist opad. Saadanne 

sarte Stikler maa ikke være anløbne mere end mørkeblaa, 

da de ellers let brække af. Erfaringen har godtgjort at saa-
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Fig. 67. Fig. 68.

danne blaahaarde Stikler kunde holde meget længe; den ene 

af dem, som jeg bruger meget ofte, har jeg benyttet siden 

1879, uden at jeg endnu har været nødsaget til at sætte 

den tilbage, og alligevel skærer den ganske tilfredsstillende.

207. Som ved ethvert andet Drejearbejde, maa man 

ogsaa her lægge særlig Vægt paa skarpe Stikler; de fleste 

Stikler brække nemlig kun af, fordi de ikke blive holdt til

strækkelig skarpe; de er da ikke istand til at kunde over

vinde den svære Hindring, som Spaanen undertiden kan være.

208. Endvidere er jeg i Besiddelse af endnu en Stikkel 
til at brække smukke runde Kanter med (313). Skærefladens 

Form ved begge Ender, er fremstillet i Fig 67 og 68, set 

fra oven. De hule Skæreflader i. i. lade sig let polere med 

et Stykke rundt Jerntraad eller udglødet Stykke Rundstaal.

209. Til Inddrejning af Nuter (som f. Eks. Palletlejerne 

i et Graham-Anker) har jeg endnu en Stikkel af den Form 

som er gengivet i Fig. 69 (set fra oven). Det skal her be

mærkes, at en Stikkel til et saadant Arbejde aldrig maa 

være saa bred, som den inddrejede Nute skal være. En bred 

Stikkel drejer overhovedet aldrig glat, og i Særdeleshed ikke 

naar den paa en Gang baade skal skære fortil, til højre og 
til venstre. Den maa altsaa være smallere end Nuten skal 
være i færdig Tilstand, saa at man bekvemt kan føre Slæden 

frem og tilbage.

210. Hvad nu selve Drejningen angaar, saa hører der 
Drejningen, hertil, som til alt andet, kun Øvelse, ikke andet end Øvelse! 

I visse Tilfælde — navnlig ved tykke og haarde Spaaner — 

er det rigtigst at dreje langsomt, i andre Tilfælde hurtigt. 
Skal der foretages en dyb Uddrejning, — altsaa drejes meget 

Messing bort, — saa anvender man med Fordel (ligesom 

naar Snedkeren benytter Skruphøvlen) en stærk fuldstændig
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spids Stikkel, af samme Form som i Fig. 70; naturligvis 

maa de to skraa Skæreflader være godt underskaarne, hvad 

der jo iøvrigt gælder for alle Stikler.

Fig. 69 . Fig. 70.

211) For imidlertid at kunde dreje en smuk glat Flade 

hører:

1) en meget hurtig og aldeles regelmæssig omdrejen af 

Arbejdsstykket; — skal Fladen drejes helt færdig, maa der 

under ingen Omstændigheder gøres smaa Ophold under 

Drejningen.

2) en ganske langsom Sidedrejning med Stikkelen;

3) fremfor alt, en næsten helt spids Stikkel, med en 

ganske lille Skæreflade.

215) I et saadant Tilfælde sliber jeg først min Stikkel 

fuldstændig spids paa Skærefladen (d. Fig 60) og spænder 

den derefter ind i Universaldrejestolen. Derpaa tager jeg 

en stor, meget fin Oliesten, holder den op mod Stikkel

spidsen — nøjagtig parallel med Slæden og saaledes, at 

den forreste Skæreflade bliver undersleben, — og sliber nu 

yderst forsigtigt, under et ganske let Tryk, højst 2 Gange 

frem og tilbage. Dette er mere end tilstrækkeligt; alt hvad 

der er derud over er blot af det Onde. Til Slutning tager 

jeg et fladt Stykke haardt Træ, bestryger det med Diamantine, 

og polerer alle Kanterne af; derefter renser jeg Stikkelen 

med Hyldemarv og udfører nu det sidste fuldendende Stik 

over Pladen. En saaledes tildannet Stikkel drejer vidunderlig 

smukt, saa smukt, at den afdrejede Flade, — hvis Messinget 

da ellers er godt — kommer til at skinne i de smukkeste 

Regnbuefarver.

216) Naturligvis kommer det meget an paa Godheden 

af det Materiale som man forarbejder. Jeg maa saaledes Fejlfuldt 

advare enhver imod at anvende en god Stikkel til Støbe- Materiale 

messing, saalænge den haarde Støbeskal endnu ikke er 

fjærnet. Det fine Støbesand, der findes i alle Porer, gør
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øjeblikkelig Stikkelen sløv. I det hele taget er det saa sin 
egen Sag at dreje støbte Ting. Det hænder ikke saa gan

ske sjældent, at der — efter at man er trængt godt ind i 
Messinget og netop staar i Begreb med at udføre det sidste 

Stik — pludselig aabner sig en Støbepore, hvis Sand fuld

stændig ødelægger Stikkelens Skæreflade, saa at Drejefladen 
fra det Øjeblik antager et helt andet, ikke just særligt til
talende Udseende.

214. Endvidere maa jeg gøre opmærksom paa Skære- 
Skækraadning ^ac^ens Skraaning. At angive den i Grader, anser jeg for 

at være betydningsløs, eftersom dog næppe nogen vil ind

lade sig paa at udmaale Graderne. Der maa skelnes imel

lem, om der skal drejes i Messing, i Støbegods, eller i Staal. 

Jo haardere Materialet er, desto svagere maa Skraaningen 

være. Til Messing vil altsaa en Skæreflade med spids 

Hældning (d. v. s. en Skæreflade der omtrent staar lodret 

til den bearbejdede Flade) gøre udmærket Tjeneste, medens 
den derimod ikke vil kunde skære i Staal, men kun skrabe 
det.

215. Endelig skulde der ogsaa ubetinget lægges Mærke 
Stikkelens til ved Uddreininger, hvor Stikkelen hovedsagelig skal skære 

Højdestilling , o. , . ' . x., L h ... ..
fra Siden, at denne kommer til at staa lidt ovenover Midten. 

Staar den lavere end Centrerspidsens Midtpunkt, saa er det 

klart, at den ikke kan skære; og staar den lige i Midten, 

saa vil den kun skære meget daarligt. Helt omvendt er det, 

hvis man ude fra drejer ind imod Midten, f. Eks. imod en 

fremstaaende Putz; i saa Tilfælde skal Stikkelen nemlig staa 

lidt under Midten; thi staar den blot lidt over Midten vil 

den næsten slet ikke kunde skære, og jo mindre Putzen 

er desto vanskeligere vil det blive.



Skiven og dens Befæstigelse.

216. Skiven er i ingen Henseende blot en ydre Bestand

del af Lommeuhret, den hører ligesaavel til selve Uhrværket Betydningen 
som et hvilketsomhelst af Hjulene. Den kan ligesom enhver fe^lkl 

af Tandhjulsindgribningerne blive Kilden til saadanne Fejl, 

der bringer Uhret til at gaa i staa, nemlig saasnart den ikke 

sidder fast, eller er for stor, eller har for smaa Huller for 

Viservællens fri Bevægelse, eller hvis den trykker paa en 

af Uhrværkets Dele, som f. Eks. paa den underste Cylinder- 

kloben. (288, 289, 301). Navnlig give Pillerne, der særlig 

er udsat for Slid, paa Grund af det bløde Materiale hvoraf 

de bestaa, nemlig Kobber, ofte Anledning til saadanne Fejl, 

der bringe Uhret til at standse, uden at den mindre agt- 

paagivende Arbejder er istand til med Lethed at opdage 

Aarsagen. Saasnart Uhrets Glasrand bliver aabnet, forskyder 

den vaklende Skive sig; Viseren, der hidtil har klemt sig, 

bliver fri, Uhret sætter sig i Gang, og Uhrmageren ved ikke 

hvor han skal søge Fejlen. Af denne Grund vil den omsigts

fulde Arbejder altid sørge for, at Skiven, og navnlig dens 

Piller stedse er i den bedste Orden. — Ved Uhrværkets 

Gennemsyn ville vi senere komme tilbage hertil, foreløbig 

ville vi her beskæftige os med de forskellige Arbejder, der 

vedrører fejlagtige Skivers Forbedring samt Paasætning af 

nye Skiver.

217. Ret hyppig vil Reparatøren komme til af staa 

overfor det Tilfælde, at skulle lodde nye Piller paa en ny eller Forskellige 
gammel Uhrskive. Jeg holder det for fneget vigtigt, at Meninger 

kunde udføre dette Arbejde daddelløst, uden at jeg dermed 

vil paastaa, at det er særligt vanskeligt at erhverve sig en 

saadan Færdighed. Ligeledes anser jeg samme Arbejde, paa 

Grund af min 20-aarige Erfaring ved Værkstedsb^rdet, for 

fuldtud tilladeligt, og, hvis det bliver rigtigt udført, for fare-
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frit. At denne Mening imidlertid ikke bliver delt af alle 

Kolleger, erfarede jeg da jeg engang i en Korrespondance i 

„Deutsche Uhrmacher Zeitung“, Aargang 1898, Nr. 21, Side 

529, gjorde den Bemærkning, at det var det rigtigste, ved 

Paasætning af en ny Skive, at lodde helt nye Piller paa de 

rigtige Steder, ifald de gamle ikke passede. Denne Bemærk

ning vakte Mishag hos to Læsere, hvis Skrivelser er inter

essante nok til at blive gengivne her. Den ene, Hr. Kollega 

S. i G., mente: „At det var meget godt og smukt, dog 

maatte han gøre opmærksom paa, at saadanne Skiver, hvor 

Emaillen blev sleben bort paa Undersiden, senere vilde slaa 

Revner og springe itu paa de afslebne Steder. At en mindre 

øvet Kollega endogsaa vilde ødelægge Skiven ved det aller

første Forsøg. Han havde derfor selv bibeholdt den gamle 

Methode, at file Pillerne bort, naar disse ikke passede, og 

befæstige den nye Skive ved Hjælp af to smaa Skruer i 

Minutkredsen (ved III og IX).“ — Den anden Kollega, Hr. 

K. i St, gik endnu videre i sin Skrivelse. Han skrev lige

frem: Jeg holder Paalodning af nye Piller for et Fuskeri, 

fordi Skiven i de fleste Tilfælde (!) vil springe eller slaa 

Revner naar man afkradser eller afsliber Emaillen paa Under

siden. Ligeledes er det kun et rent Tilfælde (!), hvis man 

træffer det rigtige Sted for Pillerne; i ens Magt staar det 

ikke, at faa Pillerne til at passe. Sikrere og rigtigere er det, 

hvis der er Plads i Pladen, at fore de gamle Huller til og 

at bore nye istedet, der svarer til Pillerne; hvis der derimod 

ikke er nogen Plads, saa sætter man fine Skruer i Skiven. 

En virkelig (!) Uhrmager griber kun i yderste Nødstilfælde 

til Lodning.“ —

Nu er det jo en gammel Erfaring, at naar der frem

kommer to saadanne tildels ensartede Paastande, saa kan 

man gøre sikker Regning paa, at der dermed er bleven talt 

ud af Sjælen paa mindst 20 andre Kolleger. Jeg har derfor 

med Forsæt ordret gengivet disse Indvendinger, for bedre 

at kunne imødegaa dem. Navnlig den anden Brevskriver, 

der udtrykker sig saa drastisk, forvirrer mest; thi netop det 

at kunne træffe det rigtige Sted aldeles nøjagtig, er ikke 

forbundet med den allerringeste Vanskelighed, naar man 

blot benytter den rigtige Fremgangsmaade.
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218. Først nogle almindelige Bemærkninger. Her skal 
kun behandles Paasætningen af saadanne Skiver, hvis Piller Sammeniig- 

ikke passe i de allerede forekommende Pladehuller. Tre "örsk^mge6 
Methoder kommer derved i Betragtning: Methoder.

1) man borer to nye Huller for Pillerne, og forandrer 
Skiveskruernes Stilling i Forhold hertil;

2) man fjerner fuldstændig de ikke passende Piller, 

borer to smaa forsænkede Huller gennem Skiven ved Tallene 

III og IX, og befæstiger den ved Hjælp af to smaa Skruer;

3) man filer de gamle Piller bort og lodder to nye 

Piller paa de rigtige Steder, saaledes at Pladehullerne og 

Skiveskruerne forblive fuldstændig uberørte.

219. Til den første af disse Fremgangsmaader er føl
gende at bemærke: Meget hyppig sidde Pillerne paa den At bore nye 

nye Skive i den Grad ugunstig, at de nye Huller, som skal Plllehuller- 

bores, vil træde frem inde under Klobenfødderne, hvor man 

jo aldrig vilde kunde naa ind med Skruetrækkeren. I saa

danne Tilfælde er altsaa denne Methodes Anvendelse paa 

Forhaand udelukket. Men er Pillernes Stilling gunstig, saa 

er det ikke alene forbunden med temmelig meget Arbejde 

at bore og forsænke de nye Pladehuller, at bore og skære 

Gevinner i Skruehullerne, og alt efter Omstændighederne, 

at lave nye Uddrejninger for Skruehovederne, men de gamle 

Huller ville alligevel vedblive at være i Værkpladen, hvad 

der vil støde Øjet, naar de ikke blive udfyldte af Pillerne.

220. Nu anbefaler ganske vist Forfatteren til et af de 

omtalte Breve, at man skal fore de gamle Huller omhygge

ligt ud; men rent bortset fra, at dette kun yderligere vil 

forøge Arbejdet, saa ser et saadant udforet Hul slet ikke 

godt ud. Ja selv om man lader Foringen være fremstaaende 

med et smukt afrundet og poleret Hoved (der naturligvis 
senere vil anløbe) stikker det dog ubehageligt af imod For

gyldningen. Men allerværst er det dog, naar Skruehovederne 

befinder sig i smaa flade Uddrejninger ovenpaa Pladen, 

eller naar de nye Piller kun afvige en halv eller en hel 

Pilletykkelse fra de gamle Pladser. I saadanne Tilfælde
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bliver det gamle Hul om muligen slet ikke udforet, men 
kun filet passende til Siden, — i Sandhed et ganske af

skyeligt Arbejde! — Overfor disse Ulæmper staar nu kun 
den eneste Fordel, at Pillerne paa den nye Skive forblive 

uberørte; thi naar jeg undtager Pillernes Lodning, kan jeg 

absolut ikke anerkende en eneste af de andre fremsatte Be
brejdelser mod den af mig anbefalede Fremgangsmaade, 

nemlig: at Skiven vil springe, eller at det vil være forbunden 

med særlig stor Vanskelighed at anbringe Pillerne paa den 

rigtige Plads. — Tænker man sig endelig det Tilfælde, at 
et saadant Uhr i Løbet af et Par Aar for anden Gang skal 

paasættes en ny Skive, og at Hullerne paany maa udfores 
for at erstattes med andre! Man vilde da faa ikke mindre 

end tre Par Huller i Værkfladen til Skivepillerne! — Hvem 

der derfor er af samme Anskuelse som jeg, at enhver Repa

ration skal udføres paa en saadan Maade, at intet, eller 

idetmindste meget lidt deraf maa kunne ses paa Værket, han 

vil aldrig kunne blive en Tilhænger af denne Fremgangs

maade.

221. Den anden Fremgangsmaade, at anbringe to smaa 
At befæstige Skruer foran paa Skiven, har andre i praktisk Henseende 

me Skruen endnu større Ulæmper. Ikke for ingen Ting er Fabrikanterne 

for Aartier siden kommen fuldstændig bort fra denne Art af 

Skivebefæstigelser*). I sin Tid var denne Methode i Brug 

ved de fine, flade Genfer-Uhre. Den Gang gik det ogsaa. 

Indehaveren af et saadant Uhr behandlede det som et raat 

Æg, og saa kunde Skiven tilligemed Skruerne holde i Aar

tier. Men nutildags, hvor enhver Arbejder og enhver Skole

dreng bærer sit Uhr i Lommen og just ikke omgaaes det 

med særlig stor Varsomhed, kan man i hundrede Tilfælde 

højst en Gang anvende denne Fremgangsmaade. Ved den

*)Som bekendt har man allerede i lang Tid indfattet Skiverne til de 
fine Schweitzeruhre i en Sølvrand, som man sprænger umiddelbart 
ovenpaa Værkpladen. Denne lige saa smukke som holdbare Befæ- 
stigelsesmaade kommer imidlertid ikke med her i Betragtning, da det 
sikkert kun er meget faa Uhrmagere, der, paa Grund af det yderst 
sjældent forekommende Arbejde, sidder inde med det dertil nødven
dige Værktøj samt Øvelse, som udkræves for selv at kunne forfærdige 
en saadan Skivefatning. Forf.
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mindste uforsigtige Behandling af Uhret, springer ikke blot 

Skiven meget let i Stykker ved Skruehullerne, men ogsaa 

selve Skruerne, der jo ubetinget maa være hærdede, springer 

meget let over. Hvad det imidlertid kan være for er bryd

somt Arbejde, at fjerne saadan en lille Skrue fra den tykke 

Værkplade, (noget der maaske allerede otte eller fjorten 

Dage efter gentager sig paany), behøver jeg næppe at 

skildre for en blot nogenlunde erfaren Kollega. I ethvert 

1 ilfælde er den Opfattelse ikke uretfærdig, at med Undta

gelse af det gode Udseende, har denne Art Skivebefæstigelse 

absolut ingen Berettigelse; den er utvivlsom den sletteste 

Befæstigelse, man kan tænke sig med Hensyn til at opfylde 

sin Bestemmelse, rent bortset fra, at man ogsaa dermed har 

et temmeligt møjsommeligt og tidsspildende Arbejde at ud

føre, og saa dog alligevel maa bibeholde de gamle Plade- 

huller, (det være sig tomme eller udforede), som ved den 

først omtalte Fremgangsmaade.

222. Hvad nu Bebrejdelserne mod den tredie af de 

oven anførte Methoder angaar, saa har vi jo allerede i Be- Paaiodning 

gyndelsen af disse Linier lært disse at kende gennem Ud- af n*e Piller- 

dragene af de gengivne Skrivelser. Som en nogenlunde træf

fende Bebrejdelse kan jeg, hvad jeg allerede har bemærket, 

kun anerkende den ene, at de nye Piller faktisk maa loddes 

til med Tin, og at dette i og for sig ikke er nogen særlig 

smuk Fremgangsmaade. Men hvad har dette vel at sige mod 

de betydelige Fordele, som denne Befæstigelsesmaade yder? 

For det første bliver Værket ganske uberørt; man kan, om 

det skulde være nødvendigt, sætte ti nye Skiver paa efter 

hinanden, uden at man vilde kunne se de allermindste Spor 

deraf paa Værket. (Alene denne vigtige Omstændighed 

burde dog kunne gøre Udslaget). Arbejdet kræver næppe 

den halve af den Tid, som er nødvendig til de to andre 

Befæstigelsesarter. Skiven er langt solidere befæstiget, end 

med de smaa Skruer; og ingensinde vil Arbejdet kunne an

tage et saa stort Omfang for Uhrmageren, som ved hine 

smaa Skruer, naar disse engang springe over som Følge af 

et stærkt Stød. Jeg har sikkert over hundrede Gange ud

ført Paalodningen af nye Piller, og kun i Begyndelsen, da

MBHHI
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jeg endnu ikke kendte alle de Regler, som man bør iagttage, 

er det hændet mig et Par Gange, at Skiven har faaet en 
Revne ved Paalodningen; men aldrig kan jeg erindre, at 

dette senere er forekommet i Uhret, eller at en paaloddet 
Pille igen er brækket af. Det kommer nemlig her, som ved 

saa mange andre Arbejder i Uhrmageriet, ganske an paa, 

hvorledes man udfører det.

223. I det følgende skal jeg nu forsøge at skildre alle 

de Smaafinesser, som man maa tage Hensyn til; thi 

ihvorvel Øvelsen ogsaa her er Hovedsagen, saa kommer det 
dog meget an paa netop saadanne smaa Kunstgreb. Lige

som der gives mange Uhrmagere, der aldrig lære at polere 

flade Staaldele fuldstændig ridsefri, saaledes er det heller 

ikke Hvermands Sag at paalodde nye Skivepiller (omend 

dette Arbejde er langt lettere end hint), fordi Arbejdet kræ

ver ganske overordentlig megen Omhu, Opmærksomhed og 

Forsigtighed. For dem, der imidlertid er Besiddelse af disse 

Egenskaber, vil Arbejdet sikkert lykkes, selv uden Opbydelse 

af nogen egentlig Haandfærdighed.

224. Antage vi altsaa, at en Skive med Sekundindde- 

Piiiestumper- ling passer nøjagtig saavel i Henseende til Størrelse*) som 
nes Afslibning |j| Afstanden fra Sekundtappen til Skivens Midtpunkt, men 

at Pillerne staa saa meget til Siden for de rigtige Pladser som 

Summen af deres egen Tykkelse udgør, multipliceret nogle 

Gange. De bliver da kort og godt knebne af. PiHestumpen 

bliver først filet flad med Emaillen, hvorefter det betræffende 

Sted paa Skiven slibes fuldstændig fladt ved Hjælp af en 

rund Smergelskive, der enten skrues fast paa en Linksdreje- 

stift eller simpelthen lakkes fast med Schellak paa en al

mindelig Drejestift, saaledes som Tegningen Fig. 72 udviser 

(se Afsnit 228 og 229). Dette Arbejde er udført i Løbet af 

nogle faa Minutter, men absolut nødvendigt, fordi Emaille- 

keglen omkring de gamle Piller enten slet ikke vil træffe

*) Hvorledes man skal bære sig ad, hvis Skiven skulde være 
for stor, staar i Afsnit 300.
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Pladens Forsænkninger, eller i det mindste ikke i Midt- 

puntet. Enhver, der skyer denne lille Ulejlighed, behøver 

ikke at undre sig over, at han ikke straks kan faa optegnet 

de rigtige Steder for de nye Piller; thi naar Skiven ikke 

ligger nøjagtig flad paa Værkpladen, saa forskyder den sig 

under Paategningen af de nye Pillesteder og Pladsen vil blive 
unøjagtig.

225. Derefter bliver Midterhullet med en spids Stikkel 
og Olie forsænket saa meget ud fra Forsiden, at det passer skiven klem

nøjagtigt over Minutrøret uden Spillerum. Man lægger Skiven mes fast 

bedst paa et fladt Stykke Kork, i hvilket Stikkelspidsen let 
kan trænge ind. Ogsaa Secundhullet bliver saa vidt muligt 

kun gjort saa stort, at Secundtappen lige akkurat kan gaa 

der igennem. Dette (tillige med den allerede omtalte Flad

slibning af Skiven) er et andet Kunstkneb for at sikre den 
nøjagtige Paategning; thi naar Skiven nu bliver lagt paa 

Pladen, Værket sat i Kassen og Glasranden lukket til (uden 
Glasset), saa vil Skiven ikke kunne rokkes, men af sig selv 

blive holdt fast i den rigtige Stilling ved Hjælp af Minut

røret og Secundtappen, (i Nødstilfælde kan man klemme et 

Stykke Papir mellem Skiven og Glasranden). Kun hvis Se

cundhullet allerede er for stort, eller der overhovedet slet 

ikke skulde findes nogen Secundskive, er det nødvendigt at 

bruge større Forsigtighed, for at Tallet XII kan komme til 

staa nøjagtigt i Midten af Bøjleknoppen. I dette Tilfælde 

klemmer man altsaa Skiven fast ved Hjælp af lidt Papir, 

der lægges mellem Skiven og Glasranden.

226. Nu følger Optegningen af Pladserne for de nye 

Piller. I dette Øjemed skærer jeg mig en Pudsepind slank At optegne de 

til og filer paa Filtræet med en ikke alt for fin Fil en Tap nøtige Piad- 

paa Enden, der nøjagtig passer ind i Pillehullerne, dog saa- ser‘ 

ledes at den yderligere kan trykkes en Smule længere igen

nem. Enden af Pudsepinden bliver gjort flad og ser da 

omtrent saaledes ud, som skitseret i Fig. 71.

Efter at have ført Pudsepinden ind i et af Hullerne i 

Pladen og drejet den nogle Gange om, og derved overbevist
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mig om, at Enden ogsaa virkelig har naaet Skiven, giver 
jeg en Smule Oliesmuds paa Spidsen af Pudsepin- 

ULp den, fører den atter forsigtigt gennem Hullerne, og 

idet jeg drejer den frem og tilbage, aftegner jeg 
E|J( Stederne, hvor de nye Piller skal sidde. For en 
Slfcl Sikkerheds Skyld overbeviser jeg mig endnn en 
fGang, forinden Skiven tages af, om denne ikke skulde 

have forskubbet sig under Paategningen. Men dette 
hænder egentlig kun, naar man ikke forinden har 
afslebet Skivens Bagside, idet Pudsepinden da for 

Fig. 71 det meste vil træffe paa Siden af den fremstaaende 
Emaillekegle og saaledes tvinge denne til Siden.

Under Paategningen er det fordelagtigt at trykke Fingeren 
fast mod Forsiden af Skiven: naturligvis maa Glasset da 
være fjærnet fra Glasranden, alene af den Grund, at man
jo ellers ikke vilde kunne undersøge, om Skiven vakler, naar 
man har lukket Glasranden til. — Man vil sikkert indrømme,

at enhver forkert Paategning er ganske udelukket ved denne 
Fremgangsmaade.

227. Efter at have taget Skiven af finder man nu paa 
At sætte et Bagsiden af samme to cirkelrunde sorte Kredse af samme 

Punkt- Gennemsnit som Pillehullerne. Dette er dog kun Tilfældet, for- 

saavidt Skivens Bagside forinden er bleven sleben omhyggelig 
flad, saaledes som her er foreskrevet; er dette blevet forsømt, 
saa vil kun den yderste Kant af Pudsepindens Spids tegne 
en lille Halvbue (ingen cirkelrund Flade) paa Skraaningen 
af den Emaillekegle, der er bleven staaende ved de gamle 
Piller. Har man derimod handlet nøjagtigt efter ovenstaaende 
Forskrift, saa behøver man nu kun med en spids Trekant
forsænker og efter Øjemaal at sætte et Punkt nøjagtigt i 
Midten af hver af disse Kredse (et Arbejde, der sikkert ikke 
vil være noget Kunststykke for den „virkelige Uhrmager“), 
men naturligvis maa Punkterne ikke gaa helt igennem 
Kobberpladen, da Emaillen paa Forsiden ellers vil springe 
af. For at kunne udføre dette Arbejde sikkert, lægger man 
Skiven paa et fladt Stykke Kork. Forsænkeren maa være 
yderst skarp (hvad man desværre kun sjældent finder hos 
de fleste Arbejdere), da man ellers maa udøve et alt for
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stærkt Tryk paa Skiven, og saa er det jo igen intet Under, 

om Skiven skulde springe. I det hele taget maa man ved 

alt, hvad man foretager sig, stedse tænke efter, hvad der bør 

iagttages, og hvad der bør undgaas.

Fig. 72.

Emaillens Afslibning paa Skivens Underside.

228. Har man forsænket Punkterne tilstrækkelig dybt, 

saa visker man de sorte Mærker bort; thi man har jo nu underemaii. 

faaet to nye Mærker istedet, som ikke lader sig viske lens Afsiib- 

ud. Derefter sliber man Emaillen bort fra begge de punk- ning- 

terede Steder, indtil Kobberpladen kommer frem; dette sker 

ved Hjælp af den allerede tidligere omtalte Smergelskive, 

hvis Omfang helst maa være let hvælvet. Man holder bedst 

Skiven underneden fra mod Smergelskiven, saaledes som 

det er afbildet i Fig. 72. For det første kan man paa denne 

Maade bedre se paa hvilke Steder Slibeskiven griber, og 

for det andet holder Fugtigheden sig langt bedre; thi Slibe

skiven maa rigelig befugtiges med Vand, for at Ulirskiven 

ikke skal blive altfor varm under Slibningen. Dette er frem

deles en stræng Forskrift, hvis Ikke-Opfyldelse ofte hævner 

sig ved at Skiven springer; thi Varmen, der fremkommer 

ved den tørre Slibning, vil udvide Kobberet, men da den 

skøre Emaille ikke kan følge den samme Udvidelse som 

Underlaget, saa skal og maa jo Skiven slaa Revner; ganske 

vist bliver disse ikke synlige straks, men de vil senere træde 

frem under Skivens Opvarmning, eller naar denne skal af-
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tørres, og da gives der intet Middel mere, hvormed disse 

kunde gøres fuldstændig usynlige.

229. Endvidere maa man vogte sig for at trykke alt 

LangsomDrej- for stærkt, eller dreje Slibeskiven alt for hurtig; denne gri
lling af Slibe- ber nem|jg langt bedre, naar den bliver drejet passende 

sklven' langsom og holdes godt fugtig. Nu sliber man altsaa en 

let hvælvet Fordybning rundt omkring hver af de forsæn

kede Punkter, indtil Kobberpladen er traadt frem i en lille 

Kreds af omtrent 4 mm Gennemsnit; i Midten af denne 

Kreds skal det forsænkede Punkt ligge. Skulde Punktet 

ikke have været tilstrækkelig dybt forsænket, (hvad der let 

hænder for den ængstelige Begynder), saa at det imod ens 

Villie er bleven sleben bort, saa lægger man paany Skiven 

paa Pladen, tegner Stedet atter op med Pudsepinden (225 

og 226), og afsætter et nyt Mærke; thi dette Punkt skal vi 

nødvenvendigvis bruge ved den nu efterfølgende Paalod- 

ning af Pillerne.

230. Forinden jeg gaar over til at beskrive dette Ar- 

Faren ved Af- bejde, maa det være mig tilladt at sige et Par Ord om den 
skrabning. saa ganske faa Kolleger anvendte Metode, at af

skrabe Emaillen ved Hjælp af en Stikkel, for at faa Kobber

pladen gjort fri til Paalodning af de nye Piller. Paa Grund 

af Emaillens store Haardhed er denne Fremgangsmaade ikke 

saa meget en Afskrabning eller Afkrasning, som det snarere 

er en Afsprængning, hvortil der udkræves et temmeligt stærkt 

Tryk paa Kobberpladen. Allerede derved bliver denne Del 

af Arbejdet gjort overordentlig farlig for Skiven; thi den 

tynde Kobberplade taaler absolut ikke det mindste Tryk paa 

Bagsiden, uden at Emaillen straks vil slaa Revner paa For

siden. Jeg advarer derfor udtrykkelig mod denne Methode. 

Den har yderligere den Ulempe, at man ikke dermed kan 

opnaa nogen fuldkommen Flade, idet Stumperne af de gamle 

Piller altid vil blive siddende mer eller mindre tæt op af 

de nye, og saaledes forhindre, at disse kommer paa de rig

tige Pladser. Det eneste rigtige er, at slibe af med en 

Smergelskive, hvis Omfang enten er flad eller let afrundet. 

(228).
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231. Vi vender nu tilbage til vore nye Piller. Disse 

bliver først tildannede, idet man af et Stykke Kobber-At tildanne 

traad kniber dem af i en passende Længde — dog ikke alt Pl,lerne- 

for lange —, filer dem omhyggelig flade for begge Ender, 

samt filer dem friskblanke paa den halve Længde af Om

fanget, for at Tinnet senere kan komme til at flyde godt 

Denne frisk tilfilede Ende kommer til at staa nedefter imod 

Skiven. Ligeledes maa det blottede Kobber paa Skiven ren

ses godt for al Snavs fra Slibningen, samt skrabes frisk

blank med Stikkelen, uden at man dog derved skraber 

Mærkepunktet.bort. Kobbertraaden, som man anvender til 

Pillerne, behøver ikke at være stort tykkere end selve Pil

lerne, da Arbejdet derved bliver betydelig mindre.

232. Ved Paalodningen maa Pillerne paa en eller 

anden Maade holdes fast paa deres Plads. Dette udfører At holde Pil

jeg paa den Maade, som er anskueliggjort gennem lerne fast-

Tegningeir Fig. 73, uden Spor af nogetsomhelst kostbart 

Hjælpeværktøj.

Fig. 73.

Den nye Pille holdes fast under Paalodningen.

Jeg lægger nemlig et Stykke af en temmelig bred, men 

svag Lommeuhrfjeder tværs over det afslebne Sted, og 

spænder den modsatte Ende af Fjederen fast paa Skiven 

ved Hjælp af en lille Stilklo, idet jeg paa sammes Under- 

kjæbe anbringer et flere Gange sammenlagt Stykke Papir til 

Beskyttelse af Emaillen (se ovenstaaende Tegning).

233. Den forreste Del af Fjederen maa bøjes saaledes, 

tilrette, at den kommer til at staa parallel med Skivens Un- Fejl ved Lod- 

derflade, saasnart Pillen er anbragt paa sin Plads og Fje- ningen, 

deren lægges over. Hvis Stillingen her blev mere skraa, saa
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vilde dette have til Følge, at Pillen vilde forskyde sig. I 

Fig. 73 ser vi, hvorledes den fritstaaende Pille sikkert og 

let holdes fast i den nedslebne Fordybning ved Hjælp af 

den tynde Fjeder. Fjederen maa jo ikke være for stiv; thi 

i saa Fald trykker den alt for stærkt paa den tynde Kobber

plade, der under Varmens Paavirkning vi! give endnu mere 

efter og sprænge Emaillen paa Forsiden. Er Pillen anbragt 

paa sin Plads, saa hæver man den endnu en Gang i Vejret 

med en Korntang og overbeviser sig om den ogsaa staar 

nøjagtig midt over det optegnede Punkt. Heri kan man 

kun tage fejl, naar man er meget uopmærksom.

234. Man lægger nu seks til ti smaa Stykker letflydende 

Den rigtige Tin (ingen store Klumper) rundt omkring Pillens Fod, 

Fremgangs- — naturligvis uden at forskyde samme —, giver lidt Lodde- 

maade vand paa og bringer Tinnet til at flyde over Spiritusflammen, 

{aldrig med Blæserøret). Ogsaa ved dette Arbejde kan man 

begaa mange Fejl, der kan bevirke, at Skiven springer; 

dette sker nemlig let,

1) hvis man anvender en altfor stor Klump Tin, eller

2) hvis man anvender et for sværtflydende Loddemate

riale; thi begge Tilfælde vil udkræve en altfor stor Varme

grad, forinden Loddematerialet kommer til at flyde;

3) hvis man ikke øjeblikkelig fjærner Skiven fra Flam

men, saasnart Tinnet er smeltet;

4) hvis Skiven bliver uregelmæsig opvarmet, hvad der 

hovedsagelig er Tilfældet, naar der anvendes Stikflamme.

235) Det rigtigste er: først at føre Skiven nogle Gange 

frem og tilbage gennem Flammen for at den kan blive regel

mæssig opvarmet, dog saavidt mulig uden at der gaar Ild i 

Papirunderlaget. (Skulde dette alligevel ske, saa blæser 

man hurtig Flammen ud, forinden Skiven faar Tid til at 

springe; det gulbrune Overtræk, som i saadanne 1 ilfælde 

vil sætte sig fast paa Emaillen, kan man med Lethed tage 

bort med Sæbebørsten.) Først naar Skiven er bleven varm 

over hele Fladen, holder man selve Loddestedet umiddelbart
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ovenover Flammespidsen og trækker den hurtigt tilbage, 

saasnart Tinnet er smeltet. Aldrig maa man for anden Gang 

give Loddevand paa Skiven, saalænge den endnu er ophedet, 

den vil ellers let slaa Revner paa Grund af den pludselige 

Afkøling. Skulde det i et enkelt Tilfælde blive nødvendigt 

endnu en Gang at lodde Pillen om, saa lader man først 

Skiven fuldstændig afkøle, forinden man igen giver Lodde

vand paa. Efter Lodningen skal Tinnet omkring Pillefoden 

danne en lav Kegle, hvis Grundflade fuldstændig dækker 

den blottede Del af Kobberfladen, forudsat naturligvis, at 

Metalfladen har været omhyggelig renset, og at Tinmængden 

har været tilstrækkelig stor. — En saadan Pille er over

ordentlig solid, sidder nøjagtig paa den rigtige Plads og 

ser ingenlunde hæslig ud.

236. For at fjerne Resterne af Loddevandet, børster

man efter Lodningen Pillerne af med Sæbe

vand, filer dem derefter, hvis det er nødven

digt, lidt tyndere paa Filtræet, anbringer Ind

snittene paa de rigtige Steder (efter først at 

have optegnet dem med en skarp Kniv eller 

Stikkel) samt polerer Enderne i Form af en 

afrundet Meisel med Polerfilen. Fig. 74 viser i 

stærk Forstørrelse den afsluttede Form for en 

saaledes paaloddet Pille.

Fig. 74.

Den færdige

Pille.

Pillen gøres 

færdig.

237. Naturligvis kan man ikke bagefter foretage nogen

somhelst Bøjning ved en saadan Pille; thi Tinnet giver ingen Efter- 

ikke efter, men derimod den tynde Kobberplade, som ligger bøininfl’ 

underneden; denne vil bule sig ud og sprænge Emaillen 

af paa den modsat liggende Side. Men har man udført det 

ovennævnte Arbejde med den fornødne Omhyggelighed, er 

enhver Efterbøjning ogsaa ganske udelukket. Pillerne maa 

passe saa nøjagtig i Pladehullerne, at saavel Minutrøret som 

Sekundhjulstappen vil gaa lige saa sikkert ind i Skivehul

lerne uden Spor af Sideluft som ved selve Optegningen. 225.

238. Først nu efter at Pillerne er fuldstændig færdige, . ..
J o y o y Skivehullerne

blive Hullerne i Skiven filede op til deres rigtige Størrelse, gøres større.
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Hvorledes man sikrest og bedst skal udføre dette Arbejde, 

samt hvorledes man skal bære sig ad, naar Pillerne kun 

afvige ubetydeligt fra de rigtige Pladser, og man helst vil 

undgaa at paasætte to nye, vil nærmere blive beskrevet i 

Afsnittene 246 til 263. Her vil jeg kun* fremhæve endnu en 

Gang, at man ved Hjælp af ovenstaaende Fremgangsmaade 

kan være absolut sikker paa at træffe de rigtige Steder, og 

at man ved at iagttage alle de ovenfor givne Forskrifter, vil 

kunne forsyne Skiver i Dusinvis med nye Piller, uden at en 

eneste af dem vil springe. Hele Fremgangsmaaden er saa 

simpel, at enhver Lærling i det sidste Læreaar kan lære det, 

det udkræver ingen komplicerede eller talrige Hjælpemidler, 

kun Opmærksomhed, Omhyggelighed og Eftertanke, — 

Grundbetingelserne for ethvert Arbejdes eller Foretagendes 

lykkelige Udfald.

239. At der gives et Antal lignende Fremgangsmaader 

Sammenlignet skal ikke her forglemmes. Jeg har prøvet dem alle, men er 

Fremgang^- stedse kommen tilbage til den ovenfor skildrede, fordi den 

maader. har de færreste Mangler.

240. Saaledes gives der f. Ex. en Methode, ved hvilken 

At skære Pil- man skærer Pillen, som man vil lodde paa, tillige med et 

e^gammei lille Stykke Kobberplade af Underlaget ud af en gammel, 

Skive, ubrugelig Uhrskive. Om end Forskellen i Fremgangsmaaden 

tilsyneladende er saare ringe, er den dog alligevel ret 

væsentlig, eftersom det vil blive meget vanskeligt at anbringe 

en Pille med Underplade nøjagtig paa den rigtige Plads. 

Endvidere er det en stor Fejl, at denne gamle Pille allerede 

besidder et Indsnit, hvis Højde og Stilling sikkert sjældent 

vil komme til at passe ganske nøjagtig til den nye Skive. 

Af begge disse Grunde er det dog langt fordelagtigere at 

paasætte en hel ny Fod, der er tilfilet af et Stykke Kobber- 

traad, hvis Stilling bliver tilforladelig rigtig, og hvis Indsnit 

man kan anbringe nøjagtig paa den ønskede Plads.

Klemme af ant^en Fremgangsmaade, der er bleven be-
Kobbertraad. skrevet i „Deutsche Uhrmacher-Zeitung“, Nr. 13, Aargang 

1895, byder forsaavidt en lille Fordel, som Skivens Ind-
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spænding i Filkloen bortfalder, idet den nye Pille, der bli

ver bøjet af et langt Stykke Kobbertraad til en fjedrende 

Klemme holder sig selv fast paa det rigtige Sted. Hvem der 

ikke finder det for omstændeligt at bøje denne Klemme til

rette eller tager Hensyn til det tidobbelte Forbrug af Kob

bertraad kan jo meget godt betjene sig af denne Fremgangs

maade, der jo i det øvrige falder sammen med den ovenfor 

beskrevne.

242. Ved en tredie Fremgangsmaade skal Stedet for 

Pillerne ikke blot angives ved et Mærkepunkt, men tillige Fs°trsdætn^ning 

forsynes med en rigtig Forsænkning, i hvilket den let til- Mærkepunkt 

kørnede Pille kan passe. Endvidere forfærdige mange Kolle

ger de nye Piller af Messingtraad istedetfor af Kobbertraad. 

Begge disse Fremgangsmaader kan jeg i ingen Henseende 

billige, fordi de meget ofte vil føre til, at Skiven springer. 

For det første taaler Skivens tynde Kobberplade ikke at man 

anbringer en Forsænkning i den; den bliver derved svækket 

saa meget, at der allerede under Lodningen kan opstaa 

Revner i Emaillen, og navnlig, hvis Kørnerne paa de nye 

Piller skulle være bievne filede en Smule for spidse; thi 

i et saadant Tilfælde vil Pillen ganske sikkert trykkes igen

nem det bløde Kobber, der under Opvarmningen bliver 

endnu- mere eftergivende. For det andet vil Pillerne ved 

denne Fremgangsmaade meget let komme til at staa skævt 

(244). Ved den af mig i Afsnittene 223 til 238 anbefalede 

Fremgangsmaade er det derimod netop en af Hovedfor

delene, at den forneden fladt affilede Pille altid vil komme 

til at staa nøjagtig lige, saasnart den blot er bleven fladt 

opstillet. Uvilkaarligt vil man altid forsøge at bøje paa en 

skævtstaaende Pille, idet man raisonnerer som saa, at der 

med stor Forsigtighed absolut ikke vil kunne ske noget. 

Men dette er en Fejltagelse, allerede ved det allermindste 

Forsøg paa at bøje lidt ved den paaloddede Pille er Skivens 

Skæbne beseglet, saaledes som jeg allerede bemærkede det 

i Afsnit 237.

243. Ligeledes er det ganske forkert at anvende Mes- pj||er a( 
sing til de nye Piller. Ikke for ingen Ting blive Pillerne Messing.
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paa de nye Skiver straks forfærdigede af det dyre Kobber; 

dette sker netop paa Grund af den store Bøjelighed, som 

dette Metal besidder. Haardttrukken Messingtraad giver slet 

ikke efter, og ved det allermindste Stød, som Uhret udsæt

tes for, springer Skiven i Stykker. Nu afsiger maaske den 

Kollega, der har begaaet den nævnte grove Fejl, straks føl

gende Dom: „Ja, har jeg ikke altid sagt det, dette med at 

lodde nye Piller paa, duer absolut ikke.“ — Men Fejlen 

ligger i saadanne Tilfælde ikke i selve Fremgangsmaaden, 

men derimod ene og alene i den unøjagtige Efterlignen af 

den ikke forstaaede, men i sig selv rigtige Fremgangsmaade. 

Altsaa advarer jeg ganske i Særdeleshed imod at anvende 

Messing til Skivepiller istedetfor Kobber.

244. Mange Kolleger give Pillerne den Form, der er 

inddrejning gengivet i Fig. 75. Inddrejningen umiddelbart oven-  
ved Pillen. over Kørnerne udfyldes med Tin, og skal saaledes fi

give Foden en forøget Fasthed. — Dette klinger 

ganske plausibelt; men som allerede tidligere be-Fjg*76 

mærket i Afsnit 242, har Methoden den Ulæmpe, 

at Foden meget let vil komme til at staa skævt, og at Ski

ven vil springe under Opvarmningen. løvrigt lader netop 

Fastheden ved den fladt paaloddede Pille absolut intet til

bage at ønske.

245. Foruden den i

Fjeder-Klemme holde Pillerne fast under 
som Holder. n , , ,

Reparatører, der benytte

Fig. 73 fremstillede Methode til at 

Paalodningen, gives der atter andre 

følgende Fremgangsmaade. Af et
 ' tyndt Stykke Blik bøje de

for hver Pille 1 Fjeder i

* Form som Fig. 76. Denne 
11 — ———**“ Fjeder, der klemmer sig fast

Fig. 76. i • q i • 5 J

omkring Skiven, er, ved

Hjælp af en Rundpunsel, forsynet med en lille Udhuling paa 

det Sted, hvor den skal trykke ned mod Pillen. Skiven, i 

Forbindelse med Fjederen, lægges ned i en Art Messing

pande, c. 0,3 mm tyk, med Haandgreb. Pandens Bund er 

flad, medens den 5 mm høje Rand er retvinklet til samme 

Paa denne Maade skal Skiven ikke komme i direkte Berø-
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ring med Flammen, men navnlig blive regelmæssig opvar

met Hertil har jeg dog at bemærke, støttet paa egen Erfa

ring, at med en lille Smule Forsigtighed vil Skivens uregel

mæssige Opvarmning, ved den af mig angivne Methode, 

ikke alene aldrig kunne medføre nogensomhelst Beskadi

gelse af Skiven, men er ydermere en absolut Nødvendighed. 

Thi kun paa denne Maade er det muligt at fastlodde den 

anden Pille, uden at den første igen gaar løs (hvad der 

derimod er uundgaaeligt ved regelmæssig Opvarmning, med 

mindre man holdt Pillen fast med en særlig Klemme). Jeg 

formaar derfor ikke at se nogensomhelst Fordel i den anbe

falede Loddepande. Ligeledes forekommer det mig meget 

simplere, for hver Gang at anvende et fladt Stykke Uhr- 

fjeder istedetfor at benytte særligt tilrettebøjede Fjedre, af 

hvilke man dog vel maatte holde et Forraad i flere forskel

lige Størrelser. Har man derfor Valget mellem to lige anven

delige Fremgangsmaader, bør man selvfølgelig vælge den 

simpleste.

246. Vi ere nu naaede til at skulle omtale Fremgangs- 

maaden ved Paasættelsen af en ny Lommeuhrskive, og hvor- Paasætning af 

ledes man bør gaa frem, hvis de nye Skivepiller passe nøj- nye lver' 

agtig i de gamle Pladehuller eller i det mindste tilnærmelses

vis nøjagtigt. Ved „tilnærmelsesvis“ forstaar jeg her, at Af

vigelsen fra det rigtige Sted ikke beløber sig til mere end 

Skivepillens fulde Tykkelse; er Afvigelsen større, saa maa den 

betræffende Pille (eller efter Omstændighederne begge Pillerne) 

fuldstændig fjernes og erstattes med en ny paa det rigtige Sted; 

Fremgangsmaaden bliver da den, som er bleven beskrevet i 

Afsnittene 223 til 238, og som jeg tror at kunde anbefale 

som den bedste efter de foretagne Sammenligninger i Af

snittene 239 til 245.

247. Først et Par Ord om at udsøge en ny Skive.

Der gives for dette Arbejde ingen anden Regel end saavidt At udsøge en 

mulig at bestræbe sig paa at finde en Skive, hvis Størrelse ny Skive‘ 

passer til Pladen, og hvor Afstanden fra Sekundskiven til 

Midtpunktet er nøjagtig den samme som i selve Uhret. Pil

lernes Stilling kommer slet ikke med i Betragtning, da vi jo
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meget let kunne forandre disse, eller ogsaa — hvis Afvi
gelsen tra de rigtige Steder kun er ringe — kunne bøje 

dem tilrette. Det er altsaa en Fejl (som jeg ofte har lagt 
Mærke til), naar Nogen vælger en Skive alene af den Grund, 

at Pillerne sidde nøjagtig paa de rigtige Pladser, medens 
derimod Sekundskiven ikke passer efter Sekundtappen.

248. En anden Fejl er det at file Hullerne paa den 
Forkert Frem- nye Skive op til den rigtige Størrelse, forinden Skiven med 

gangsmaade p,uerne er sat jncj j værket. Mange Arbejdere anse dette for 

at være rigtigt, idet de sige: „Hvis Skiven bagefter under 

Hullernes Udfiling skulde blive ødelagt for mig (springe 

istykker eller blive forkradset), saa er jo al min Ulejlighed 
med Paasætningen spildt; jeg vil derfor først file Hullerne 

tilrette.“ Dette vidner om Mangel paa Øvelse og Kendskab. 

Hvis man bærer sig rigtig ad, benytter de rigtige File og 

Stikler o. s. v., saaledes som jeg senere skal beskrive det, 
saa kan man file Hullerne tilrette i flere Hundrede Uhr- 

skiver, uden at en eneste af dem bliver ødelagt. Man gem

mer altsaa dette Arbejde til senere; thi da vil det aldrig 

hænde En (saaledes som det saa hyppigt sker ved den 
anvendte Fremgangsmaade), at man senere nødsages til at 

file et af Hullerne, eller maaske dem begge, skævt ud til 

Siden, hvad der ser ganske afskyeligt ud. En Skive, som er 
paasat af en Reparatør, maa — med Undtagelse af de for

andrede Piller — i ingen Henseende kunne skælnes fra dem, 

der paasættes i Fabrikkerne.

249. Skiven maa passe godt i Glasranden, saaledes, 

Skivens rset[^’ at den mindst har l/2 mm Luft; men paa den anden Side 

maa Kanten paa Glasranden ogsaa dække Skiven overalt, 

uden at den dog kommer for nær hen til Minutinddelingen. 

En Skive, der ikke har et Mellemrum af omtrent Minutind

delingens Bredde mellem den yderste Minutkreds og Glas

randen, ser hæslig ud. (Hvorledes Skiven skal files mindre, 

hvis den skulde være lidt for stor, vil senere blive beskreven 

i Afsnit 300).

250. Har man fundet en passende Skive (vi tænke os
At forsænke

Sekundhullet, her en Skive med Sekund), saa fjerner man foreløbig Minut-
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røret og Viservællen fra Værket, saaledes at kun Sekund
tappen staar frem over Værkpladen. Derefter forsænker man 

Hullet i Sekundskiven en Smule med en slank tilsleben 
Stikkel, indtil Sekundtappen har faaet lidt Luft, og man kan 

da straks beregne til hvilken Side Hullet skal trækkes. Man 

lægger altsaa Skiven paa et Stykke fladt Kork, der er skruet 

ind i Skruestikken, og giver rigelig Olie ved Stikkelen, der 

naturligvis maa være yderst skarp, eftersom man ellers maa 
udøve et for stærkt Tryk paa Skiven, hvorved denne let kan 

springe. For at kunne trække Hullet hen til en bestemt Side, 

maa man under Udsænkningen holde Stikkelen skraat ned 

imod den betræffende Side. Derved bliver Forsænkningen 

lidt dybere paa dette Sted, og man kan nu med en ikke 

for fin Rundfil (omtrent Nr. 4), file Hullet over i denne 

Side, hvorpaa man atter forsænker en Smule, men denne 

Gang med Stikkelen nøjagtig i lodret Stilling (se Afsnit 261).

251. Her maa jeg dog gøre opmærksom paa noget.
Mange Kolleger lægge nemlig Skiven paa Pegefingeren, Atter en for- 

istedetfor paa et Stykke Kork, idet de mene, at dette maa pangSmaade. 
blive ganske det samme, og derved kunde spare den lille 

Ulejlighed, der er forbunden med at skulde udsøge og fast

spænde Korket. Denne Fremgangsmaade er dog af flere for

skellige Grunde ikke tilraadelig.
For det første udøver man med den under Skiven an

bragte Pegefinger et Tryk opefter, saa længe man forsænker 

med Stikkelen, medens man samtidig uvilkaarlig trækker 

Randen nedefter med Tommel- og Langefingeren. Paa denne 

Maade udsættes Skiven altsaa for en vis Spænding, der er 

stærkest i det Øjeblik, hvor man ophører med at bearbejde 

med Stikkelen. Thi det er næppe tænkeligt, at man nøjagtig 

i samme Øjeblik, som man hører op med at dreje og trykke 

paa Stikkelen, skulde give efter med Fingertrykket. Ligger 

derimod Skiven paa et fast indespændt Stykke Kork, da er 

et saadant skadeligt Tryk fuldstændig udelukket
For det andet er den af Pegefingeren dannede Flade 

ikke stor nok og tillige hvælvet istedetfor flad. En Smule 

Eftertanke vil uden Tvivl hurtig overbevise Enhver om, at 

ved at anvende en større Flade som Underlag, vil Trykket,
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som udøves paa Skiven, blive langt bedre fordelt, og saa- 

ledes udelukke, at Skiven springer. Af samme Grund maa 

Korket, der anvendes som Underlag ikke være altfor lille, 

ligesom det heller ikke maa klemmes for stærkt ind i Skrue

stikken, saa at det hvælver sig ved Sammenspændingen. 

Skulde dette ikke kunne undgaas, skærer man efter Ind

spændingen Korkets Overflade først flad, forinden man lægger 

Skiven paa.
For det tredie kan man heller ikke, hvis man benytter 

Fingeren istedetfor Korket, forsænke Hullet tilstrækkeligt 

stort. Anvender man en slank tilsleben Stikkel og forsænker 

Midterhullet til sin passende Størrelse, saa vil Stikkelspidsen 

træde flere Millimeter frem under Skiven og trænge ind i 

Fingeren (ligesom den jo ogsaa vil trænge ind i Korket). 

Følgen bliver altsaa den, at Enhver, der bærer sig saa urigtig 

ad, vil høre for tidlig op med Forsænkningen, han vil strax 

gribe til Rundfilen og — bliver naturligvis stikkende med 

samme i det endnu altfor smalle Hul. — Man ser altsaa 

heraf, at ogsaa de mindste tilsyneladende uvæsentlige Afvi

gelser fra den rigtige Fremgangsmaade, kan have fordærve

lige Følger. — Endelig er det hellerikke helt behageligt at 

snavse Fingrene til med den megen Olie, som man nødven

digvis maa give paa Stikkelen for at forsænke Hullerne.

252. Efter disse Mellembemærkninger, gaar jeg nu 

Forkert Maade videre i Beskrivelsen af Arbejdet. Vi antage altsaa, at Sekund- 
at b0ie Ppaa" hullet i Skiven er udsænket saa meget, at Sekundtappen er 

traadt passende frem, og at Viservællen er fjærnet fra Store- 

Bundhjulsdrevet. Derefter bøjer man Pillerne saaledes til

rette, at Skiven kommer til at ligge nøjagtig i samme Kreds 

som Værkpladen (Minutinddelingen parallelløbende med 

den indvendige Del af Skiven). Pillernes Bøjning bør ikke 

foretages med en almindelig Fladtang, fordi Pillen derved 

vil blive skæv og Skiven revne, men derimod med den i 

Fig. 78 fremstillede Tang, der er forfærdiget af en gammel 

aflagt Flad- eller Skydetang. Benytter man en Fladtang til 

Skivepillernes Bøjning, saa foregaar der det, der er skitseret 

i Tegningen Fig. 77: den tynde Kobberplade, hvis to Sider
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er oversmeltet med Emaille, vil trykkes i Vejret ved a og 

naturligvis sprænge Emaillen af paa Forsiden.

253. Ganske anderledes virker derimod den i Fig. 78 

fremstillede Tang. Den lille Ansats b paa Bakken B byder Rigtig Maad® 

et fast Anlæg for den Del af Pillen, der befinder sig nærmest paa. 

ved Skiven, og forhindrer saaledes at denne kan blive for

rykket i sin Stilling. Den flade Bakke Bl lægger sig derimod 

paa den modsatte Side af Pillen og trykker denne, paa 

a

Fig- 77.
Forkert Maade at bøje 

Pillen paa.

Fig. 78.

Rigtig Maade at bøje 

Pillen paa.

samme Maade som en Stanse, uimodstaaelig til Siden, 

hvorved selve Pillen bliver staaende i en lodret Stilling til 

Skivefladen, saaledes som det er fremstillet i Tegningen 

Fig. 79, der anskueliggør Pillen i stærk Forstørrelse efter 

den fuldendte Bøjning.

254. Pillen er her forrykket i omtrent Halvdelen af sin 

Tykkelse; men man kan udføre det samme Eksperiment Dobbelt 

endnu en Gang, idet man paany sætter Tangen tæt under

neden den første Ansats og atter trykker til. Pillen ser 

derefter saaledes ud som den er fremstillet i Fig. 80; den 

er altsaa bleven en Ubetydelighed kortere, men samtidig
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rykket saa meget til Siden, som Summen af den fulde Tyk

kelse udgør. (Selvfølgelig kan en saadan Forskydning ud

føres i en hvilkensomhelst Retning.)

255. For at den yderste Pilleansats (øverst oppe til- 

Gi°rt sJeæ^Tin®venstre ’ 80) ikke skal støde paa Forsænkningen i

Pladehullet, er det i Reglen nødvendigt at afrunde samme 

med Rundfilen. løvrigt kan Pillen blive som den er. Men 

man kan ogsaa, for at give den en forøget Holdbarhed, ud

fylde det lille hule Rum c, Fig. 80, med Tin. I saa Tilfælde 

er det nødvendigt forinden Sidebøjningen foretages, at slibe 

Emaillen bort fra Pillefoden indtil Kobberet træder frem. 

Efter udført Bøjning skraber man Stedet godt blankt og 

lader en Smule Tin flyde omkring. Pillen ser derefter saa- 

ledes ud, som den vises i Fig. 81, hvor Bogstavet d angiver 
Stedet for det omflydte Tin.

79 80 81

256. At bøje Pillerne paa denne Maade er ganske 

Indsnittenes ufarligt, og hele Arbejdet vil næppe medtage saa megen Tid 
Indidmg. som Gennem]æsnjngen af denne Beskrivelse, forudsat natur

ligvis, at man baade har Bøjetangen, Smergelskiven, Dreje

stolen og Loddeapparatet liggende parat til Afbenyttelse. 

Har man altsaa som anført paasat Skiven nøjagtig centrisk 

og yderligere sørget for at den ogsaa er kommet til at ligge 

ganske flad paa Pladen (undertiden er Pillehullerne ikke 

forsænkede tilstrækkelig dybt, saa at Emaille- eller Tinkeglen, 

der omgiver Foden, kan støde paa), saa filer man Indsnittene 

saaledes ind, at Skruerne allerede ved J/4 eller x/2 Omdrej

ning spænder Skiven fast. Derefter kniber man den over

flødige Længde af Pillen bort, og afrunder samme smukt 

mejselformet (se Fig. 74, Afsnit 236).

At udvide ^57. Fører man nu Viservællen forsigtig ind i en saa- 

Skivehuiierne. dan, med Omhu centreret Skive, saa vil man hyppig be-
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mærke, at denne alligevel ikke altid træffer nøjagtig i Midten 

af Midterhullet. Hertil maa der naturligvis straks tages 

Hensyn ved den nu efterfølgende Udvidelse af Hullet For 

ikke at være nødsaget til at prøve sig frem altfor ofte, ud

vider man altid begge Hullerne (Midterhullet og Secund- 

hullet) paa en Gang. Hvorledes dette bør udføres er allerede 

tidligere bleven antydet; dog skulle vi alligevel endnu en 

Gang enkeltvis fremhæve de forskellige Fordele og Misgreb 
ved dette Arbejde.

258. De fleste Skiver forulykke for Arbejderen enten 

fordi han, ved at file Hullet op, fører Rundfilen for langt £orkert 
ind, saa at den hugger sig fast og ved Udtrækningen maZe?"9* 

sprænger et Stykke af Emaillen, eller fordi han, i altfor stor 

Iver for at undgaa denne Fejl, henfalder til det stik mod

satte, og bevæger Rundfilen saa yderlig, at dennes haarde 

Spids glider ud over Skiven og afgiver en skarp Ridse paa 

samme. Begge Dele lade sig meget let forhindre, hvad vi 

senere skulle faa at se; thi her spiller ikke alene den per

sonlige Ubehændighed en stor Rolle, men tillige ogsaa det 

urigtige Valg og Anordningen af Værktøjet.

259. En tredie Omstændighed, der meget ofte er Skyld 

i Skivens Sprængning, er Anvendelsen af for fint huggede 

File. Selve Emaillen kræver altid en ikke altfor fint hugget 

Fil, da den fine Hugning tager for lidt bort, og man derved 

uvilkaarligt kommer til at udøve et for stærkt Tryk med 

Filen. Men dertil kommer endvidere, at der ligger 

Kobber under Emaillen. Bearbejder man nu Kobberet med 

en fin Fil, saa bøjer det sig om og løsner sig altsaa fra 

Emaillen; at denne da maa springe af, eftersom den er 

bleven berøvet sin naturlige Støtte, er jo dog ganske klart.

260. Altsaa første Betingelse: Man tager, for at be

arbejde en Emailleskive (ligegyldig om det gælder Hullerne Rigtig 

eller Randen), altid en middelfin men yderst skarp Fil, der maade3"95' 

kan gribe fat uden at man behøver at trykke altfor stærkt. 

Hertil egner sig bedst Hugning Nummer 4.

Anden Betingelse: Man udsøger sig en eller to saadanne
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nye og skarpe Rundfile udelukkende til Brug for Skiver. Paa 

begge disse File brækker man den yderste Spids af (omtrent 

paa det Sted hvor Filen er mellem 0,5 og 0,7 mm tyk) og 
afrunder Stedet omhyggelig glat med Oliestenen. Rutscher 

man da en enkelt Gang ud med Filen over Skiven, saa op- 

staar der ikke derved nogen „Ridse“. løvrigt holder man 

ved Opfilingen den venstre Tommelfinger saa nær ved Hullet 

som muligt, for derved straks at kunde opfange den ud

rutschende Fil.
Tredie Betingelse: Den allerværste Fare, at blive „stik

kende“ med Filen, undgaar man simpelt hen derved, at man 

benytter Filen saa lidt som mulig og overhovedet først 

anvender samme efter at Hullet er blevet ganske betydeligt 

udvidet med Stikkelen.

261. Den bedste Fremgangsmaade er nemlig den, at 

At udvide udvide Hullerne med Stikkelen; man lægger Skiven paa et 
med stikkelen. f|adt Kork, der spændes ind i Skruestikken, og drejer 

Stikkelen frem og tilbage ligesom en Forsænker. Skiven 

maa ligge fladt og fast pss en saa stor Flade som mulig. 

(250). Endvidere maa den arbejdende Stikkel svømme i Olie; 

man dypper den i dette Øjemed mindst 1 cm. ned i Olien, 

forinden man arbejder med den. Og endelig maa Stikkelen, 

som allerede bemærket, være yderst skarp; det er ganske 

forbavsende hvor hurtig — i Løbet af faa Secunder 
— Skivens Midterhul, paa denne Maade kan udvides til 

sin rigtige Størrelse. En Hovedbetingelse er det ogsaa, at 

Stikkelen udelukkende kun maa arbeide fra Skivens Forside, 

hvor Emaillelaget er tykkest; Skiven maa altsaa altid ligge 

med Pillerne nedefter imod Korket Danner der sig paa 

Bagsiden en Grad af Kobberet, saa maa denne fjernes med 

Rundfilen, der ligeledes kun maa føres ind fra Skivens For

side, og kun maa gribe fat naar den føres ind i Hullet, 

aldrig naar den trækkes tilbage.

'262. Hullet maa strax anbringes paa det rigtige Sted. 

Ved at holde Stikkelen, der benyttes som Forsænker, lidt 

skævt til Siden, gør man Forsænkningen dybere i den 

ønskede Retning; derpaa filer man forsigtigt efter med Rund-
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filen, indtil Hullet ligger nøjagtig rundt omkring Viservællen. 

Fra dette Øjeblik forsænker man uden videre Hullet saa 
langt ned, at Røret paa Timeviseren (eller eventuelt Secund- 

viseren) kan træde et godt Stykke ned i Forsænkningen, dog 

uden at kunne gaa helt igennem. Har man ikke slebet 

Stikkelen altfor kort, men holdt den temmelig slank, saa vil 

Minutrøret allerede nn kunne gaa ind i det saaledes for

sænkede Midterhul. Man behøver altsaa kun at gøre endnu 

et Par smaa Filstrøg for at udvide Hullet saa meget, at 

ogsaa Timerøret har en Smule Luft deri. Anvender man lidt 

Forsigtighed ved disse smaa Filstrøg, saa vil det være 

ganske umuligt for Filen at kunne hugge sig fast — saa 

meget mere som Hullet jo er temmelig stort —, ligesom en 

tilfældig „rutschen ud“ med Rundfilen er bleven uskadelig- 

gjort ved den allerede forud afrundede Filspids.

263. Efter at Hullerne er filede til maa der blive staa-
ende en smal ensartet bred Rand, af den med Stikkelen Eftersidning 

med smergei- 

frembragte Forsænkning. I Nødstilfælde maa man gentage kørner. 

Forsænkningen. Man kan ogsaa, hvis man vil have Hullerne 

rigtig sirlige, benytte en af de bekendte smaa Smergel-Kørner 

til Eftersænkningen, ligesom man med stor Forsigtighed kan 

benytte samme til Bagsiden, naar man blot passer paa, at 

Kobberet ikke presses opefter.

264. Paa denne Maade har jeg. under et længere Op

hold i en schweitzisk Lommeuhrfabrik, tilpasset flere Hun

drede Uhrskiver, uden at der derved er hændet mig noget 

nævneværdigt Uheld. Senere som Mester kan jeg over
hovedet ikke erindre, at der nogensinde er forulykket en 

Skive for mig ved Paasætningen (eller ved Pillernes Paa- 

lodning), ihvorvel jeg altid med en vis Forkærlighed selv 

udførte dette Arbejde, da Faren ved samme, naar det blev 
urigtigt udført, og jeg undtagelsesvis havde overladt det til 

andre, ret hyppig efterlod mig særdeles ubehagelige Minder.

265. Til Slutning kunde det maaske interessere mange Slibemaskine 

af Læserne, at lære den Fremgangsmaade at kende, som af 

Schweitzer-Repasseurerne, der Aar ud og Aar ind sætte hullerne.
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Skiver paa, betjene sig af ved dette Arbejde. En Efterbøj- 
ning ved Pillerne er naturligvis her kun i ganske enkelte 

Tilfælde nødvendig, da disse fra Specialfabrikkerne er loddede 

fast til Kobberunderlaget ved Hjælp af Messingslaglod; her

til benyttes der særligt indrettede Schabloner, der nøjagtig 

passe til de betræffende Værker. Skulde det dog alligevel 

blive nødvendigt at forandre lidt ved den ene, eller maaske 

ved begge Fødderne, saa sker dette med den i Fig. 78 

gengivne Tang. Secundhullerne bliver som ovenfor beskrevet 

udvidede med Stikkel og Fil; men til Midterhullernes Boring 

betjener Schweitzer-Specialisterne sig af den i Fig. 82 Tavle II 
gengivne, særdeles praktiske Maskine.

Som et Blik paa Tegningen viser, er dette Værktøj frem

stillet af en almindelig Punktermaskine (Planteur). Den 

øverste Pinol er sleben saa tynd, at den kan bevæge sig 

let og glat i sit Leje, dog uden at have Spor af Sideluft. 

Paa Pinolens øverste Ende er der anbragt en Snorrulle R. 

Paa dens nederste Ende er den forsynet med et lille Bore

apparat d, der er fremstillet paa Tegningen i forstørret For

mat nederst til højre ved Siden af Hovedfiguren.

Denne nederste Ende af den øverste Pinol er delt i to 

Dele, og bærer i den ene af Halvdelene (paa Tegningen den 

til højre) en indloddet sort Diamant af Størrelse som et 

Knappenaalshoved, saaledes som man køber dem hos 

Schweitzer-Fourniturehandlerne for ca. 3 Francs. Ved Hjælp 
af de tre Skruer, der er anbragt paa Siden, og af hvilke de 

to tjene til Befæstelsen, den tredie (den midterste) til Regu

leringen, lader Diamanten sig indstille excentrisk til Pinolens 

Axe, alt eftersom man ønsker Hullet stort eller lille, dog na
turligvis indenfor visse Grænser.

Med den flade Fjeder f, der er gjort fast til den lange 

Skrue S, trykkes Pinolen stadig opefter, medens man derimod 

med den paa Siden anbragte Staaltraadshage h, der holdes 

fast til Stellet ved Hjælp af Øsknerne c c, kan trække Pi

nolen nedefter. Det maa dog her bemærkes, at Staaltraads- 

armen k paa Tegningen er gengivet altfor tynd, og meget 
godt kan udføres omtrent dobbelt saa tyk.

Ogsaa den underste Pinol m bevæger sig meget let i
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i Lejet og trykkes stadig opefter ved Hjælp af en stiv Skrue

fjeder b, der er gjort fast omkring Pinolens Hoved.

266. Ved Brugen af dette Værktøj, der paa Tegningen 

er fremstillet fra Bagsiden, slynger Arbejderen Snoren paa 

Drejebuen omkring Rullen R. Derefter lægger han Uhrpladen 

med den paasatte Skive saaledes paa Planteurringen, at 

Pladens Midterhul kommer til at staa lige over Spidsen a 

paa den underste Pinol. Trykket fra den stive Fjeder b 

vil stadig holde Pladen tilstrækkelig fast, saa at Skiven 

altid er nøjagtig centreret Medens Arbejderen nu holder 

Skiven og Pladen fast med den venstre Haands Tommel

og Langefinger, griber han Hagen h med Pegefingeren og 

trækker den nedefter indtil Diamanten støder imod Skiven, 

og sætter derefter ved Hjælp af Drejebuen, Rullen R i Be

vægelse med den højre Haand.

Paa Diamanten maa der gives rigelig med Olie, og alle

rede efter 10 til 15 Bevægelser med Drejebuen gaar Lyden, 

der til at begynde med er stærkt knitrende, over i en glat 

Sliben, et Tegn paa, at Emaillelaget er slebet igennem, og 

at man har naaet Kobberet. I dette Øjeblik hører Arbejderen 

strax op med Slibningen; thi Kobberet lader sig meget let 

trykke igennem. Dette udføres med en slank Stikkel, og 

derefter med nogle faa Filstrøg indtil man har naaet den 

Størrelse som er bleven nedsleben i Emaillen.
Paa denne Maade bliver Hullerne saa smukke som man 

aldrig vilde kunne opnaa dem ved nogen anden Fremgangs- 

maade; Nedslidningen er at se til som var den poleret, 

Desværre kun lønner det sig ikke for mindre Reparations

værksteder at anskaffe sig en saadan Maskine; vi har der

for i Afsnittene 260 til 264 gengivet saadanne Fremgangs- 

maader, der udmærket ville kunne erstatte samme.
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267. Efter at der hidtil er bleven omtalt saadanne Ar
bejder, der hyppigst forekomme ved Reparation af Lomme- 
uhre, og som altid er ens ved alle Arter af Uhre — lige
gyldigt om det er Herre- eller Dameuhre — vil vi nu gaa 
over til at skildre Eftersynet af alle Indgribninger etc. i den 
Rækkefølge, som dette skal foretages ved Værkstedsbordet. 
I kort Sammenfatning er denne Rækkefølge allerede bleven 
angivet i Afsnit 39. I Overensstemmelse hermed begynde 
vi, som det dér er angivet med Minuthjulet og Fjederhuset.

268. Der maa strængt holdes paa, at Minuthjulet hæn- 
Lige hængende ger nøjagtig lige. Er dette ikke Tilfældet, saa fremkommer 

Minuthjul. der ]ef a||e Slags Berøringer. Hænger Hjulet over imod 

Uroen, saa har man sit Besvær med at holde denne og 
Spiralfjederen fri fra Minuthjulet. Hænger det omvendt over 
imod Fjederhuset, saa er Ulempen ikke mindre stor. Men 
at en stor Del af Drivkraften vil gaa tabt ved en 
Berøring af Minuthjulet med Fjederhuset, inden denne Kraft 
overhovedet er naaet frem til det øvrige Hjulværk, for ikke 
at tale om Gangen, som den dog skal drive, behøver vel 

næppe yderligere at forklares.

269. Ved et skævthængende Minuthjul indtræder der 
Berøring ved ogsaa en anden Ulempe, hvortil der ikke altid bliver taget 

Viserne tilstrækkeligt Hensyn: der opstaar let Berøringer ved Viserne, 
navnlig en Berøring af Minutviseren, enten paa Uhrglasset 
eller paa Skiven. Ligeledes kan man, naar Viservællen 
hænger skævt over imod Secundhjulet, faa sin Kval med 
selve Viserne, og da i Særdeleshed ved flade Savonnette-Uhre;





I nn*1—I iTii



Fjederhus og Viserværk. 133

Timeviseren er stadig udsat for enten at blive hængende ved 

Minutviseren eller ved Secundviseren.

270. Det hænder ganske vist undertiden, at en Minut

viser i aarevis har berørt Uhrglasset (ved Staalvisere kan 

man let se Sporene deraf i Form af fine Rustringe) uden at 

Uhret derved ligefrem er bleven staaende. Ikke desto mindre 

maa man ikke deraf slutte, at en saadan Berøring ikke har 

haft noget videre at betyde. Et simpelt Regnestykke vil tvært

imod bevise det modsatte.

271. Fjederhuset i et Herreuhr har en virksom Dia

meter paa rundt sagt 20 mm, maaske snarere lidt mindre, virkningen 

Dets virksomme Radius er saaledes rundt sagt 10 mm, me- 

densMinuthjulsdrivets (hvis Tandantal forholder sig til Fjeder

hushjulets som 1 til 8) er otte Gange mindre, altsaa = 

1,25 mm.
Paa denne lille Løftelængde kommer altsaa Fjederens 

Kraft til at virke. Betænker man nu, at Minutviseren i det 

samme Uhr er 20 mm lang, saa vil den Kraft, der virker 

modsat paa Viserens Spids faa en saa meget større Virkning, 

som Viserens Længde (20 mm) overstiger Drivets Radius 

(1,25 mm). Da nu 1,25 gaar 16 Gange op i 20, saa vil ogsaa 

den indtraadte Modstand ved Viserens Spids virke 16 Gange 

større paa Drivet, eller med andre Ord: /16 af den Kraft, 

der virker paa Minuthjulsdrivet, vil være tilstrækkelig stor til 

fuldstændig at ophæve den.

272. Alle disse Farer undgaar vi, naar vi ikke tillader, 

at der findes noget skævthængende Minuthjul i vore Repara- Fiadtiøbende 

tioner. For at overbevise os om, at Minuthjulet hænger lige, værkplade 

spænder vi Viserfirkanten eller den forreste Ende af Viser- 

vællen ind i en Skydetang, og sætter Værkpladen i Omdrej 

ning. Løber Pladen fladt rundt, saa hænger Minuthjulet lige, 

men slingrer den derimod frem og tilbage, saa er en Af

hjælpning ubetinget nødvendig. Forinden vi gaar over her

til, maa Minuthjulstappene, hvis det er nødvendigt, omhyggelig 

poleres, saaledes som det er beskrevet i Afsnittene 501 til 509.
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Ligeledes kan man, naar Viservællen

267. Efter at der hidtil er bleven omtalt saadanne Ar

bejder, der hyppigst forekomme ved Reparation af Lomme- 

uhre, og som altid er ens ved alle Arter af Uhre — lige

gyldigt om det er Herre- eller Dameuhre — vil vi nu gaa 

over til at skildre Eftersynet af alle Indgribninger etc. i den 

Rækkefølge, som dette skal foretages ved Værkstedsbordet. 

I kort Sammenfatning er denne Rækkefølge allerede bleven 

angivet i Afsnit 39. I Overensstemmelse hermed begynde 

vi, som det dér er angivet med Minuthjulet og Fjederhuset.

268. Der maa strængt holdes paa, at Minuthjulet hæn- 

Ligø hængende ger nøjagtig lige. Er dette ikke Tilfældet, s b h fremkommer 
Minuthjul. der ]et ane siagS Berøringer. Hænger Hjulet over imod 

Uroen, saa har man sit Besvær med at holde denne og 

Spiralfjederen fri fra Minuthjulet. Hænger det omvendt over 

imod Fjederhuset, saa er Ulempen ikke mindre stor. Men 

at en stor Del af Drivkraften vil gaa tabt ved en 

Berøring af Minuthjulet med Fjederhuset, inden denne Kraft 

overhovedet er naaet frem til det øvrige Hjulværk, for ikke 

at tale om Gangen, som den dog skal drive, behøver vel 

næppe yderligere at forklares.

269. Ved et skævthængende Minuthjul indtræder der 

Berøring ved ogsaa en anden Ulempe, hvortil der ikke altid bliver taget 

viserne tilstrækkeligt Hensyn: der opstaar let Berøringer ved Viserne, 

navnlig en Berøring af Minutviseren, enten paa Uhrglasset 

eller paa Skiven.

hænger skævt over imod Secundhjulet, faa sin Kval med 

selve Viserne, og da i Særdeleshed ved flade Savonnette-Uhre;
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Timeviseren er stadig udsat for enten at blive hængende ved 

Minutviseren eller ved Secundviseren.

270. Det hænder ganske vist undertiden, at en Minut

viser i aarevis har berørt Uhrglasset (ved Staalvisere kan 

man let se Sporene deraf i Form af fine Rustringe) uden at 

Uhret derved ligefrem er bleven staaende. Ikke desto mindre 

maa man ikke deraf slutte, at en saadan Berøring ikke har 

haft noget videre at betyde. Et simpelt Regnestykke vil tvært

imod bevise det modsatte.

271. Fjederhuset i et Herreuhr har en virksom Dia

meter paa rundt sagt 20 mm, maaske snarere lidt mindre, virkningen 

Dets virksomme Radius er saaledes rundt sagt 10 mm, me- 

densMinuthjulsdrivets (hvis Tandantal forholder sig til Fjeder 

hushjulets som 1 til 8) er otte Gange mindre, altsaa 

1,25 mm.
Paa denne lille Løftelængde kommer altsaa Fjederens 

Kraft til at virke. Betænker man nu, at Minutviseren i det 

samme Uhr er 20 mm lang, saa vil den Kraft, der virker 

modsat paa Viserens Spids faa en saa meget større Virkning, 

som Viserens Længde (20 mm) overstiger Drivets Radius 

(1,25 mm). Da nu 1,25 gaar 16 Gange op i 20, saa vil ogsaa 

den indtraadte Modstand ved Viserens Spids virke 16 Gange 

større paa Drivet, eller med andre Ord: 7ie a{ den Kraft> 

der virker paa Minuthjulsdrivet, vil være tilstrækkelig stor til 

fuldstændig at ophæve den.

272. Alle disse Farer undgaar vi, naar vi ikke tillader, 

at der findes noget skævthængende Minuthjul i vore Repara- Fiadtiøbende 

tioner For at overbevise os om, at Minuthjulet hænger lige, værkP'ade 

spænder vi Viserfirkanten eller den forreste Ende af Viser- 

vællen ind i en Skydetang, og sætter Værkpladen i Omdrej

ning. Løber Pladen fladt rundt, saa hænger Minuthjulet lige, 

men slingrer den derimod frem og tilbage, saa er en Af

hjælpning ubetinget nødvendig. Forinden vi gaar over her

til maa Minuthjulstappene, hvis det er nødvendigt, omhyggelig 

poleres, saaledes som det er beskrevet i Afsnittene 501 til 509.
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273. Drejer det sig nu om et Remontoiruhr eller et 

Lige. hvilketsomhelst andet Uhr med Halv- eller Trefjerdedels

hængende Plade, saa bliver der ikke andet for, end at fore et af Minut- 

Rementoir- hjulshullerne, selv om dette muligen slet ikke er for stort. I 

uhre. Reglen vil man da vælge det øverste Hul (i Overpladen) og 

bære sig saaledes ad, som det er beskrevet i Afsnittene 126 

til 135, nemlig: først rette det underste Hul nøjagtig rundt, 

derefter dreje det øverste Hul op for Foringen, o. s. fr.

274. Men er det et Nøgleuhr man har med at gøre,

At rette saa er det meget ofte muligt, at faa Minuthjulet til at hænge 
Minuthjuls- lige ved at rette paa Minuthjulsklobenen. Denne Mulighed er 

kiobenen. nem|jg tilstede, naar Pladens Slingring foregaar i en af de

Minuthjulsklobenen rettes.

Retninger, der nødvendiggør en For

skydning af det øverste Minuthjul, 

enten henimod Fjederhuset eller 

bort fra samme, de to Tilfælde, 

der vel nok maa siges at være de 

hyppigste. Man sætter da en Mes

sing - Fladpunsel (simpelthen et 

Stykke Rundmessing af passende 

Tykkelse og Længde) paa Siden 

af Minuthjulsklobenen (se Fig. 83), 

stiller Kanten af Værkpladen lod

ret mod Værkstedsbordet og giver 

et Par kraftige Hammerslag paa 

Punslen. Kiobenen vil derved give 

efter, uden i mindste Maade at 

blive beskadiget. Da det ikke er 

nødvendigt at tage Minuthjulet ud

forinden, kan man straks foretage en Prøve, om Pladen er 

kommen til at løbe bedre rundt; i Nødstilfælde kan man

gentage Eksperimentet endnu en Gang.

275. Ved det her beskrevne Arbejde, kan der, naar 

En uforklarlig man ’kke er tilstrækkelig opmærksom, meget let opstaa en 
Fejl Fejl, der senere vil være vanskelig at finde, og som ofte 

kan bringe Uhret til at gaa istaa paa en ganske uforklarlig 

Maade. Uhrmageren kan skille Værket ad og gennemse det
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saa ofte og saa omhyggelig som han vil, han vil dog aldrig 

finde noget; thi: Fejlen ligger i Kassen.

276. Naar nemlig Minuthjulsklobenen er forsynet med 

en Hat (chapeau), saa hænder det meget let at denne, naar chapeauen 

man har drevet Klobenen til Siden, kommer til at staa saa klemmer, 

meget uden for Midten af Forsænkningen i Støvkapselens 

(^uvettens) Midterhul, at Støvkapselen, saasnart den lukkes til, 

presser Hatten til Siden. Spændingen, der derved fremkom

mer, kan meget let bevirke, at Minuthjulet kommer til at 

klemme sig mellem Pladen og Klobenen, og saaledes blive 

Aarsagen til, at Uhret i Løbet af ganske kort Tid gaar istaa. 

Denne Fejl er saa meget vanskeligere at opdage, som Uhret 

for det meste straks vil gaa i Gang igen, saasnart man aabner 

Cuvetten, hvad der jo mere kunde tyde paa en ganske lille 

Fejl i Gangen eller i Secundhjulsindgribningen, end paa en 

stærk Klemning i saa langt tilbageliggende Dele af Værket.

277. Saa ofte man altsaa har rettet paa en Minut- 

hjulskloben med chapeau, sætter man bagefter Værkpladen At afhjælpe 

i Forbindelse med Minuthjulet og Klobenen ind i Kassen, chapeau- 
lukker Støvkapselen til, og iagttager omhyggeligt, om cha- Klemninger- 

peauen ikke bliver trykket til Siden af Støvkapselen. Og er 

der blot den allermindste Tvivl i saa Henseende (ja, selv om 

Minuthjulet ogsaa tilsyneladende skulde løbe nogenlunde vil

ligt), saa filer man straks Forsænkningen i Støvkapselens 

Midterhul op i den korrigerende Retning.

278. Den samme Fejl kan ogsaa forekomme ved Fjeder- 

huschapeauen (314). Reparatøren skulde derfor efter Sam

mensætningen af ethvert Nøgleuhr, selv om han ikke har 

foretaget det mindste ved de nævnte to Klobener, altid lægge 

Mærke til, om Støvkapselen lader sig lukke frit til, uden at 

klemme chapeauerne. Undersøgelsen og Afhjælpningen er jo 

for det meste gjort hurtigere end Gennemlæsningen af denne 

Beskrivelse.

279. Efter at Minuthjulet er hængt lige, sætter vi ogsaa 

Fjederhuset ind, for at undersøge Indgribningen i Minut- Fjederhus- 
hjulsdrivet (48 til 50). Med særlig Opmærksomhed maa man 6nidninger
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se efter, om ikke Tandspidserne af Fjederhuset (eller muligen 

hele dets Overflade) skulde berøre Undersiden af Minuthjulet. 
Undertiden er Minuthjulet af en tidligere Reparatør bleven 

filet tyndere, hvorved som bekendt den oprindelige Hjultyk

kelse bliver staaende i Drivtændernes Mellemrum. Paa dette 

Punkt maa man særlig have sin Opmærksomhed henvendt

280. Ofte tror uerfarne Arbejdere, at en Fejl ved 

Fejlagtige Fjederhus-Indgribningen er af mindre Betydning. Dette er en 
Indnrihnilnuer stor Vildfarelse. Naar Fjederhuset har stærk Gnidning eller 

støder paa i Indgribningen, saa hører Drivkraften allerede op 

ved Minuthjulet eller bliver i det mindste betydelig svækket, 

og Uhret kan lige saa lidt gaa, som med en Secundhjuls- 

Indgribning, der har den samme Fejl (se ogsaa 83).

281. Finder vi en eller anden Fejl i Fjederhusindgrib- 

Minuthjuiet ningen, saa retter vi den paa den Maade, som det blev be- 
kiemmer skreven j Kapitlet om „Indgribningernes Ordning“ *(40—90); 

men først undersøger vi Viserværket, for samtidig at kunne 

afhjælpe de her forekommende Fejl. I dette Øjemed sætter 

vi Viservællen ind og slaar Minutrøret paa, hvorefter vi under

søger om ikke Minuthjulet derved skulde kunne klemme sig, 

hviket nemlig vil ske, hvis en af de to Tappe staar utilstræk

keligt langt frem over Olieforsænkningen, eller hvis den lille 

Støvplade kan berøre Minuthjulsklobenen.

282. Derefter sætter vi Vekselhjulet ind og undersøger 

Viserværket Indgribningen i Minutrøret, idet vi trykker paa Fjederhuset, 
undersøges Vekselhjuls-Indgribningen skal staa saa dyb som mulig og kun 

have lidt Tandluft, dog uden at være udsat for at kunne 

klemme sig. Skulde Indgribningen staa for dyb eller have for lidt 

Tandluft saa vælser vi straks Hjulet igennem (75 og 98), da 

det jo ikke er forbundet med noget Tidsspilde at tage Hjulet 

Viserværks- ud og sætte det ind igen. Staar Indgribningen derimod for 
indgribningen fiad, saa undersøger vi først Indgribningen mellem Time

hjulet og Vekselhjulsdrivet, da vi, saafremt denne ogsaa 

skuide vise sig at være for flad, maaske kunde afhjælpe 

begge Fejlene paa en Gang, ved at forandre Vekselhjulsstiften,
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283. Skulde det derimod vise sig, at Timehjuls-Ind- 
gribningen er i Orden, og at det kun er Vekselhjuls-Ind- 
gribningen, der staar for flad, saa strækker man Vekselhjulet 
paa en ganske smal firkantet Ambolt (114) og vælser det 

derefter igennem.

284. Det maa aldrig forsømmes ved noget Uhr at 
undersøge om Vekselhjulet har tilstrækkelig Højdeluft under Vekse|hju!ets 
Skiven. Det Tilfælde, at Vekselhjulet kan klemme sig paa Højdeluft 

Grund af manglende Højdeluft er meget almindeligt. For det 
meste er der paa Pladen under Vekselhjulet fremstillet en 
lille, ophøjet Ring, for at Vekselhjulet ikke skal komme til 
at hvile paa hele sin Flade. Saasnart denne Ophøjning har 
slidt en synlig Ring ind paa Vekselhjulets Underside, eller 
saasnart Vekselhjulets Drivtænder har efterladt lignende Spor 
paa Skivens Underside, er der Sandsynlighed for, at Skiven 
trykker paa Vekselhjulsdrivet. Man undersøger i saa Tilfælde 
først Timehjulets Højdeluft under Skiven og sammenligner 
dermed den Afstand, som Vekselhjulsdrivet staar op over 
Timehjulets Overflade, og man vil da som Regel med Sik
kerhed kunne bedømme, om Vekselhjulet klemmer sig eller 
ikke. I tvivlsomme Tilfælde sætter man Vekselhjulet paa en 
Stift, spænder den ind i Skruepolermaskinen, og sliber paa 

denne Maade Vekselshjulsdrivet lavere.

285. I Remontoiruhre undersøger man ligeledes Veksel- 
hjulsindgribningen med det lille Staal-Mellemhjul (I ransport- Meiiemhjuiet. 

hjul), der forbinder Muffedrivet med Optræksvællen og ordner 
samtidig denne Indgribning, hvis det skulde væie nødvendigt, 

(se 345 til 349).

286. Endvidere maa’man passe paa, at-der intetsteds 

finder nogen Klemning Sted, f. Eks. det lige omtalte oe forskellige 

Mellem- eller Transporthjul paa sin Ansats, eller Veksel- Klemninger, 

hjulet paa sin Pille, Timehjulet paa Minutrøret eller Time
hjulet mellem Minutrøret og Skiven, som vi i dette Øjemed 
maa sætte paa Pladen og skrue fast. Efterat vi har over
bevist os om, at saavel Timehjulet som Vekselhjulet har pas- 
sende Højdeluft under Skiven, trykker vi gentagende Gange
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stærkt paa Fjederhuset. Minuthjulet og samtlige Viserværks
hjul maa da løbe ganske let og villig, selv om man ogsaa 
lader det hele snurre nok saa hurtigt om.

287. Skulde der nu alligevel være noget, der klemmer 
sig et eller andet Sted, saa vil Hjulværket ikke stoppe op 
lidt efter lidt, men derimod standse pludselig. I dette Til

fælde maa Stedet findes, hvor Klemningen foregaar. Denne 
kan f. Eks., foruden af de her nævnte Fejl fremkomme ved, 

at Timehjulet støder paa Kanten af Fjederhuslaaget eller 

bliver hængende paa en fremstaaende Grad i et af Fjederhus- 

laagets Indsnit. Ved de usædvanlig store Minutrørsdriv, som 

man jo ret hyppigt finder i visse Bygningsarter, hænder det 

ogsaa, om end kun sjældent, at Drivtandsspidserne kan naa 
over til Fjederhusranden, naar denne staar meget højt, og 

blive hængende her. Endvidere kan der opstaa Klemning ved, 
at Timerøret slæber paa i Skivehullet, en Fejl, der navnlig 

let kan fremkomme, naar Minutrøret eller Viservællen løber 
urund.

288. Derefter kommer vi til selve Skiven og dens Fejl, 
Skiven tIer * manSe hundrede Tilfælde bringer Uhret til at standse, 

uden at Reparatøren straks er paa det rene med, hvori det 

er, at Fejlen egentlig stikker. Der bliver nemlig her, som ved 

saa mange andre Ting, begaaet den Fejl, at man tror, at 
Skivebefæstigelsen er en ren Biting; efter saadanne tanke

løse Arbejderes Mening hører Skiven næppe nok til „Uhr- 

værket“. For en Uhrmager, der sætter sin Stolthed i, at et

hvert Uhr han reparerer, gaar paalideligt fra det Øjeblik, det 

forlader hans Haand, eksisterer der overhovedet ingen „Bi

ting“, thi kun det Uhr, der er fuldstændig fejlfrit, vil kunne 

gaa paalideligt. Men ved Skiven i et Lommeuhr gives der 

mange forskellige Skær, paa hvilke en Reparatørs Dygtighed 
kan strande, naar han ikke har lært at tænke og iagttage.

289. En Skive er kun fuldstændig i Orden, naar den 
Fejlfri Skive har fø!gende Egenskaber:

1. Dens Piller (Fødder) maa være lige og staa nøj
agtig lodret til Skive-Fladen.
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2. Pillerne maa kunne gaa ind i Hullerne uden at 

klemme sig, men maa paa den anden Side heller ikke vakle, 

saasnart Skiven ligger flad mod Pladen.

3. De to Huller til Timehjulet og Secundviseren maa 

være concentriske, og tilstrækkelig store, saa at enhver Klem

ning med Sikkerhed er udelukket.

4. Skiven maa ikke kunne forskyde sig idet Skruerne 

skrues fast; den maa sidde fuldstændig fast efter eller Vs 

Omdrejning af Skruerne.

5. Den maa paa ingen Steder af sit Omfang staa 

udenfor Værkpladen. Skulde dette alligevel være Tilfældet, saa 

maa den i det mindste staa lige meget frem overalt; thi hvis 

Skiven staar mere frem paa et Sted end paa et andet, saa 

opstaar der den Fare, at den vil blive skubbet til Siden, 

saasnart Glasranden lukkes, hvad der kan bevirke en Klemning 

af Timehjulet eller Sekundviseren i Skivehuilerne, — en Fejl, 

der ikke var til Stede forinden.

290. Den omhyggelige Arbejder vil dog ogsaa forstaa 

at overvinde denne ikke særlig hyppig forekommende Fejl, 

idet han straks vil slibe Skiveranden af paa det fremstaaende i Glasranden. 

Sted (300).

291. Vi vilde nu antage, at vi har faaet et Nøgleuhr 

mellem Hænderne, og hvori vi ved Undersøgelsen af Fjeder- Fejlenes 
huset og Viserværks - Indgribningerne har opdaget føl- Afhiælpnin8 

gende Fej!:

1. Fjederhuset staar skævt. Den Del af Fjederhuset, 

der vender ud imod Værkpladens Rand, staar højt i Vejret 

og kan ikke gaa ganske fri i den indvendige Del af Kassen, 

hvilket vi allerede bemærkede forinden vi tog Værket ud af 

Kassen. Den modsat liggende Del af Fjederhuset staar lavt 

og er derfor ganske ude af Stand til at kunne berøre Minut

hjulet. Men af samme Grund kommer Fjederhuslaaget for tæt 

op imod Timehjulet, der bestandig vil komme til at ligge 

paa Kanten af Fjederhuslaaget og tilmed klemme sig under 

Skiven.

2. Begge Viserværks-Indgribningerne, baade den mel-
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lem Vekselhjulet og Minutrøret, og den mellem Timehjulet 

og Vekselhjulsdrivet, staar for flade.

3. Timehjulsrøret klemmer sig over Minutrøret, men 

samtidig ogsaa i Skivehullet.

4. Skiven vakler i Pillehullerne og skubbes til Side, 

naar man drejer Skruerne rundt, hvorved der samtidig frem

kommer en Klemning af Timerøret i Skivehullet; iøvrigt lader 

den sig overhovedet ikke skrue rigtig fast, fordi Indsnittene 

i Pillerne er for brede.

292. Hvis vi skulde komme hurtig fremad med vort 

Arbejde, maa vi undgaa alle unødvendige Afskruninger 

etc. Vi gaar altsaa først, efter at vi har fastslaaet alle 

ovennævnte Fejl, over til at afhjælpe disse, og det i omvendt 

Rækkefølge, idet vi til at begynde med bringer Skiven i Orden.

293. Et fortrinligt Middel hertil, er den Tang, der er 

Vaklende afbildet i Fig. 78 (Afsnit 253). Med denne kunde vi bringe 
Skive begge Skivepillerne nærmere til hinanden, uden at behøve at 

bøje dem skæve. Det er udført i Løbet af faa Secunder og 

ganske uden Fare for Skiven. Alt eftersom Skiven har for

skubbet sig ved Tilskruningen, kan det undertiden være til

strækkeligt kun at bøje den ene af Pillerne, (eller den 

ene mere end den anden). Fig. 84 viser os Pillerne p. p. 

efter Bøjningen, idet den oprindelige Stilling er angivet punk

teret Der er derved opnaaet,   ; ----- -

at Skiven straks ved Paasæt- $
ningen sidder concentrisk til P

Midterhullet og fast.

294. For nu ogsaa at kunne bringe det dertil, at dette 

Skivepilierné sker straks ved den første Vi Omdrejning af Skiveskruen, 
ordnes bærer vi os ad paa følgende Maade. Vi bøjer begge Pillerne, 

hvis Indsnit e. e., Fig. 85 er for brede, forsigtig om i den 

Form, der er tegnet i Fig. 86.

Fig. 85. Fig. 86. Fig. 87. Fig. 88.
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295. Ved dette Arbejde maa vi standse et Øjeblik. Thi 
hvor simpelt det end synes at være, saa ma-a det dog ud- At gøre 
føres med megen Eftertanke, hvis da ikke Skiven i de ni af indsnittene 

ti Tilfælde skal gaa tilgrunde. Mange Arbejdere betænke sig 

paa at gøre noget ved Skivepillerne ene og alene af den 

Grund, at de næsten altid kommer galt afsted. Men dette 

kan med Sikkerhed undgaas, naar man blot passer paa.

296. I det foreliggende Tilfælde kommer det kun an 

paa, paa hvilket Sted man sætter den af Fladtangens At sætte 
Bakker der skal tjene Pillen som Støttepunkt under Bøjningen Tangen 

(altsaa Bakken B. i Fig. 89 og 90). Sætter man denne 

Bakke ved Foden af Pillen, altsaa tæt op imod Skiven, som 

i Fig. 89, saa vil ikke alene det svage Sted ved Indsnittet e., 

a

Fig. 89. F’g- 90-
Forkert Maade at bøje Rigtig Maade at bøje

en Skivepille med for brede Indsnit.

give efter, men ogsaa Pillefoden vil for det meste strække 

sig ved r. Følgen heraf bliver, at Skivens tynde Kobber
plade vil bule sig ud og sprænge Emaillestykker af ved a.

297. Men dette kan umulig forekomme, naar man an

bringer den støttende Bakke B. umiddelbart under Indsnittet At sætte 
e., saaledes som det er tegnet i Fig. 90. Trykker man Tangen riøtig- 

Bakkerne B og B1 sammen i denne Stilling, saa kan Pillen 

kun give efter ved og Skiven bliver sikkert ikke beskadiget.

298. Efter denne lille Afvigelse vender vi tilbage til 

vore to Skivepiller, der altsaa, som vi allerede har bemærket, AMiie^ 

har faaet samme Form som Fig 86, og som naturligvis i
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denne Skikkelse ikke kunde gaa ind i Pladehullerne. Vi 
file derfor de fremstaaende Ender r. r. bort, hvorefter Pillerne 
vil faa den Form der er tegnet i Fig. 87.

299. Derefter filer vi med en smal Udstrygsfil begge 
indsnittenes Indsnittene lidt efter, glatter og polerer Pille-Overfladerne 

indfiiing. mec| p0]erfj]en> Og Udseendet vil omtrent blive som i Fig. 88. 

Dermed er Skivebefæstigelsen i den bedste Orden, og Af
hjælpningen har ikke taget saa lang Tid som Gennemlæs
ningen af disse Linier.

At file af 300. Skulde det være nødvendigt at tage noget af 
Skiveranden. Skiveranden (290), saa maa dette udføres med en yderst

Fig. 91.

Skive-Randen affiles.

skarp og ikke altfor fin Fil (Hugning Nr. 4). Filen maa kun 
angribe Skiven fra Forsiden i en skraa Retning (se Fig. 91), 
og vel at bemærke kun i Stødretningen (Pilen n); ved Til
bagetrækningen maa den absolut ikke gribe fat, da dette vil 
have til Følge at Emaillen springer af. Til Slutning filer man 
den skraa Kant paa Kobberpladen bort, dog uden at berøre 
Emaillen paa Forsiden.

301. De i Punkt 3 og 4 anførte Fejl ved vort Uhr 
At indslibe har vi nu afhjulpet. Derimod er vi vistnok endnu ikke helt 
e,1i Skiven9 færd*g med vor Skive; thi vi erindrer jo, at Timehjulet 

kunde klemme sig under Skiven. Hvis nu Fjederhuset kan 
bringes saa meget højere i Vejret, at Timehjulet derved bliver
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fuldstændig fri for Berøring med Fjederhuslaaget og samtidig 

faar Luft under Skiven, ja saa er Sagen dermed afgjort. 

Ligeledes i det Tilfælde, at Timehjulet kan drejes tyndere 

ovenfra. Men indtræffer ikke begge disse Tilfælde, saa bliver 
der ikke andet for, end at slibe en lille Hulning ned i Midten 

af den indvendige Skiveside. Dette udføres i Drejestolen 

ved Hjælp af en Smergelrulle, der maa holdes godt fugtig, 

og iøvrigt paa den Maade der er afbildet i Fig. 72 (Afsnit 

228). Det samme Arbejde kan ogsaa undertiden blive nød

vendigt, naar f. Eks. den underste Cylinderkloben (phariot) 

ligger højere end Værkpladen, hvorved Skiven kan komme til 

at trykke mod Klobenen naar Glasranden lukkes til og 

saaledes fremkalde en Klemning ved Cylinderen. Skiven 

maa kun hvile paa Randen, ellers ingen Steder.

302. Derefter gaar vi over til grundig at afhjælpe de 

to første Feil (291), i hvilket Øjemed vi maa fjærne samtlige At hænge 

Dele fra Værkpladen. Vi begynder med at hænge Fjederhuset nedørhuset 

lige. Hvis det nu var saaledes, at Fjederhuset stod altfor 

højt saa kunde vi afhjælpe dette paa en meget fiks Maade, 

ved at skrue Fjederhusklobenen paa Pladen, og i Universal

drejestolen dreje de to Uddrejninger for Spærhjulet og Cha- 

peauen lidt lavere. Men saaledes som Forholdet er, staar 

vort Fjederhus jo netop altfor dybt. Vi tør altsaa ikke bringe 

det endnu lavere ned, men maa hjælpe os paa den Maade, 
at vi anbringer nogle Grader under Fjederhusklobenen, saa 

tæt ude ved Randen som muligt og nærmest den Side der 

vender ind imod Minuthjulet

303. Derfor behøver man dog ingenlunde at overhamre 

hele Klobenkanten med Hammerpenen, da Resultatet ligesaa At anbringe 

hurtigt og propert kan opnaas, ved at udføre et Par Mejsel- ^oabdenuennder 

hug paa det anførte Sted. 1 Nødstilfælde kan man ogsaa 

hertil anvende en middelstor Lommeuhrs-Skruetrækker, men 

da den bevægelige Plade paa Enden af Skruetrækkeren der

ved let kan blive ødelagt, er det bedre at forfærdige sig en 

speciel Mejsel. Slaar vi nu med denne et Hak ned i Under

siden af Klobenen, efterat vi forinden har anbragt den paa 

en Ambolt med et Stykke Silkepapir som Underlag, saa vil
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der paa begge Sider af dette Hak, danne sig en lille Bule. 

Viser det sig at dette ikke er tilstrækkeligt, saa slaar vi paa 

tværs af dette Hak endnu et andet, der vil drive den første 

Bule endnu højere i Vejret (sammenlign c i Fig. 92). 

Hvem der er i Besiddelse af Staalstempler med Tal, kan 

med Held anvende et saadant; thi derved faar Sagen Ud

seende af, at Broen er bleven nummereret fra Fabriken, og 

ingen vil falde paa den Tanke, at Tallet kun er bleven 

slaaet ind for at frembringe en Grad.

304. Et saadant Korshak eller indstemplet Nummer i 

hver Ende af Klobenen, og tilmed saa nær ved den indven- 

vendige Kant som muligt vil bringe Fjederhuset højere i

Fig. 92.

At anbringe Grad under en Klobenfod.

Vejret indadtil, og samtidig befri saavel Timehjulet for en

hver Berøring med Kanten af Fjederhuslaaget, som Fjeder

hustænderne for den Fare at kunne berøre den indvendige 

Kasserand. Skulde den indhuggede Grad være bleven alt for 

høj, saa filer man med Forsigtighed kun ganske lidt af, (thi 

det bliver let for meget). Ved denne Fremgangsmaade bliver 

Klobenen mindst beskadiget. Paa Overfladen og paa Siderne 

vil der overhovedet ikke være det fjerneste at bemærke.

305. Forinden vi overbeviser os om hvorvidt denne

At gøre Afhjælpning har haft den tilsigtede Virkning, ordner vi ogsaa 
V'ndgribn^n- den anden FeJl: de to for flade Viserværks-lndgribninger, 

gerné dybere, da vi ellers vil blive nødsaget til endnu engang at skrue 

Fjederhusklobenen af. Saadanne grove Fejl, som at begge
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Viserværks-lndgribningerne staar for flade, forekommer dog 

kun i meget tarvelige eller stærkt forfuskede Uhre; vi har 

altsaa en saa meget større Anledning til ikke at ødsle med 

Tiden og vælger derfor en Vej, der i Løbet af faa Minutter 

kan føre til Maalet, idet vi nemlig flytter Vexelhjulsstiften 

og bringer den nærmere henimod Minuthjulstappen.

306. Hermed bærer vi os ad paa følgende Maade: I 

den stærkt forstørrede Tegning Fig. 93 er / Vexelhjulsstiftens At flytte 
Skruehul og a Uddrejningen for Ansatsen, medens Pilen e jt®fxtee^uls’ 

angiver Retningen, i hvilken Stiften skal forskydes. Med en 

fin Rundfil filer vi nu Skruehullet aflangt i den ønskede

Fig. 93. Fig. 94.

Vekselhjulsstiften flyttes.

Retning, men passer godt paa, at Gevinderne i de øvrige to 

Tredjedele ikke bliver beskadiget. Derefter slaar vi to 

Mejselhug (zzz m, Fig. 94.) saaledes ind, at de driver den 

tilbagestaaende Del af Gevinderne frem i samme Retning 

som Udfilingen, og banker til Slutning den ophuggede Grad 

flad med en Fladpunsel. Naturligvis maa der lægges et Stykke 

Silkepapir mellem Værkpladen og Ambolten, da den matte 

Forgylning ellers vilde blive blank af det Tryk, der frem

kommer ved Slagene.

307. Nu behøver vi kun at skære Gevinderne efter.

Dette kan ske ved Hjælp af Gevindboret, men man kan vexeihjuis- 

ogsaa benytte selve Veksellijulsstiften. 1 dette Øjemed spæn- ind 

der vi Stiften rigtig fast ind i en Skydetang og tvinger den

paa samme Maade, som vilde vi skære nye üevinder
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vil der absolut intet 

af Vekselhjulsstiften, 

har sat begge Viser- 

kunde opdages ved,

Fremgangs- 

maadens 

Tilladelighed-

Timerøret 

klemmer sig 

paa Minut-

310. Først nu, efter at vi har ordnet samtlige Fejl, 

Afhjælpningen sætter vi igen alle Dele sammen, d. v. s.: Fjederhus med 
kontro eres J

Kloben, Minutlijul med Steg, saavel som det samlede Viser-

med et Gevindbor — ind i det saaledes forandrede Skruehul. 

Efter to Omgange vil Stiften sidde fast. Skulde det vise 

sig, at Ansatsen ikke ligger flad i Uddrejningen a, fordi 

der muligvis har dannet sig nogen Grad forneden, saa kan 

man med en halvrund Punsel drive denne ned. Endvidere 

maa Uddrejningen a for Vexelhjuls-Ansatsen (se a1, Fig. 94) 

drejes efter, saafremt denne skulde være bleven for knap.

308. Da Vexelhjulstiften aldrig bliver skruet af, saa 

har den frembragte Beskadigelse af Gevinderne i Skruehul

lerne intet at betyde. Stiften vil ubetinget sidde fast, naar 

blot Arbejderen bærer sig rigtig ad, og paa Bagsiden, d. v. s. 

paa den øverste Side af Værkpladen 

være at se. Den foretagne Flytning 

hvorved man i Løbet af fem Minutter 

værks-Indgribningerne dybere, vil kun 

at Ansatsen paa Stiften sidder saa meget excentrisk i Ud

drejningen a (Fig. 93 og 94), som Indgribningen er bleven 

gjort dybere, men dette har jo intet at betyde. Den i en 

vis Forstand mere „korrekte“ Flytning af Stiften ved at fore 

Skruehullet ud og skære nye Gevinder ind, varer ikke blot 

meget længere, men Stiften, der er bleven flyttet paa denne 

Maade, vil ogsaa efter Udførelsen tage sig mindre heldig ud 

paa den forgyldte Værkplade.

309. Efter at vi endvidere, med Hensyn til Afhjælp

ningen af den tredie og sidste Fejl i vore opnoterede Eks

empler (291), har undersøgt, om der muligvis skulde findes 

røret. Grader paa Minutrøret, eller om Timehjulsrøret maa rives 

op, afhjælper vi nu ogsaa denne Fejl paa den Maade, som det 

fremgaar af Undersøgelsen. Eventuelle Grader kan man sim

pelthen fjærne ved at sætte Minutrøret paa Viservællen og 

polere det over med Arronderfilen paa Filtræet. Sætter man 

derefter Timerøret paa Plads, maa det naturligvis løbe ganske 

villigt.
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værk, og gaar det hele endnu engang igennem, for at over

bevise os om, at vi nu ogsaa har truffet det riglige med 

Hensyn til Afhjælpningen. Maaske vil det vise sig, at Graden 

under Fjederhusklobenen er bleven for stor; vi filer den da 

ganske lidt lavere; thi ofte hjælper det meget mere, end 

man tænker sig. Eller ogsaa er muligvis Vexelhjuls-lndgrib- 

ningen bleven rigtig, medens Timehjuls-Indgribningen der

imod er bleven for dyb: i saa Fald vælser vi Timehjulet 

lidt igennem o. s. v. I hvert Tilfælde er det altid fordelagtigt 

af afhjælpe saa mange Fejl paa engang som muligt, i Stedet 

for ved hver enkelt at skrue de betræffende Dele utallige 

Gange af og paa.

311. „Fjederhuspartiet“, som alle de her behandlede
S o æ r væ rk £ts 

Dele sædvanligvis kaldes under et, er ikke blot en meget undersøgelse, 

vigtig, men ogsaa en meget omfangsrig Bestanddel af Loni- 

meuhrværket. Hertil hører fornemmelig ogsaa Spærværket.

Da der imidlertid gives forskellige Arter af Spærværker, saa 

er disse bleven samlet i et specielt Kapitel (350-393). Her 

skal altsaa kun bemærkes, at vi efter at Fjederhus-Indgrib- 

ningen, Viserværket og Skiven er ordnet, ikke kan gaa videre, 

forinden vi ogsaa har undersøgt Spærværket, og i fornødent 

Fald bragt dette i Orden.

312. Vi vender os dernæst imod endnu et Par Fejl, 

der ikke saa sjældent forekommer ved Fjederhuse i Nøgle- At rette 

uhre, som f. Eks. en for flad Fjederhus-Indgribning (85). kiobénem 

Denne lader sig meget let rette, hvis det drejer sig om et 

frithængende („flyvende“) Fjederhus i den sædvanlige tynde 

Kloben, idet man simpelthen sætter en Messingpunsel, som 

den der er afbildet i Fig. 83 (274), paa Side-Spærfjederen 

og driver Fjederhusklobenen nærmere til Minuthjulet.

313. For det meste vil der derefter opstaa en Berøring 

af Fjederhus-Omfanget i Plade-Uddrejningen. Dette ordner Uddrejningen 

man efter at alle Delene er skruet af, idet man skruer Fje- efterlejes 

derhusklobenen uden Fjederstift og uden Chapeau fast paa 

Pladen, trykker Klobenhullet mod Centrerspidsen i Universal

drejestolen og klemmer paa denne Maade Pladen fast med 

Skivesiden vendt udad. Derefter drejer man kun saa
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meget bort i Uddrejningen som lige akkurat er nødvendig 

for at Fjederhuset kan bevæge sig frit. Den nye Uddrejning 

vil naturligvis paa Forsiden efterlade en skarp Kant, som 

ikke maa blive staaende. Da det imidlertid baade vil være 

besværligt og tidsspillende at spænde Pladen saaledes ind 

fra den modsatte Side, at Uddrejningen igen kan løbe nøjatig 

rund, saa maa den nævnte Kant straks, forinden Pladen 

tages ud af Universaldrejestolen, „brækkes“ bort med den i 

Fig. 68 (Afsnit 208) afbildede hageformede Stikkel.

314. Som allerede tidligere fremhævet (275—278), maa 

Klemning ved det heller ikke her forglemmes, at ved at forrykke Fjederhus- 
Chapeauen. klobenen kan Chapeauen meget let komme til at klemme sig 

i Støvkapslens Optrækshul. Dette maa omhyggelig under

søges, og hvis det er nødvendigt maa Fejlen afhjælpes ved 

at forsænke eller file Hullet større i Støvkapslen.

315. Vi kommer nu til et af disse Arbejder, der paa 

en saa fortræffelig Maade afgiver Prøvestenen for, om en 
Fjederhus- „ , . ... , , . , . , , ...

klobenen Reparatør kan arbejde propert, et Arbejde, der ikke saa 
fores (under- sjældent kan blive nødvendigt ved Nøgleuhre, naar den tynde 

Ijpfinpø ) *
Fjerhuskloben ved Spærhage-Indsnittet er bleven saa forfilet 

af en ukyndig Ardejer, at Klobenen ikke mere kan mod- 

staa Trykket fra den optrukne Fjeder, men brækker over; 

Chapeauen er da det eneste, der endnu kan holde de to 

Klobenhalvdele sammen, men selvfølgelig ganske utilstræk

kelig. I saadanne Tilfælde maa Fjederhusklobenen fores, 

eller rettere „lappes sammen“; thi der bliver virkelig sat en 

rigtig „Lap“ paa, idet man nemlig fornyer Pladen mellem 

Spærhjulet og Fjederhusbunden. Uden Lodning lader dette 

sig ganske vist ikke gøre. Men det kan dog udføres saa 

propert, at end ikke Kloben-Forgyldningen lider den mindste 

Skade. derved; med Undtagelse af Loddeforbindelsen, der 

kun vil kunne opdages ved Hjælp af Loupen, og saa den 

Omstændighed, at Klobenen er bleven drejet blank paa 

Undersiden, maa der overhovedet ikke kunde ses det mindste 

af det udførte „Lapperi“.
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316. Da Forfærdigelsen af en ny Fjederhuskloben vil 

kræve i det mindste det dobbelte af Tid, og man bagefter Fordele ved 

enten maa lade Klobenen forblive i uforgyldt Instand gangsmaadé. 

(medens den oprindelige Forgyldning ikke lider den 

mindste Skade ved vor Reparation), eller udsætte sig for 

Bryderi med Forgylderen, der højst ugerne paatager sig en 

saadan Bagatel, ja maaske vil bruge flere Dage dertil, for 

saa endelig at frembringe en ganske umulig Farve, der ser 

hæsligere ud, end hvis man helt havde ladet være med at 

forgylde Klobenen og kun havde slebet den sirlig af, — saa 

kan efterfølgende Beskrivelse af en Methode til at fore saa- 

danne itubrækkede Fjederhusklobener, dobbelt anbefales.

317. I Fig. 95, Tavle I. er afbildet en Fjederhuskloben, 

der er brækket over ved i, — dels som en Følge af, at en Klobenen og 
Pladen tii 

ufornuftig Arbejder har filet Spærhage-Indsnittet h dybere, og dannes. 

dels som en Følge af, at Bunden g, der tjener som Leje for 

Spærhjulet, har været alt for tynd,) — saa at den nu kun 

holdes sammen af Chapeauen, hvis Uddrejning er synlig 

ved k. At en saadan Kloben ikke besidder nogen Fasthed, 

og at Fjederhus-Indgribningen derfor maa blive i højeste 

Grad usikker, er indlysende; vi lægger altsaa en Plade 

under Klobenen, og det paa følgende Maade:

318. Først og fremmest filer vi Fjederhusklobenen 

ganske flad paa Undersiden, indtil Bunden g (Fig -95) falder 

ud og kun Uddrejningen for Chapeauen (/c) bliver staaende vetj Lodning, 

tilbage. Derefter indretter vi os en lille Plade af godt haardt 

hamret Messing, der files til i den Form som er gengivet i 

Fig. 95 (Tavle I.) ved P. Pladens Størrelse maa ikke over

stige Chapeau-Uddrejningens Gennemsnit og Fjederhusklo- 

benens Bredde med mere end 1—2 mm; dens Tykkelse vil 

fremgaa af Forholdene og sjældent overstige 1 mm. Det er 

nemlig upraktisk at gøre Pladen tykkere end nødvendig, da 

man ellers bagefter vil faa saa meget mere at dreje af.

319. Den ene Side af Pladen files smukt flad paa 

Korkskiven, og derefter gaa vi over til at lodde Pladen fast 

paa Undersiden af Klobenen. Da det, — bortset fra Lod-
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ningen af Skivepillerne (234), — er første Gang, at der i 

denne Bog er Tale om Lodning, maa det være tilladt 

at fremkomme med nogle Bemærkninger, der gælder for 

ethvert Loddearbejde i Uhrmageriet.

320. Mange Uhrmagere lodde som en Blikkenslager, 

Fortin^ing8 undertiden ikke engang saa propert som en dygtig Blik- 
9‘ kenslager. Ved meget grove, f. Eks. elektrotekniske Arbejder, 

kan der vel som Regel heller ikke gaaes frem paa anden 

Maade, end at man lægger de to Dele ovenpaa hinanden, 

besmører dem dygtig med Loddevand, anbringer nogle ikke 

altfor smaa Klumper Tin ovenpaa, og saa holder det hele 

over Flammen indtil Tinnet flyder sammen og danner en 

ordentlig Klump omkring de sammenloddede Traade o. s. v. 

Men hvis en Uhrmager bærer sig ad paa samme Maade 

ved Lommeuhrs-Arbejder, f. Eks. ved Indlodning af Sten

hulsfatninger, eller selv ved Udforing af Pendant-Huller, saa 

er dette en ganske utilladelig Fremgangsmaade (for ikke at 

bruge en langt mere træffende men altfor uparlamentarisk 

Betegnelse, som jeg med Magt maa tvinge min Pen fra at 

sætte paa Papiret). Den Uhrmager der lodder saaledes, 

skulde langt hellere se at blive Blikkenslager. Den eneste 

rigtige Fremgangsmaade i saadanne Tilfælde bestaar altsaa 

i, at man først fortinner den mindste af de to Dele der skal 

forenes ganske tyndt paa Forbindelsesomfanget, og saa bag

efter lodder dem sammen. Paa denne Maade indskrænker 

man Tinmængden og Loddevandet til det mindst mulige, og 

Arbejdet faar straks efter Lodningen et smukt og propert 

Udseende, uden Spor af alle disse Tinklumper der kun 

minder om Blikkenslagerværkstedet.

321. I Overerensstemmelse hermed spænder vi vor 

Forbrændin^ 96) ,iqd 1 en gamrnel grov Korntang, som vi
9 for lignende Tilfælde har forsynet med en Skyder D af 

sammenbøjet Messingtraad, bestryger Pladen med Lodde

vand, lægger seks til ti ganske smaa Stykker Tin ovenpaa (alle

sammen i det højeste saa store som et Knappenaalshoved), 

holder Pladen over Spiritusflammen og stryger Tinnet, saa- 

snart det begynder at flyde, med en Loddestift udover hele
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Pladens Overflade, fjærner det hurtigt fra Flammen, og Over

fladen vil nu være bedækket med et ganske tyndt 
Lag Tin.

322. Man maa passe godt paa, at Tinnet, saasnart det 

begynder at flyde, øjeblikkelig fjærnes fra Flammen, da det Pladens 

ved en for stærk Ophedning straks forbrænder og derved Paaiodning- 

fuldstændig mister sin Bindekraft. Endvidere maa selvfølge

lig Fladen som skal fortinnes være fuldstændig ren (frisk);

d. v. s. den maa efter Tilfilingen enten overhovedet slet ikke 

mere berøres med Fingrene, eller idetmindste umiddelbart 

forinden den bestryges med Loddevand, endnu en Gang 

skrabes helt ren med en skarp Stikkel. Det samme gælder 

naturligvis ogsaa Klobenens Underside, paa hvilken den for

tinnede Plade nu skal loddes fast.

Fig. 96.

323. For at faa de to overbrækkede Kloben-Halvdele 

til at passe rigtig sammen, gives der kun et Middel: Klo- 

benen maa skrues fast paa Værkpladen. Naar dette er gjort, 

maa Klobenens Underside danne én fuldkommen Flade. 

Efter at man har trykket Klobenens to Halvdele saaledes 

sammen, at Brudfladerne passer godt ind i hinanden, vender 

man Pladen om, spænder den ind i en Stilklo med Silke

papir mellem Bakkerne, giver lidt Loddevand paa Undersiden 

af Klobenen, lægger den nye Plade med den fortinnede Side 

paa Loddevandet og trykker den fast med en eller anden 

Genstand, f. Eks. en gammel Korntang, idet man samtidig 

fører Arbejdet ind over en Spiritusflamme. Saasnart Tinnet 

begynder at flyde, hvilket vil ske i Løbet af faa Secunder, 

trækker man det hele ud af Flammen, lægger Klobenen 

hurtig og fladt ned paa Skruestik-Ambolten og trykker 

Pladen fast ved Hjælp af en Fladtang. Dette maa ske meget 

hurtigt, da Tinnet næsten øjeblikkelig stivner.
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324. Efter Lodningen maa der ingensteds være nogen 
Omhyggelig Uregelmæssighed at opdage, overalt maa der kun ses et 
udvaskning. ensarfe|. fyncjf rundtløbende Tinbælte. Da Loddevandet har 

farvet den paaloddede Plades nærmeste Omgivelser rød, 
maa Klobenen straks skrues af Værkpladen, og begge Dele 
maa omhyggelig afsæbes med en Børste indtil alle Spor af 
Loddevandet er fjærnet.

325. Først nu tegner man efter Øjemaal Hullet op i 
Hullet den paaloddede Plade concentrisk til de to Kloben-Uddrej- 

paatégnes. njnger (g- Og Å: i Fig. 95, Tavle I.), borer det igennem og 
river det op indtil det passer over den øverste Fjederhustap, 
men vel at mærke ikke over Spærhjulstappen, for hvilken 
det først senere skal afgive Leje. Derefter filer man paa 
begge Sider de fremstaaende Pladekanter omhyggelig bort, 
skruer Klobenen igen fast paa Værkpladen og spænder den 
let ind i Universaldrejestolen, idet man centrerer den efter 
Bagsiden af det gennemborede og forsænkede Hul.

326. Forinden man drejer de to Uddrejninger efter, 
Centreringen. maa den indspændte Plade rettes nøjagtig rund efter den 

oprindelige Uddrejning for Spærhjulet, eller — hvis dennes 
Omrids skulde være bleven utydeliggjort af det omflydte 
Tin — efter den større Uddrejning, d. v. s. den for Cha- 
peauen k i Fig. 95, Tavle I. Først da spænder man Pladen 
helt fast ved Hjælp af Sikkerhedsmøtrikerne (197), hvorefter 
Spærhjuls-Uddrejningen (gO drejes flad og op til den rigtige 
Størrelse; derefter drejer man ogsaa den anden Uddrejning 
(k Fig. 95) en Ubetydelighed efter, dog uden at gøre den 
større eller dybere, men kun saa meget, at den er nøjagtig 
flad. — Kun hvis Spærhjulet har for megen Luft i sin Ud- 
drejning mellem Klobenen og Chapeauen, skal og maa Ud- 
drejningen for sidstnævnte gøres dybere (365). — Om de 
Arbejdsfordele der garantere glatte og propre Uddrejninger» 
se Afsnittene 194 til 212.

327. Nu drejer man med en slank Stikkel Hullet op 
uddrejés1 fOr ^Pær^ju’s^aPPen- Dette er et Arbejde hvortil der fordres 

' Øvelse og Forsigtighed. Hullets Størrelse maa prøves flere
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Gange med Fjederstiften. Viser det sig ved Prøven, at Hullet 

fremdeles er for lille, saa maa Stikkelen, forinden Supporten 

igen skydes frem, drejes omtrent 7« Omgang tilbage mod 

Midten. Efter at Supporten er skudt frem, maa man for 

hver Gang kun lade Stikkelen gribe ganske ubetydeligt; thi 

man maa vel huske paa, at Spaanen bliver taget bort 

hele Vejen rundt, saa at Hullets Gennemsnit altsaa bliver 

gjort det dobbelte af Spaanens Tykkelse større. Denne Om

stændighed bør man altid tage med i Betragtning ved ethvert 

Drejearbejde. Den der føler sig fuldstændig sikker i Arbejdet 

kan naturligvis ganske rolig gøre Hullet større lidt efter lidt 

med Stikkelen, indtil det har naaet det rigtige Omfang; der

imod vil Begynderen gøre bedre i, at stoppe op medens 

Hullet endnu er for lille, og saa til Slutning rive det op 

med Rivalen. Men da Rivalen fremtvinger Grad, saa maa 

Arbejdet endnu en Gang spændes ind i Universaldrejestolen 

for at faa nævnte Grad fjærnet paa den Maade der er be

skreven i Afsnittene 208 og 313. I hvert Tilfælde maa 

Fjedervællen nu kunne sættes fuldstændig sikker ind i Klo- 

benen, saa at man ikke blot kan undersøge om de to Ud- 

drejninger — der svarer til Spærhjulets Tykkelse — har 

den rigtige Dybde, men ogsaa: hvor meget der skal drejes 

af Undersiden af den paasatte Plade, for at denne kan 

komme til at staa i det rette Forhold til Spærhjulstappens 

Højde (Længde).

328. Ogsaa ved dette Arbejde maa Fjederhusklobenen 

skrues paa Værkpladen, og denne igen spændes ind i Uni- ®ad9rse'.de®n 

versaldrejestolen (men denne Gang med Skivesiden indadtil), 

da der kun paa denne Maade kan opnaaes Sikkerhed for 

at Pladen bliver lige tyk overalt. Til Slutning drejer man 

ogsaa den fremstaaende Pladekant af, med en skraa godt 

poleret Stikkel, saa at der hele Vejen rundt fremkommer en 

smuk Facette.

329. Derefter borer man de fire Chapeau-Skrue- 

Huller igennem, der selvfølgelig er bleven fyldte med Tin, 

skærer Gevinderne op, og giver med Rulleforsænkeren hver 

af Hullerne en lille poleret Forsænkning paa Undersiden.
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Ogsaa Skrueenderne maa afrundes og poleres i Skrueafkor

teren (Laternen), hvis dette da ikke allerede er bleven gjort, 

— hvorefter man med en flad Griffel afsliber hele Klobenens 

Underside tilligemed den paasatte Plade. Smukkest tager 

det sig ud hvis man til Slutning med Griffelkanten kan 

frembringe en Art Pynteslibning, i Form af sammenslyngede 

Ringe, der i høGrj ad vil fremhæve Pladens polerede Facetter 

og Forsænkningerne fra de fire Skruehuller. Det hele kræver 

kun saare ringe Tid.

330. Endelig sætter man Fjederstiften ind og skruer 

Arbejdet Chapeauen paa, for at anbringe Indsnittet for Spærfjeder- 
fuidendes. p]agen (/7 pjg 95, Tavle L). Dette Indsnit maa ikke gøres 

dybere og bredere end højst nødvendig, for ikke igen at 

svække Klobenen unødvendig; men naturligvis maa Spær

hagen kunde gribe ned i Bunden af Spærhjulstænderne.

331. Efter at dette Arbejde er udført, maa man se efter 

utilsigtet om Fjederhus-Indgribningen er rigtig. Denne vil, efter at 
Forandring ^u|]e^ er foret, meget ofte være bleven enten for dyb eller 

Fjederhus- for flad, da det, — som allerede tidligere forklaret i (326), — 
indgribnmgen. j<un j færres(e Tilfælde vil være muligt, at uddreje det 

nye Hul, efter den oprindelige Spærhjuls-Uddrejning, saa 

det kommer til at løbe nøjagtig rundt. Men hvis man, 

istedetfor efter denne Uddrejning, vilde indstille Klobenen 

efter den større Uddrejning (den for Chapeauen), der paa 

Grund af Klobenens ringe Bredde er brudt af paa Langsiden, 

saa kan det ogsaa derved let hænde, at Hullet ikke kommer 

til at sidde nøjagtig paa det gamle Sted. Og endelig kan 

der jo ogsaa ved Uforsigtighed fremkomme en Fejl ved 

Sammenføjningen af de to Klobenhalvdele, — kort sagt, det 

Tilfælde, at Indgribningen forskyder sig, er ikke saa helt 

sjældent.

332. Men dette har ikke det fjærneste at sige. For

bindelsen mellem den nylig paaloddede Plade og Klobenen 

er nu saa solid, at vi uden Betænkelighed kunde bøje 

denne i den ønskede Retning ved Hjælp af et Par Hammer

slag paa en Messingpunsel, saaledes som dette tidligere er 

bleven beskreven i 274 og 312.
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333. En ikke ligefrem hyppig forekommende Fejl er 

det, at Taphullet i Fjederhusklobenen er for stort, medens 

selve Klobenen ellers er ubeskadiget. Denne Fejl forekommer 

i Særdeleshed ved Fjederhusklobener af meget blødt Mes

sing. I saadanne Tilfælde bliver naturligvis kun Hullet foret. 

Dette Arbejde er ikke saa helt let at udføre, fordi Hullet, 

naar det skal gøres større, bryder ud i Spærhage-Indsnittet. 

Om at nitte Foringen kan der derfor ikke være Tale, man 

maa finde sig i at lodde den fast, Men ogsaa i anden 

Henseende kræver dette Arbejde megen Forsigtighed, f. Eks. 

naar Hullet skal gøres større; man kan nemlig ikke simpelt

hen rive det op med en Rival (alene af den Grund at Hullet 

for det meste er slidt aflangt i den ene Side), men maa 

dreje det op i Universaldrejestolen.

Klobenhullet 
fores

Forsigtighed 
ved 
Uddrejningen.

334. Hermed bærer man sig saaledes ad, som det er 

bleven beskreven i Afsnittene 326 og 327, kun med den 

Forskel, at man denne Gang benytter Spærhage-Uddrejningen 

som Grundlag for Uddrejningen. Bedst er det dog at gøre 

Hullet større ved i Ordets egentlige Forstand, at „stikke“ 

Uddrejningen igennem, og ikke som ellers, ved langsomt at 

føre Stikkelen til Siden. Men vil man benytte denne Frem- 

gangsmaade, saa maa man i hvert Tilfælde kun skyde Stik

kelen meget langsomt til Siden, samtidig med at man drejer 

Arbejdet forholdsvis hurtig rundt, da Stikkelen ellers vil 

blive hængende i Spærhage-Indsnittet, og man saa meget 

let kan risikere at brække Klobenen midt over. Saadanne 

Uheld er altsaa aldrig uden egen Skyld; thi ved behørig 

Agtpaagivenhed og Kendskab ti! Arbejdet er ethvert Uheld 

ganske udelukket.

335. Hullet for Foringen maa kun gøres meget lidt 

større, ca. 0,5 til 0,8 mm i Gennemsnit. Selve Foringen maa Foringen 

tildrejes af haardt hamret Messing (130 til 132) og derefter Indloddes- 

loddes fast som til en ny Stenfatning. Det vil altsaa sige: 

den maa ikke stikkes ind i Hullet oversmurt med Loddevand 

og omgivet af et halvt Dusin Tin-Klumper, men derimod 

sættes paa Enden af et firkantet Rivalhefte (paa hvilket den
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ikke kan dreje sig naar den trykkes ind i Hullet) og der

næst fortinnes ganske tyndt og propert paa hele Omfanget 

ved Hjælp af en Loddestift (321). Først derefter bringer 

man Arbejdet ind over Ilden, idet man lader Fjederhusklo- 

benen være fastskruet paa Værkpladen, da Klobenen derved 

faar mere Fasthed, og ikke saa let lader sig bøje fra hin

anden naar man trykker Foringen ind i Hullet, hvad der i 

Fig. 97.
Foringens Indledning i Fjederhusklobenen.

andre Tilfælde meget let vilde kunde ske. Man bestryger 

Foringens fortinnede Omfang saavelsom det uddrejede Klo- 

benhul med Loddevand, bringer de to Dele sammen og 
holder det saaledes over Spiritusflammen som Tegningen 

Fig. 97 udviser.
I samme Øjeblik som Tinnet begynder at flyde, presser 

man med en drejende Bevægelse Foringen fast; fjærner det 

hele hurtig fra Flammen og fremmer Afkølingen ved at 

blæse paa Loddestedet.
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336. Ved at tage Pladen ud af Flammen maa man 

passe godt paa, at man ikke kommer til at vrikke med 

Stikkelen, saa at Foringen kommer til at sidde skævt i Hul

let. Skulde dette alligevel hænde, saa maa det hele endnu 

engang bringes ind i Flammen, og Foringen maa atter rettes 

lige med Stikkelhæftet, saa snart Tinnet begynder at smelte.

337. Pladen ”og Klobenen maa herefter sæbes omhygge

ligt af (324), hvorefter man drejer Foringen flad foroven i 

Flugt med Forsænkningen, og forneden i Flugt med Klobe- 

nens Underside (326 og 328). Arbejdet udføres i Universal

drejestolen med Klobenen som hidtil fastskruet paa Værk

pladen. Man kan ogsaa med det samme dreje Hullet op til 

sin rigtige Størrelse, saafremt Arbejderen føler sig tilstrækkelig 

sikker i dette Arbejde (327).

338. Det hænder undertiden, at den indloddede Foring 

kan gaa løs ved at blive drejet flad. Heller ikke dette er en L«*se 
uforskyldt „Malheur“, men vil altid kunne føres tilbage til Forinfler- 

en eller anden begaaet Fejl. Enten har man ladet Tinnet være 

for længe i Ilden, hvorved det er bleven forbrændt og skørt; 

eller Arbejderen har, forinden Fortinningen fandt Sted, ved 

Uforsigtighed berørt Foringen med Fingrene, saa at Tinnet 

ikke er flydt godt omkring; eller han har ved at tage Pladen 

ud af Ilden rystet med Stikkelen, hvorved der er fremkom

met en Utæthed; eller hvad der ogsaa meget hyppigt fore

kommer, Stikkelen, hvormed Foringen bliver drejet flad i 

Universaldrejestolen, har ikke været tilstrækkelig skarp. I 

dette Tilfælde skærer den nemlig ikke, men trykker Foringen 

ud. Den mindste Fejl kan saaledes blive Aarsagen til, at 

man kommer til at udføre et Arbejde to eller flere Gange, 

navnlig naar Arbejderen af Uerfarenhed stadig begaar den 

samme Fejl uden at vide det

339. Dermed har vi nu omtalt alle de vigtigste Repa

rationer ved Fjederhuspartiet med „flyvende Fjederhus1'. Ved



158 Fjederhus og Viserværk.

Fejl ved Fje- de saakaldte faste Fjederhuse*)  forekommer der imidlertid 
derhusø med , ... , , , ,

*) Den saavel i Fagliteraturen som i Værksted-Sproget almindelig 

anvendte Betegnelse „fast“ og „flyvende Fjederhus“ er som 

bekendt ganske forkert i sin Anvendelse paa Lommeuhre. Kun 

for et Fjederhus, der er skruet fast paa Værkpladen, saaledes 

som det eksempelvis forekommer i de gamle 30-Timers Wiener- 

uhre, eller i Spindeluhrenes Repetérværker, er Betegnelsen 

„fast Fjederhus“ rigtig. Men saadanne Fjederhuse forekommer 

ikke i Cylinder- eller Ankeruhre; her gives der kun „flyvende 

Fjederhuse“. Vi ville derfor fra nu af indføre to mere træffende 

Betegnelser, idet vi kalde saadanne Fjederhuse, hvis Spærhjul er

enkelt Leje, endnu nogle Fejl, som vi her ikke skulde undlade at omtale, 

da Afhjælpningen delvis maa udføres paa anden Maade end 

som ved det flyvende Fjederhus.

Manglende 

Stoppertand.

340. Det er f. Eks. en grov Ubetænksomhed, naar en 

Arbejder, fra et Fjederhus med dobbelt Leje, hvor den 

underste Tap bevæger sig i en meget tynd Bro, borttager 

Stoppertanden, hvis Midterparti dog her skal tjene som Tap

ansats. Mangler Stoppertanden, saa er der nemlig ingen an

den Ansats end den skarpe Firkant, der hver Gang Uhret 

trækkes op, skraber Messingspaaner af Taplejet og efter 

kort Tids Forløb fræser et dybt Hul ned i Broen, derved 

faar Fjederhusvællen alt for megen Luft, der kan blive Aar- 

sagen til mange forskellige Fejl, rent bortset fra, at Messing- 

spaanerne vil falde ind i Værket og derved bringe Uhret til 

at standse. Hvis altsaa det beskadigede Stopperværk i et 

saadant Uhr ikke skal fornyes „af Mangel paa Betaling“ 

(fra Kundens Side naturligvis), saa indskrænker man sig til 

at borttage Stopperhjulet, men lader ganske rolig Stopper

tanden blive siddende, selv om ogsaa Stopperfingeren skulde 

være brækket af.

341. Har Fjederhusvællen overhovedet for megen Luft, 

For megen saa undersøger man om det vil være fordelagtigere at bringe 
Endeluft, pjecjerhuset højere i Vejret eller lavere ned, og forer derefter 

det betræffende Fjedervælle-Taphul med en fremstaaende 

Foring (130 til 137).
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342. Hænger Fjederhuset skævt, saa kan denne Fejl 

naturligvis ikke her afhjælpes ved, at man anbringer Grad 8tkævtd 

under Klobenen (303), men maa ordnes ved ligeledes at fjederhus, 

fore et af de to Huller for Fjederhusvællen. Hvilket af dem 

man bør vælge, afhænger naturligvis af Fjederhus-Indgrib- 

ningen. Hænger Fjederhuset over imod Minuthjulet, og Ind- 

gribningen staar noget for dyb, saa centrerer man efter det 

underste Taphul i den tynde Fjederhusbro (128), skruer 

Klobenen paa og drejer det øverste Hul større. Staar 

Fjederhus-Indgribningen derimod snarere for flad, saa maa 

man bringe Fjederhuset nærmere til Minuthjulet, idet man 

centrerer efter det øverste Klobenhul og drejer det underste 

Taphul igennem, samt forer det, o. s. v,

343. Nævnes skal det ogsaa, at det ikke i alle Tilfælde 

er ubetinget nødvendigt at Fjederhuset hænger nøjagtigt lige, ubetinget 

men kun der, hvor der kan være Tale om en generende hænge Fje. 

Gnidning, eller i det mindste — er Fare for at en saadan derhuset lige, 

kan opstaa. Drejer det sig altsaa kun om en ren „Skøn

hedsfejl“, da vil den praktiske Arbejder absolut ikke her 

spilde sin Tid paa nogensomhelst Forbedring, saa meget 

mere som saadanne Fejl jo for det meste kun forekommer 

i meget billige eller stærkt forfuskede Uhre. —

344. Naar vi hidtil hovedsagelig har beskæftiget os 

med Nøgleuhre, saa skulde vi nu omtale nogle Ejendomme- 

ligheder ved Remontoiroptrækket, forinden vi gaar over til optræk. 

Spærværket, Fjederhagen, Drivfjederen og Stopperværket, 

der jo ganske vist alle hører med til Fjederhuspartiet, men 

som vi ikke desto mindre vil behandle i nogle særskilte

fast forbundet med Fjederstiften, og hvis Leje imellem Fjeder

husbroen og Chapeauen er den eneste Befæstigelse for hele 

Fjederhuset (hidtil kaldet „flyvende Fjederhuse“), for „Fjeder

hus med enkelt Leje“, medens vi for de hidtil som „faste Fje

derhuse“ betegnede Konstruktioner, hvor Spærhjulet sidder løst 

paa Optræksfirkanten, og hvor den underste Ende af Fjederstiften 

er forsynet med endnu en Tap, der ligeledes bevæger sig i et 

Taphul, vilde indføre den mere træffende Betegnelse „Fjederhus 

med dobbelt Leje“. Dette sker efter indtrængende Opfordring, 

hvis Berettigelse vistnok enhver Fagmand vil indrømme.
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Kapitler (Afsnit 350 o. s. v.). I (Ihre med Remontoir- eller 

Bøjleoptræk finder man næsten udelukkende det dobbelt- 

lejede Fjederhus som vi omtalte i Afsnittene 339 til 342. 

Endvidere maa man ogsaa skænke Viserværket særlig Op

mærksomhed. Allerede i (285) blev det omtalt, at naar man 

undersøgte Indgribningen mellem Time- og Vexelhjulet maatte 

man ogsaa undersøge Indgribningen med det lille Staal- 

Mellemhjul der forbinder Vexelhjulet med Muffedrivet. I 

mange Uhre med Bøjleoptræk findes der endogsaa flere 

saadanne smaa Mellemhjul (Transporthjul), man bør derfor 

heller ikke forglemme ved Viserværkets Eftersyn (282), ikke 

alene at undersøge samtlige disse Indgribninger, men ogsaa 

prøve hvert enkelt af de smaa Hjul, om de er villige og 

om de har passende Luft, da dette betyder uhyre meget for 

Indgribningens Sikkerhed.

345. Man maa nemlig stedse erindre, at disse Mellem- 

Meiiemhjuiets hjul ikke alene træde i Funktion naar Viserne skal stilles, 
Opgave. men ogsaa bliver ført med af Vexelhjulet under Uhrets Gang, 

i første Tilfælde er altsaa Mellemhjulet det drivende Hjul, 

i andet Tilfælde Hjulet der drives.

346. Ved denne Mellemhjulets dobbelte Opgave fore- 

En skjult Fejl, kommer der undertiden en Fejl, som man let overser ved 

den almindelige Undersøgelse af Viserværket (282 til 287) 

og som man ogsaa senere vil have Vanskelighed ved at op

dage, naar Uhret gaar istaa. Omend man nu har den be

stemte Opfattelse, at der maa være noget der klemmer sig 

i Viserværket eller i Minuthjulet, saa er det dog ikke muligt 

at opdage det mindste, i Særdeleshed da Uhret straks gaar 

i Gang igen saasnart man har fjærnet Viserne og Skiven 

og dermed afgiver Beviset for, at den eksisterende Fejl nu 

foreløbig er hævet.

For at komme paa Spor efter denne vanskelige Fejl, 

At opdage maa det anbefales, at tage Gangen ud af Uhret og lade 
Fejhn. ]øbe jangSomf necj, idet man drejer let paa Op

trækskronen, samtidig med at man omhyggelig iagttager
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Indgribningen mellem Vexelhjulet og Mellemhjulet. Man vil 

da se, at denne Indgribning efter nogen Tids Forløb vil 

Fig. 98.

Mellemhjulets fejlagtige Indgriben i Vexelhjulet.

støde saaledes paa, som det er vist i Tegningen Fig. 98, 

hvor W. er Vexelhjulet med 30 Tænder og Z, et Staal- 

Mellemhjul med 20 Tænder, — begge stærkt forstørrede.

347. Betragter man de to Hjul, saa lægger man straks 

Mærke til Tændernes slanke Form i Staalhjulet Z. i Mod- Fejlens 

sætning til den mere plumpe Vælsning af Vexelhjulstænderne, 

imod hvilke en af Staalhjulets Tandspidser „sættes op“ ved 

H. Denne slanke Tandform giver Fabrikanterne med særlig 

Forkærlighed Staal-Mellemhjulene, fordi Indgribningen der

ved bliver overordentlig blød og glat ved Viserstilningen. 

Men naar Uhret er i Gang og Vexelhjulet er det drivende 

Hjul, saa opstaar der netop den Fejl som vi her har an- 

skueliggjort.
Ved første Blik kunde man fristes til at mene, at Af

hjælpningen maa foretages ved at vælse Vexelhjulstænderne Fejlens 
J r ° . , , , . . Afhjælpning,

tyndere. Dette vilde dog være ganske forkert. Thi ved at 

gøre Tanden //. smallere, gør man jo ogsaa alle de andre 

Vexelhjulstænder smallere; den Tand, der gaar forud for 

Tanden H.y vil altsaa komme til at bevæge sig nøjagtig lige 

saa meget til venstre i Vexelhjulets Bevægelsesretning som 

de andre Tænder, og Fejlen vil vedblive at være den sam-



162 Klemning ved Muffedrivet.

Klemning ved 
Muffedrivet

me som hidtil. Rent bortset herfra, vilde ogsaa den i for

vejen ret rigelige Tandluft mellem W. og Z. blive yder

ligere forøget ved denne grundfalske Fremgangsmaade. Den 

rigtige Afhjælpning bestaar i, at man sætter Staalhjulet Z. 

op i Drejestolen og med Oliestenen sliber saa meget af 

Tandspidserne som den punkterede Cirkellinie a. b. i Fig. 

98 angiver. Dermed er Fejlen hurtig og sikker ryddet af 

Vejen.

348. Paa dette Sted skal vi omtale en anden Fejl, hvis 

Aarsag heller ikke altid er saa helt let at udfinde. Det hæn

der nemlig undertiden selv ved bedre Uhre med Bøjleoptræk, 

at Muffedrivet kan blive staaende i Indgribningen med Staal- 

Mellemhjulet, naar man efter Viserstilningen igen slipper 

Trykknoppen løs og først springer tilbage, efter at man har 

drejet lidt paa Optrækskronen. Undersøger man Trykknop

pen, saa viser det sig, at denne er ganske fri og villig i 

Røret; ogsaa Indgribningerne i Viserværkshjulene har pas

sende Luft, kun er Tænderne i Mellemhjulet for det meste 

ganske tynde, saaledes som vi saa det i Fig. 98.

Aarsag og 
Afhjælpning

349. Fejlen kan nu have to Aarsager. Enten vakler 

Muffedrivet (A. Fig. 99) paa Optræksvællens Firkant (v.) 

Fig. 99.

trykker sig derved skævt til Siden og klemmer sig; eller 

Muffedrivet trykkes helt ned i Bunden af Vexelhjuls- eller 

Mellemhjulstænderne og klemmer sig i Indgribningen. I før-



Fjederhus og Viserværk. 163

ste Tilfælde er der ikke andet at gøre end at forny Drivet 

eller Optræksvællen, saa at begge Firkanterne kommer til at 

passe godt sammen. I andet Tilfælde borer man simpelthen 

en Stift (s Fig. 99) saaledes ind i Værkpladen, at Enden af 

Viserstillefjederen støder imod den, naar man trykker Viser- 

trykknoppen ind og derved forhindrer, at Tænderne i Muffe- 

drivet t trykkes for dybt ned i Vexelhjulets Tandmellemrum-



Spærværket

350. Til de enkleste og lettest forstaaelige Dele af et 
Ligegyldighed Lommeuhr hører Spærværket. Maaske er netop denne Om- 

Spærværket stændighed en Grund mere til, at Spærværket af mange Repa

ratører bliver ganske negligeret, hvad man jo alt for ofte 

kan overbevise sig om. Uagtet man maa forbavses herover, 

saa synes det dog endnu mere uforstaaeligt, at der ogsaa 

ved Indsætning af nye Spærfjedre og Spærkegler, hvor Ar

bejdet lige saa hurtigt og let kan laves godi som daarligt, 

undertiden kan gaaes ligesaa ligegyldigt tilværks. Hvem har 

vel ikke fundet ny indsatte Sidespærfjedre, der kun greb 

halvvejs, ja kun en Trediedel ned i Spærhjulstændernes 

Tanddybde, og som tilmed vare tre Gange saa tykke som 

de egentlig burde være (formodentlig af Hensyn til den større 

Holdbarhed). — Kan der vel tænkes noget mere forkert?

351. Selv ind i Fabrikationen strækker disse Ubegribe- 

Fejiagtig ligheder sig. I Begyndelsen af firserne blev der eksempelvis 
Konstruktion Repræsentanten for en schweitzisk System-Uhrfabrik, der 

i vore Dage hører til de allerførste Verdensfirmaer (den 

Gang var der endnu kun faa System-Uhre i Handelen), fore

vist mig et nyt Kaliber af et Ankeruhr, der udmærkede sig 

ved en overordentlig gediegen Konstruktion, og hvori navn

lig Gangen var ganske fortræffelig forarbejdet. Idet jeg stod 

og glædede mig herover, faldt mit Blik paa Spærværket: 

Oh Skræk: Omkring en Putz, hvis Midtpunkt dannede Skrue

hullet for den ene af Spærhjuls-Klobenens to Skruer, var 

lagt en ca. 13 mm lang Hage, hvis fjedrende Del højst var 

5 mm lang, men som ikke destomindre havde en Tykkelse 

af omtrent 1 mm; altsaa Spærkegle og Spærfjeder i et Stykke! 

„Knik—Knik“ene, smældede da ogsaa højt nok. Fabrikens 

Repræsentant blev ikke lidt bestyrtet, da jeg sagde til ham,
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at disse Spærfjedre i allerhøjeste Grad vilde være udsat for 

at knække midt over, og at enhver bedre Uhrmager derfor 

vilde‘betænke sig paa at føre disse Uhre trods deres iøvrigt 

store og gode Fortrin. Han meddelte straks dette til Fabriken, 

der derefter yderligere indhentede Oplysninger hos dygtige 

Fagfolk, som alle stadfæstede min Dom. Men hvad var der 

nu herved at gøre? Tusinder af disse Uhre var allerede 

gjort færdige, mange andre Tusinder var i Arbejde; hele 

Kaliberet, navnlig Fjederhusklobenen, var skaaret til efter 

denne Spærfjederform, og ved en eventuel Forandring vilde 

en Mængde Stanzer og Modeller, der havde kostet Tusinder

Fig. 100.

Fejlagtig konstrueret Spærværk.

af Franc, blive ganske værdiløse. — Det varede omtrent 

2 Aar inden Forandringen blev gennemført Men i den lid 

havde Fabriken gratis maattet levere sine Kunder grosvise 

af Ombytnings-Spærfjedre (heldigvis fuldstændig færdige og 

lige fil at sætte ind), og Uhrmageren maatte forsigtig anløbe 

hver enkelt ganske iyseblaa. — Senere er Spærkegle og 

Spærfjeder bleven „skilt ad“ i disse Uhre, hvad der jo og- 

saa er det heldigste.

352. Det vil være lærerigt her at give en Tegning af Paavisning 

ovennævnte Spærværk, for derigennem at vise hvori Kon- af Fejlen.
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struktionsfejlen egentlig bestod; thi kun derved vil det blive 

klart for enhver, hvad det er vi skal passe paa ved Spær

værkets Reparation.

353. I Fig. 100 er r Spærfjederen, hvis yderste Ende 

samtidig tjener som Spærkegle. Paa Grund af Spærhjulets 

grove Tandinddeling (absolut ingen Fejl, men snarere en 

Fordel, fordi Spærtændernes Modstandskraft derved vokser 

i samme Forhold) maa denne Spærfjeder gøre en meget 

stor Bevægelse (se den punkterede Stilling r1). Trykket fra 

Spærhjulet i Hvilestilling sker i Retning af Tangenten t; 

Støttepunktet (nemlig Spidsen ved r, der i Retning af Pilen 

støtter sig mod den indfræsede Væg for Spærfjederen) ligger 

altsaa meget langt udenfor Tangenten, og dette har til Følge, 

at Trykket fra Spærhjulet søger at bøje Spærfjederen udefter 

i Retning af Pilen c. Paa det stærkeste Bøjningssted, altsaa 

ved b, indtraadte da ogsaa altid Bruddet.

354. Man kan nu vælge mellem to Ulemper. Enten 

Mangelfuld kan man lade det korte fjedrende Stykke, der strækker sig 

Henseende. ^ra a over b være en hel Millimeter tykt: men saa
er Fjederens Elasticitet saa ringe, at den ikke kan taale den 

store Bevægelse til r1, og straks ved de allerførste Optræk 

vil Fjederen springe over tæt ved a, altsaa omtrent ved c. 

Denne Erfaring havde man sandsynligvis allerede gjort i 

Fabriken og man valgte derfor at anvende den svagere Fjeder. 

Men nu indtraadte den nye Fejl, idet, som allerede omtalt, 

det svage Stykke i Hvilestillingen, bestandig blev trykket 

udefter af Trykket fra Spærhjulet, hvad Fjederen naturligvis 

i Længden ligesaalidt kunde udholde; følgelig indtraadte 

Bruddet efter kort Tids Forløb paa dette Bøjningssted, alt

saa ved b.

Det fremgaar altsaa deraf, at det’altid er ufordelagtigt, 

Bedre Byg- ja i mange Tilfælde — som f. Eks. i det foreliggende — er 
mngsarter. ganske Ufma(jeiigf at fremstille Spærkegle og Spærfjeder ud 

i et Stykke. Tilladelig er denne Bygningsart kun, naar Spær- 

fjeder-Hovedet, der tillige tjener som Spærkegle, paa en eller 

anden Maade kan komme til at ligge fast i en saadan Ret

ning, at ethvert Krav til den fjedrende Del derved fuldstændig
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ophæves, og man saaledes vil være istand til at gøre den 

virkende Del af Fjederen saa tynd og elastisk som man nu 

selv synes. Dette er f. Eks. opnaaet, paa en ret tilfreds

stillende om ikke just ideal Maade, med den almindelige 

Sidespærfjeder (Fig. 101).

Trykket fra Spærhjulet foregaar her i Retning af Pilen t.

Derved stilles der io et meget ringe Krav til den fjedrende sidespær 
f lederens

Del c e, der indskrænker sig til et almindeligt Træk i Længde- virkning. 

retningen. Her kan man altsaa meget let fremstille den 

ønskede Elasticitet for Spærfjederen, idet man gør den 

fjedrende Del c e saa lang og tynd som mulig.

355. Et ideelt Princip vilde det dog først blive, naar 

den fjedrende Del af Spærfjederen udelukkende havde til „gæ^^ei 

Opgave at trykke Spærkeglen ned, saaledes som Til- i to Dele.

Fig. 101.

Fejlfri Sidespærfjeder.

fældet er med nogle cirkelrunde Spærfjedre med Spærhage 

i den yderste Ende. Men da en Beskrivelse af dette System 

her vilde føre alt for vidt, maa vi nøjes med at fastslaa, at 

det Bedste altid er et Spærværk, i hvilket Spærfjeder og 

Spærkegle er delt i to Dele.

356. Ligefrem mønsterværdig! er i enhver Henseende 

Spærværket i de ægte Glashiitter-Uhre, der ganske vist til- Giashütter- 

syneladende blive nøjagtig eftergjorte af et stort Antal Fa- Spærværket 

briker, men dog for det meste med et fuldstændigt Ukend

skab til de Omstændigheder, der har foranlediget Opfinderen 

af denne fortrinlige Konstruktion, til at give Spærkeglen den 

karakteristiske Form og det aflange Hul, der gør den be

vægelig paa sin Putz.
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Det vil sikkert lønne sig, at se lidt nærmere paa dette 

Spærværk, saa meget mere, som det aflange Hul i Spær

keglen af mange Fagfolk fejlagtig bliver anset for at være 

Aarsagen til forskellige Fejl. Fig. 102 gengiver i omtrent 

halvanden Gang Forstørrelse et saadant Spærværk. Vi ser 

her et Optrækshjul A med 64 Tænder, der samtidig tjener 

som Spærhjul; en kraftig Spærkegle k af en ganske karak

teristisk Form, og en lang Sidespærfjeder f, der kun berører 

Spærkeglen med sin yderste Spids.

For endnu tydeligere at kunde se Samarbejdet mellem 

Spærkegle og Spærfjeder, er begge disse Dele fremstillet 

stærkt forstørrede i Fig. 103, medens Spærkegle-Skruen helt er 

udeladt, for at gøre det aflange Hjul mere synligt. Endvidere 

kan denne Afbildning tjene til at anskueliggøre Glas- 

hiitter-Spærværkets mange og store Fortrin med Hensyn til 

Konstruktionen.

Støttepunktet for Spærkeglen, nemlig Putzen p, Fig. 103, 

ligger næsten nøjagtig paa Tangenten tt. Tandinddelingen 

for Optræks- og Spærhjulet A er ikke særlig fin. Tænderne 

er holdt stærke og Spærkeglespidsen kan, uden at være 

særlig tynd, næsten gribe ned i Bunden af Tandmellem

rummet En særlig Fordel er det at Spærkeglen kan bevæge 

sig i sin Længderetning, hvilket opnaas ved Hullets aflange 

Form.
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357. Dette skal tjene til at opfylde to vigtige Opgaver.
For det første skal det formindske den Vej, som Enden af Hensigten 

Spærfjederen maa tilbagelægge, naar Spærkeglen hæver sig af|ange Hul. 
op over Tandspidserne for at smutte ned i Tandmellem- 
rummet, og derved forhindre, at der bliver lagt for stærkt 
Beslag paa Fjederens Elasticitet. Betragter vi nemlig i Fig.
103, den fremskudte Stilling som Spærkeglen her indtager, 
og som den vil komme til at indtage hver Gang Optræks- 
hjulet A drejes fremad, saa vil vi se, at Spidsen af Spær
fjederen i dette Tilfælde er gledet ned i Fordybningen c, 
hvorfra den ved fortsat Omdrejning af Hjulet A aldrig vil 

Fig. 103.

blive hævet saa meget i Vejret, som hvis den var bleven 
liggende oppe paa den bredere Del k. Thi for det første 
er Hævelængden fra Spærkeglens Omdrejningspunkt og til 
Spærfjederens Berøringspunkt derved bleven mindre; og for 
det andet bliver Spærfjederens Hævning ringere ved Ud- 
filingens Dybde Denne paa ingen Maade ligegyldige Om
stændighed, er næsten blevet overset af alle de Fabrikanter, 
der har gjort Forsøg paa at eftergøre Glashiitter-Spærværket. 
Spærkegle og Spærfjeder har de ganske vist givet nøjagtig 
den samme Form som Originalen, endogsaa det aflange Hul 
i Spærkeglen er ikke forglemt; men selve Spærfjederen 
griber saa langt ud over Spidsen af Spærkeglen, at den, 
trods dennes langstrakte Bevægelighed, ikke kan glide ned 
i Fordybningen — (der jo under saadanne Omstændigheder
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bliver ganske meningsløs) — og som en Følge deraf ud

sættes for en to til tre Gange saa stor Hævning som Til

fældet er med de ægte Glashiitter-Spærværker*)

*) Ved denne Lejlighed maa det desværre bemærkes, at jeg i de 

sidste Aar hyppig har haft Lejlighed til at se ogsaa ægte Glas- 

hiitter-Uhre, hvori den samme Fejl fandtes. I tidligere Aar var 

alle Spærfjedre i Glashiitter-Uhre udarbejdet nøjagtigt efter de 

her udviklede Grundsætninger.

**) Paa dette Sted kunde vi ikke gaa videre ind paa det forelig

gende SpørgsmaaL Hvem der interesserer sig særlig for dette 

Emne, vil finde en udførlig Omtale under Titlen „Altes und 

Neues über das Gesperr in Taschenuhren“ i Deutsche Uhr

macher-Zeitung, Aargang 1908, Nr. 3. Porf.

Den anden og Hovedvirkningen af det aflange Hul i 

Spærkeglen kan ganske vist, selv om den her fremstillede 

Fejl er bleven begaaet, ikke blive gjort uvirksom. Den beror 

paa, at Drivfjederen, selv om der ikke er noget Stopperværk 

paa Fjederhuset, aldrig vil kunde blive spændt til det aller- 

yderste, fordi Optrækshjulet efter endt Optrækning ubetinget 

maa gaa lidt tilbage, idet mindste saa meget som Spær- 

keglehullets Forlængelse er større end den Kreds der om

slutter Putzen. Men ved denne lille tilbagegaaende Bevægelse 

bliver Stopperværket (hvis et saadant findes) ikke som man 

fejlagtig tror bragt i Fare, men tværtimod beskyttet**).

358. Men at en Konstruktionsfejl ved denne ellers 

Spærkegiens saa fortræffelige Indretning ogsaa kan tilintetgøre alle For- 
feilForSh delene, beviser Fig. 104. Ved den her fremstillede Spærkegle

form arbejder et saadant Spærværk ofte ganske godt i 

længere Tid; men saa paa en Gang bliver Spærkeglen 

pludselig staaende paa Spidsen af Tanden, og Hjulet gaar 

tilbage. Undersøger man nu Spærværket, saa kan man ikke 

straks finde nogen Fejl; thi Spærfjederen afgiver et passende 

Tryk paa Spærkeglen og denne er ogsaa fuldstændig fri og 

uden Spor af hemmende Grader. Men en Fejl maa der 

selvfølgelig være. I Tegningen er denne fremstillet.

Ryggen af Spærkeglen danner nemlig en Skraaning, og 

Spærfjederen bestræber sig derfor paa at tvinge Spærkeglen 

tilbage imod Omdrejningspunktet. Naar Værket trækkes 

op, glider altsaa Spærkeglen ikke altid fremefter, som
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den skulde, men finder ved de to antydede Punkter a og b, 

to Støttepunkter som bevirker, at den undertiden ikke kan 

falde ned, trods Fjederens Tryk.

Afhjælpningen er ganske simpel: man behøver kun at 

give Ryggen af Spærfjederen den Form der er antydet ved 

c, øverst oppe til højre for Hovedtegningen Fig. 104; saa 

vil Spærkeglen altid glide sikkert fremefter og falde ned i 

Tandbunden. Det er derfor altid nødvendigt ved Aftræk og 

Reparationer at passe paa, at Spærkeglen ogsaa virkelig 

glider sikkert frem og tilbage.

359. Efter denne lille Afvigelse vilde vi vende os mod 
„ ° Spærværkets

de rejl der kan forekomme i Spærværket, og da først og Fejl

Fig. 104.

fremmest mod dem i det enkeltlejede (flyvende) Fjederhus 

med Sidespærfjeder. Der behøves kun ringe Opmærksomhed 

for at udelukke enhver Fejl ved dette Spærværk. I Hoved

sagen er der kun følgende tre Ting at iagttage:

2) Spærhjulstænderne saavelsom Spærhagen maa være 

skarp tilslebne.

3) Spærhagen maa gribe helt ned i Bunden af Tænderne.

4) Den maa hverken kunde glide ud foroven eller for

neden (Klobenens Overflade er her tænkt som „foroven“).

At Fjederen endvidere ikke maa være altfor stiv, af 

Hensyn til et eventuelt Slid paa Spærhagen og Spærhjuls

tænderne, og at Spærhjulet saavelsom Spærhagen maa være 

godt hærdet, følger af sig selv.

360. Ved Reparationer indskrænker Prøven sig dog til



172 Spærfjederens rigtige Stilling.

Spærværks-Indgribningens Sikkerhed; kun hvis der ved Slid 
Spærfjederens viser sig Antydning af, at Spærhagen er for blød, maa man 

°° h^iæts naturligvis ogsaa undersøge Spærfjederens Haardhed og hvis 

Aniøbning. det er nødvendigt foretage en Omhærdning. Ved Anløb- 
ningen gør man Foden og den fjedrende Del af Spærfjederen 
lyseblaa, medens Spærhagen kun maa anløbes mørkegul, i 
det højeste kirsebærbrun. For Spærhjulet er mørkeblaa den 
fordelagtigste Farve, fordi den forhindrer et altfor stærkt Slid 
paa Tænderne og alligevel borttager den Sprødhed der vilde 
kunde fremkalde et Brud.

361. Vi vilde nu antage, at der blev forelagt os et 
Fejl i Side- Spærværk med Sidespærfjeder, hvori der paa en Gang 

spærværket. fanc|fes samfHge Fejl, nemlig:

Fig. 105.

En Sidespærfjeder med for lav Fod.

1) Spærhjultænderne saavelsom Spærhagen er helt ind
slidt, dels paa Grund af en for flad Indgribning og dels 
paa Grund af en for stiv Fjeder.

2) Spærhage-Indgribningen, der altsaa iforvejen har 
været for flad, vil naturligvis blive endnu fladere, ved at file 

Spidserne tilrette.
3) Spærfjederens Fod er for lav; den sidder heller ikke 

fast naar Skruen trækkes til, hvad der har til Følge, at 
Hovedet kan glide ud forneden, saaledes som det er angivet 

punkteret i Fig. 105.

362. Denne sidste Fejl vil vi afhjælpe, saasnart vi har 
spærfjederens skruet Fjederen løs, ved simpelthen med Hammeren at slaa et 

string Par Grader paa Fjederfoden ved r, hvorved Fjederens øverste 
Ende vil hæve sig i Vejret og stille hele Fjederen lige.

363. Selvfølgelig kan ogsaa den omvendte Fejl foreligge,
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nemlig at Fjederen glider ud foroven, saaledes som det er 

tegnet i Fig. 105 med optrukne Linier. I dette Tilfælde 

maa Graden naturligvis slaas paa den bagerste Ende af 

Fjederfoden, altsaa ved n. Dette udføres altid paa den ind

vendige Side af Foden, der dækkes af Klobenen, saa 

at der udvendig fra ikke kan ses Spor af Hammerslagene.

At slaa Grad 

paa Fjeder

foden.

364. Vi vender os nu mod Spærværket. Først vilde 

vi file Spærhjulstænderne og Spærhagen omhyggeligt tilrette, 

og samtidig drage Omsorg for at begge Dele er ganske 

let underfilede. Derefter maa Spærhjulstænderne skraas 

ganske lidt af paa den øverste og underste Side, hvilket vi 

udfører ved at sætte Fjederstiften ind i en Amerikanertang 

i Drejestolen, eller ved at spænde den op i Skruepoler- 

maskinen, idet vi under Omdrejningen holder en lille fin 

Oliesten skraat imod Kanten af Spærhjulet

At file Spær

hjulstænderne 

efter.

365. Derpaa sætter vi Fjederstiften i Klobenen og skruer 

Chapeauen paa. Spærhjulet maa dreje sig med let Gnidning 

under Chapeauen. Skulde det gaa for let eller endog vakle, 

saa maa Uddrejningen for Chapeauen (e Fig. 106) drejes 

dybere ned. (326).

Vaklende

Spærhjul.

366. Samtlige fire Chapeau-Skruer maa trækkes godt 

fast, da Fjederhus-Indgribningens Sikkerhed jo afhænger heraf. 

Enhver mangelfuld Skrue maa ubetinget fornyes. Paa den 

inderste Side af Fjederhusklobenen maa ingen af Skrueen

derne staa frem. — Derimod maa Fjederstifttappen, der be

væger sig i Klobenen, gerne staa lidt frem over den underste 

Klobenflade, for derved at umuliggøre enhver Berøring af 

Fjederhuset mod Klobenens Underside.

Chapeau- 

Skruerne.

367. Er Fjederstiften skruet fast, saa maa Indsnittet i 

Klobenen til Spærhagen være saa dybt, at Hagen kan gribe 

helt ned i Bunden af Spærtænderne. Er dette ikke Tilfældet, 

maa Indsnittet files dybere.

Indsnittet for 

Spærhagen.

368. Først nu lægger man Spærfjederen paa sin Plads, 

for at undersøge om Spærhagen griber dybt nok ned i Hju

let. Hvis ikke, saa maa Fjederhusklobenens Sidevæg i hele

At lægge 

Spærfjederen 

dybere.
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Spærfjederens Længde files saa meget lavere, som det er 

nødvendigt. Derefter vil det som Regel være nødvendigt 

at korte en eller to Gevind-Omgange af Spærfjederskruen, 

da denne ellers næppe vil kunne skrue Fjederfoden fast.

369. Endvidere maa der lægges den allerstørste Vægt 

Spærfjeder- paa> af Spærfjederskruen er sikker i Gevinderne. Holder den 
skruen

’ kun daarlig, saa bør man undlade alle saadanne Fuskerier, 

som at hamre Skruegevinderne flade, drive Gevindhullet 

sammen eller lign.; thi bortset fra, at dette ser hæsligt ud, 

opfylder det som Regel ikke engang sin Hensigt, idet Skruen, 

selv om den ogsaa momentvis skulde holde, dog i Løbet af 

ganske kort Tid atter vil gaa løs. Hvis altsaa Spærfjeder-

tø

Fig. 106.

Fejlfuld Sidespærfjeder.

skruen ikke holder, saa forfærdiger man uden Betænkning en 

ny Skrue og skærer forinden, hvis det er nødvendigt, Gevind

hullet i Klobenen op. Undertiden maa dette endogsaa først 

bores dybere for at være aldeles sikker paa, at Skruen kan 

holde, da Spærværkets Varighed jo til en vis Grad afhæn

ger heraf.

370) Ved at file af Spærhagen bliver denne ikke blot 

Spærhagens lavere men ogsaa kortere. Hvis man altsaa filer meget af, 

' kan der derved opstaa en Fejl, som mange Sidespærfjedre 

allerede besidde forinden og som er anskueliggjort i Fig. 106. 

Spærhagens Angrebsflade ligger her ikke i Tangentpunktet, 

men (i Henhold til Spærhjulets Vinkelretning) bagved sam

me. For at være rigtig skulde Spærhagens Spids falde i 

Linien a b, Fig. 106.
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371) Naar Forskellen er saa betydelig, som den er 

tegnet her, vilde det være forkert at stille Spærfjeder-Ind- Forandre 
gribningen dybere ved blot at file af Klobenens Sideflade; stæHngderenS 

Spærfjederen maa tværtimod først rykkes tilbage, saa at Spær- 

hage-Spidsen kommer til at ligge i den punkterede Linie a b.

Først derefter kan man, hvis det er nødvendigt, bringe Spær- 

fjederen til at ligge dybere ved at file af Klobenens Sideflade.

372) Hvorledes man i et saadant Tilfælde skal bære sig 

ad med at rykke Spærfjederen tilbage, er vist i Fig. 107. 

Først filer man Hullet i Spærfjederen aflangt fortil, altsaa i

Fig. 107. 
At rykke Sidespærfjederen Tilbage.

Retning af Pilen c, Fig. 106. Derefter lodder man paa den 

modsatte Side af Hullet en halvrund Stift (d i Fig. 107) fast, 

filer Fjederfoden smukt flad paa begge Sider og river til 

Slutning Hullet op, — eller bedre, — filer det op til sin rig

tige Størrelse med en fin Rundfil.

373) Naturligvis vil Fjederens Styrestift nu ikke mere 

passe i sit gamle Hul. Der maa altsaa i en tilsvarende styrestiften. 

Afstand fra det gamle bores et nyt Hul ind for denne; hvis 

det er nødvendigt maa det gamle Hul i Fjederhusklobenen 

først proppes til med en Messingstift. Passer Spærfjeder- 

foden godt i Højden, saa at den uden videre sidder fast 

saasnart man har skruet Fjederhusklobenen paa Pladen, saa 

kan man simpelthen file Styrestiften bort og fuldstændig ude

lade den.

374) I Tilfælde af Slid er det naturligvis kun tilladeligt 

indenfor visse Grænser at file Spærhagen eller Spærhjuls-
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tænderne tilrette. Er Beskadigelsen meget stor, gør man 
At skaane bedre i at erstatte den betræffende Del med en hel ny, i 
Kiobenen. for at incjja(je sjg paa at forfile Fjederhusklobenen.

375) Drejer det sig om et Spærhjul, der er sat løst 
At forny et ned paa Firkanten (som ved det dobbeltlejede Fjederhus), 

løst Spærhjul. saa er det .q ^un en gagate| forny Jette. Det firkantede 

Hul files op, indtil det omtrent kan gaa ned paa Firkanten, 
derefter dornes det op til sin rigtige Størrelse med en skarp, 
firkantet, lidt konisk tilsleben Staaldorn, der maa være godt 
hærdet og anløben rødbrun, (kun paa denne, Maade opnaar 
man et daddelløst, skarpt og smukt, firkantet Hul); derefter 
hærder man Spærhjulet, anløber det blaat, sliber det om
hyggeligt af, og hele Arbejdet er færdigt.

376) Mere vidtløftigt er det at forny Spærhjulet, naar
At forny et dette er forfærdige! ud i et med Fjederstiften; dog forvolder 

fast Spærhjul, Arbejde den godt indrettede Arbejder nogen

Fig. 108. Fig. 109. Fig. 110.

At forny et fast Spærhjul.

særlig Vanskelighed. Først anløber man Fjederstiften lyse- 
blaa og drejer i en Amerikanertang det afslidte Spærhjul 
(r Fig. 108) ned, indtil omtrent Halvdelen af sin Tykkelse, 
filer Tænderne bort og drejer den lille tilbageblevne Ansats 
(r1, Fig. 110) rund. Derefter filer man Firkanten helt ned 
til Ansatsen, hvorved Fjederstiften vil faa et Udseende som 
det vises i Fig. 110. Efter at man har udglødet et nyt Spær
hjul og dornet det nøjagtigt firkantet i Midten, saa at det 
kan presses ned til lidt over Halvdelen af Firkanten, drejer 
man paa Lakskiven (eller i en Universal-Amerikanertang) 
Hjulet saa meget ud paa den inderste Side, at den resterende 
Del r1 af det garble Hjul kan passe godt ind i Uddrejnin-
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gen a (Fig. 109 og 110). Nu har man ikke andet tilbage 

end at hærde Spærhjulet, at slibe og polere det og at slaa 

det fast ned paa Firkanten.

Et saadant Spærhjul holder lige saa godt, som var det 

forfærdiget ud i et Stykke med Fjederstiften; af den udførte 

Reparation, der ikke kræver en Trediedel af den Tid, der 

behøves for at inddreje en ny Fjederstift, er der saa at sige 

ikke det fjerneste at se. Denne Fremgangsmaade kan ganske 

særlig anbefales i saadanne Tilfælde, hvor Fjederstiften ellers 

er smukt forarbejdet, men hvor kun Spærhjulet er stærkt 

beskadiget.

377) Skal Sidespærfjederen fornyes, saa vil man kun 

yderst sjælden finde en „færdig“ Spærfjeder der passer nøj- At forny Side- 
agtig. Selv om Længden og Højden passer, saa vil Vanske- sPær,iederen- 

Fig. 111.

At tilpasse en „raa“ Sidespærfjeder.

ligheden dog altid vise sig ved Hullerne for Skruen og 

Styrestiften, idet de som Regel kun naa til Midten af de 

gamle Huller. At file af Foden paa den allerede hærdede 

Fjeder er heller ikke noget særligt behageligt Arbejde; man 

vil derfor i de fleste Tilfælde foretrække at tilpasse en „raa“ 

Spærfjeder, hvad der jo hverken er noget særligt vanskeligt 

eller tidsspildende Arbejde. En praktisk Fremgangsmaade er 

i saa Tilfælde følgende:

378) Man filer først Spærhagen til, saa den passer i 

Spærtænderne. I Fig. 111 vilde det være nødvendigt at 

underfile Hagen og gøre den betydelig lavere (se de punk

terede Linier). Derefter gælder det om at skrue Spærfjede

ren saaledes fast, at Hagen kommer paa sin rigtige Plads. 

Hullerne i Fjederfoden til Skruen og Styrestiften maa stemme 

nøjagtig overens med dem i Klobenen. At opnaa dette er 

kun en Bagatel.
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379) Først bestemmer vi Højden for Skruehullet, idet 
At optegne vi lægger et Drivmaals ene Ben T, Fig. 112, imod Over- 

Huiierne. f|acjen af Klobenen K og indstiller det andet Ben Tl saa- 

ledes, at det trækker en Streg s s nøjagtig gennem Midten 
af Skruehullet, naar man fører Drivmaalet fremad langs Kan
ten af Klobenen. Derpaa trækker vi den samme Streg paa 
den indvendige Side af Fjederfoden (den behøver jo kun at 
være ganske svagt antydet, hvad det skarpe Drivmaal med 
Lethed vil kunne udføre).

380) Dermed har vi Højden for Hullet som skal bores. 
For at bestemme den rigtige Afstand fra Spærhagen, træk
ker vi, retvinklet til den optrukne Længdestreg paa Kloben-

Midten af Hullet, lægger Spærfjederen saaledes paa Plads, 
at denne Tværlinie bliver let synlig (se Fig. 113) og over
fører den med en fin Spids paa Spærfjederen (se den punk
terede Linie r1 i Fig. 113). Der hvor altsaa denne Tvær
streg skærer den med Drivmaalet optegnede Længdelinie, har 
vi den nøjagtige Plads for Skruehullet. Naturligvis maa Stre
gen r kun antydes saa svagt paa Klobenkanten, at man ikke 
vil kunne se det mindste deraf, naar Spærfjederen er skruet paa.

381) Efter at vi har baaret os ad paa samme Maade 
Atgennembore med Optegningen af Hullet for Styrestiften, bore vi begge 

Hullerne. Hullerne igennem, stikker foreløbig en Messingstift gennem 
Styrestifthullet og skruer Spærfjederen fast. Spærhagen vil 
nu passe nøjagtig ind i Spærtænderne, og Overfladen vil 
staa glat afskaaret med Klobenens Overflade, hvis da alt er
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bleven rigtig udført. Hvem der første Gang udfører dette 

Arbejde og ikke føler sig ganske sikker, bør optegne begge 

Hullerne 0.1 til 0,2 mm lavere, derved vil Fjederen komme 

til at staa lige saa meget over Klobenens Overflade. Skulde 

nu et af Hullerne ved Indboringen være kommen lidt ud af 

den rigtige Retning, saa at Spærfjederen efter Paaskruningen 

hænger skævt til en af Siderne, saa vil dette ikke have det 

mindste at sige, da Fjederen jo er ganske raa og alligevel 

skal files af paa alle Sider.

382) Fig. 114 viser os den paaskruede, raa Fjeder, set Omrids af 

fra Klobenens Underside. Man behøver nu kun med en 

Fig. 114.

Spærfjederen efter at Skruen og Styrestiften er passet til.

skarp Staalspids hele Vejen rundt at indridse en Linje, som 

nøjagtig angiver, hvor og hvor meget der skal files af, for 

derefter, naar Fjederen er skruet af, at kunne file denne 

fuldstændig færdig, uden en eneste Gang at behøve at maale 

den efter.

383) For under Tilfilingen bekvemt at kunne spænde

Fjederen ind i en Tang, fjerner man atter den provisorisk J* 9ør® Fje- 

tilpassede Messing-Styrestift. Til Slutning filer man Spærha

gens ydre Form til, passer Hovedet til efter Chapeauen, giver 

den fjedrende Del den rigtige Længde og Tykkelse, filer og 

sliber sirlige Facetter paa Kanterne, samt hærder Fjederen i 

Olie, idet man omhyggelig passer paa, at den tyndeste Del 

af den egentlige Fjeder ikke bliver mere end rødglødende, 

da Staalet ellers let forbrænder.

384) Ved Anløbningen holder man Hovedet af Spær

fjederen i en Tang og blæser en Stikflamme umiddelbart
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paa den brede Del af Fjederen (se Fig. 115) indtil den tynde 
At anløbe fjedrende Del er anløben lyseblaa, hvorefter man ligeledes 
Fjederen. j10jcjer Fjederfoden f ind i Flammen og anløber ogsaa denne 

lyseblaa. Først til allersidst bliver Spærhagen, der hidtil

Fig. 115.
Den hærdede Spærfjeder anløbes.

har været beskyttet af Tangen mod Anløbning, med stor 
Forsigtighed anløben, kirsebærbrun, men heller ikke mere.

385) Styrestiften plejer jeg først at slaa ind efter Hærd
ningen; man kan da bekvemmere slibe den indvendige Side 

At slibe af Fjederen, der ligger mod Klobenen, ren og flad. Den 
Fjederen af. fjecjrencje øe] maa s|jbes ren med Jernfilen og Olieslib og 

til Slutning maa Slibningen trækkes godt paa langs. End
videre giver man Sidefladerne et Strøg paa langs med Smer
gelfilen. Facetterne maa først slibes flade med Jernfilen, der
efter poleres med Kompositionsfilen og Rødt eller Diamantine. 
Ved billige Uhre kan Polerstaalet gøre god Nytte. Overfladen 
slibes først flad paa Glaspladen, hvorefter man paa langs 
giver den et Strøg med en meget fin Smergelfil. Men dette 
maa ske med et eller højst to Strøg, da Fladen ellers vil 
blive afrundet.
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386) Skal Fjederen poleres, saa naaer man bedst Maalet 

ved Hjælp af Kompositionsfilen og Diamantine. At fremstille At polere 

en ridsefri Politur med Glaspladen er meget vanskeligt. Høj- F|ederen 

glansen frembringer man ved to eller tre Strøg med en tør 

Skindfil, der er godt indgnedet med Diamantine. Hvis man 

polerer længe med Skindfilen, saa opstaar der smaa For

dybninger, og Overfladen vil faa et stærkt porøst Udseende. 

Hvem der ikke betjener sig af Fladsliberen, men lægger Fje

deren paa Korket, maa ikke forglemme først at gøre dette 

godt rent med Benzin og dække det til med en lille ren 

Linned-Lap. Silkepapir, som benyttes af mange, gaar let 

istykker og trævler op. Saadanne Trævler kradser, hvilket 

ikke er Tilfældet med Linned-Trævlerne.

387) Dermed har vi lært Spærværket at kende i en af 

dets mest almindelige Former, og vi har nu kun tilbage at Spærværk 

betragte en anden Form, hvis Hovedejendommelighed bestaar J1eegdieSpær 

i, at Spærhage og Spærfjeder er skilte. Den første faar 

derefter Navnet „Spærkegle“. Denne Adskillelse af de to 

væsentlige Dele sætter os istand til at gøre hver enkelt Del 

endnu mere skikket til sin specielle Opgave. Spærkeglen kan 

gøres solidere og mere modstandsdygtig, medens Spærfjede

ren kan blive tyndere og mere elastisk, eftersom der her 

ikke bliver lagt Beslag paa dens Kraft, men kun paa dens 

Elasticitet. Dette gælder for alle Spærkegler og Spærfjedre.

388) løvrigt gælder ogsaa for Kegle-Spærværket det 

samme som blev udviklet i Afsnittene 350 til 359. Navnlig Spærkegle 

maa Spærkeglens Spids gribe helt ned i Bunden af 1 N»sleuhre. 

Spærtænderne og maa ikke kunne vige ud til Siden.

389) I Fig. 116 er afbildet det mest benyttede Kegle- 

Spærværk for Nøgleuhre. Ved dette kan det hænde, at den 

forreste Ende e af Spærfjederen kan glide op over eller ned 

under Spærkeglen, naar Fjederfoden, som det blev omtalt i 

Afsnittene 362 og 363, ikke sidder fast Afhjælpningen maa 

ske paa samme Maade, som det ligeledes blev beskrevet i 

samme Afsnit. Spærfjederen maa kun hvile med sin Spids 

paa Spærkeglen, men ikke berøre denne ved e; ved e maa der 

være et lille Mellemrum af samme Højde som Spærtænderne.
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390) Endvidere maa Skruen s ikke lade Spærkeglen 

have for megen Luft, for at denne ikke skal kunne glide 

ned under Spærtænderne, (foroven er dette — for det meste —

Fig. 116.

Spærværk med Spærkegle.

sikret ved en lille Arm paa Siden af Chapeauen eller Dæk

pladen). I Fald aet er nødvendigt maa Messing-Putzen, der 

omgiver Skruens Gevindhul, drejes lavere.

Remontoir- 

Spærværk.

391) Ved Lommeuhre med Bøjleoptræk (Remontoir) 

er den i Fig. 117 fremstillede Form for Spærværket vel nok 

den mest almindelige, om end der navnlig i de sidste Aar

Fig. 117.

Remontoir-Spærværk.

er dukket en stor Mængde nye Konstruktioner frem. Da den 

brede Skrue m her er den eneste Sikring for Spærkeglen, er 

det saa meget desto mere nødvendigt, at Spærkeglen ikke 

har for megen Højdeluft under Skruehovedet.

Spærfjederen 

glider af.

392) Spærfjederen maa her naa saa langt hen til 

Spærkeglens Omdrejningspunkt som muligt, for at den Be

vægelse, som Fjederen udfører, hver Gang Spærkeglespidsen 

glider hen over en af Spærtænderne, kan blive saa ringe som 

mulig. Ved disse Spærfjedre hænder det ofte, at Fjederen 

glider op over Spærkeglen, naar dennes Bagside ikke er ret

vinklet, men derimod filet skraat opefter med stærkt bræk

kede Kanter. Viser det sig nu, at Fjederen samtidig
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skulde have bøjet sig lidt opefter, saa maa den rettes om

trent ved e, saa at den frie Ende kan komme til at vende 

nedad mod Uhrpladen. Er Fjederen temmelig haard (hvad 

man kan overbevise sig om ved at file paa Undersiden), 

saa maa den rettes ned ovenfra med Strækkehammeren paa 

en Staalambolt (se Fig. 180, Afsnit 588). Udviser Prøven, 

at Fjederen idetmindste har været anløben lyseblaa, saa kan 

man ogsaa lægge den over en hul Messingambolt og sim

pelthen bøje den med Hammerpennen (se Fig. 181, Afsnit 589).

393) Dermed kunne vi forlade dette simple, men dog 

for Reparatøren saa vigtige Gebet. Principperne efter hvilke ^nJrn®9elrer 

et Spærværk skal undersøges og ordnes, er altid de samme, søgeise a{ 
nemlig; Spærværket

1) Spærhagen (Kegle eller Fjeder) maa altid gribe ned 

i Bunden af Spærtænderne og være tilstrækkelig modstands

dygtig til at kunne udholde Trykket fra Spærtænderne.—Jo 

mindre Spærhjulets Diameter er, desto mindre bliver Trykket;

2) Spærhagen maa ikke kunne vige ud til Siden for 

Spærhjulet;
3) Spærfjederen maa være saa lang og elastisk som 

mulig og maa hellerikke kunne glide bort fra Spærhagen;

4) Begge Dele maa besidde den rigtige Hærdegrad.

Er alle disse Betingelser opfyldte, saa vil Spærværket 

ubetinget arbejde sikkert i mange Aar.
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394. Ved Remontoiruhre kommer der yderligere nogle 

specielle Fejl med i Betragtning. Først og fremmest er det 

Optræksvæi- Optræksvællens mangelfulde Befæstigelse, der meget hyppig 
le”S 8efæeise volder Reparatøren store Ubehageligheder. Da baade Vællen 

og Kronen samtidig gaar tabt naar Befæsligelsen er mangel

fuld, saa har Uhrmageren af denne Grund dobbelt Anledning 

til at vende hele sin Opmærksomhed mod dette Punkt.

395. Hvor Vællen er befæstiget ved Hjælp af en saa- 

Befæstigeise kaldt bride — en smal Staalarm der fjedrer sig opad og 
*ed en Skrue hvis fri Ende ved Tilskruningen presses ned imod Pladen — 

er Faren ikke særlig stor; men i saa meget højere Grad 

er denne tilstede i de billige Lommeuhre, hvor den alminde

lige Befæstigelse er en lille Skrue, hvis Ende griber ned i 

en Nut i Vællen. Her maa der passes omhyggelig paa,

1. at Nuten er drejet dybt nok ned;

2. at Befæstelses-Skruen ogsaa griber dybt nok ned i 

Nuten;
3. at Skruen ikke blot holder godt, men at den ogsaa 

efter Tilskruningen ligger godt fast mod Overfladen (Halv

eller Trekvart-Plade), uden dog at klemme Optræksvællen 

med sin Spids.

396. I denne sidste Henseende bliver der meget ofte 

For lang Be- syndet. Mange Arbejdere overtænker slet ikke Sagen, naar 

fæSti9Skrué Vællen klemmer sig efter at Skruen er skruet fast, men skruer 

uden videre denne en eller en V« Omgang tilbage, og 

lader det dermed være godt. Men en saadan Skrue maa 

ubetinget dreje sig løs med Tiden. Thi det der giver den 

Fasthed er ikke Gevindernes Gnidning i Skruehullet, men 

derimod Gnidningen mellem det fast tilskruede Skruehoved 

og Klobenfladen. Skruen maa derfor i hele sin Længde være
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saaledes tilpasset, at dens yderste Spids, naar Skruehovedet 

er skruet fast mod Pladen, griber tilstrækkeligt dybt ned i 

Nuten paa Optræksvællen. Hvis Skruen altsaa klemmer Væl- 

len fast, da er den for lang og maa kortes saa meget af, at 

Hovedet kan lægge sig mod Pladen, uden at Spidsen klem

mer Optræksvællen fast.

397. Hvis Nuten er meget flad, saa kan den ved denne 

Lejlighed strax drejes noget dybere ned (ja netop drejes, og Nutens rigtige 

ikke files paa Filtræet), dog maa man naturligvis ikke gaa 

altfor dybt ned, da Optræksvællen ellers bliver svækket alt 

for meget paa dette Sted og som en Følge deraf let kan 

brække over.

398. Om Befæstigelsesskruen er for kort, overbeviser 

man sig bedst, ved først at lade Skruen berøre den bredere 

Del af Optræksvællen paa det Sted, hvor denne ikke er ned- skrue 

drejet, og derefter — (naar Vællen er skubbet helt ind, ind

til Neddrejningen staar lige udfor Skrueenden) — lægge 

nøje Mærke til, hvor mange Omgange Skruen endnu kan 

lade sig dreje. — Mindst to Omgange maa Skruen endnu 

kunne drejes; ellers er den for kort og maa erstattes med 

en længere!

399. Man maa altid sørge for at denne lille Skrue, 

saavidt mulig, bevæger sig stramt i Gevinderne. Ved at und- ^duenfa™a 
lade denne Forsigtighedsregel kan man undertiden paadrage Sl 6 

sig meget heftige Bebejdelser fra Uhrets Ejer; — Bebrejdel

ser, som Uhrmageren kan være aldeles sikker paa at mod

tage, hvis Kunden kort Tid efter at Uhret er repareret (eller 

endogsaa efter at Uhret er købt) mister Kronen tilligemed 

Optræksvællen. Af denne Grund er ethvert Fuskeri som at 

punsle Gevindhullet sammen eller at hamre Skruen flad, 

intetsteds mere ilde anbragt end netop ved denne lille Skrue.

400. Vakler Skruen, eller holder den overhovedet ikke 

mere, saa maa der straks forfærdiges en ny hærdet Skrue, At forfærdige 
• i* i ny s k t u g

ligesom Gevindhullet, — hvis det gøres nødvendigt — maa 

skæres op forinden. Skruen maa være hærdet, fordi dens
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Spids ellers meget hurtigt vil slides af ved Gnidningen 

mod Sidevæggen i Optræksvællen Nute. (Om Skruens Hærd

ning, se Afsnit 150).

401. Da der i mange Uhre kun er meget ringe Plads 

Udsiidset for denne Befæstigelsesskrue. saa hænder det ikke saa sjæl- 
Gevmdhui Gevindhullet river ud i Kanten af Klobenen (se Fig.

11 8), eller ind imod Optræksdrivet. Man kan da undertiden 

blive Vidne til de frygteligste „Reparationer“, der mere min

der om et Blikkenslager- end om et Uhrmagerværksted.

402. Den mest almindelige Vej i saadanne Tilfælde er 

Et Hjælpe- da at bore en ny Befæstigelsesskrue ind i selve Værkpladen 
m,ddel fra Skivesiden. Men derved opstaar der ganske vist den 

store Ubehagelighed, at man hver Gang først maa tage 

Skiven af, forinden man kan tage Optræksvællen og Værket 

ud af Kassen. '

403. Vil man undgaa denne Ulempe, saa gives der 

Befæstigei- endnu et andet Middel, som navnlig lader sig anvende ved 
ses'Bro højt-byggede Uhre af ringere Kvalitet, i hvike der jo som 

Regel findes et lille Mellemrum mellem Klobenranden og 

den indvendige Del af Kassen, — og det er jo overhovedet 

kun ved simplere Uhre, at denne Fejl forekommer —: man 

anbringer paa Klobenens Overflade en lille Bro med Styre

stift og Skrue og lader Befæstigelsesskruen, der naturligvis 

maa være betydelig længere end den gamle, gaa herigennem- 

Fig. 118 viser os et saadant udsiidset Skruehul, og Fig. 119 

den nyanbragte Bro eller Kloben K.
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404. Forfærdigelsen af denne Bro behøver vel ikke 

yderligere at beskrives. Det skal dog bemærkes, at Messinget, 

som anvendes dertil, maa være hamret godt haardt, og at 

selve Broen ved Befæstigelsesstedet for Skruen maa være 

saa bred som vel mulig. Man sætter saa den ny Sikker

hedsskrue lidt længere ind paa Klobenen og drejer Nuten i 

Optræksvællen passende tilbage. Skruehovedet maa i Reglen 

forsænkes for at det ikke skal komme til at staa for højt, 

da Broen jo i sig selv vil blive omtrent 1,5 mm tyk. End

videre er det fordelagtigt at file et større Stykke ud omkring 

det gamle Hul (se de punkterede Linier aa. i Fig. 118) og 

at anbringe en Ansats under Broen K. (Fig. 119), for derved 

at opnaa saa mange Skrueomgange som muligt i Gevind

hullet. Dog er dette ikke i alle Tilfælde ubetinget nødvendigt, 

og navnlig ikke i meget højtbyggede Uhre, hvor den nye 

Bro jo som Regel kan være meget tyk.

405) En mindre sirlig, men ellers ligesaa hensigtsmæs

sig og simpel Maade at befæstige en saadan Optræksvælle 
paa, er følgende: Man udfylder Optræksvællens Leje mellem siden”

Fig. 120.

Befæstigelsesskruen flyttes.

Pladen og Fjederhusklobenen med en godt passende Mes

singstift (m Fig. 120), der altsaa maa være en lille Smule 

tykkere end selve Optræksvællen. Derefter borer man ved b 

et lodret Hul saaledes igennem, at Halvdelen af Gennem

snittet kommer til at berøre Messingstiften m. Dette Hul maa 

bores helt igennem Pladen. Derefter bliver der i Hullets 

øverste Del (altsaa i den Del, der befinder sig i Fjederhus-
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klobenen) skaaret Gevinder ind og i disse tilpasset en lang 
Skrue af den Form, der er fremstillet ved S i Fig. 120. 
Gevindpartiet maa ikke være længere end Skruehullet i Over
pladen; Skruens underste Del holdes derimod glat. Spidsen 
s naar helt ned i Værkpladen, hvorved Skruen faar et sær
ligt solidt Støttepunkt. Ved a er Gennemsnittet af Optræks- 
vællen antydet, naar denne er anbragt paa sin Plads.— Ved 
denne Fremgangsmaade kan det undertiden blive nødvendigt 
først at udfore det gamle udslidsede Gevindhul med et svale
haleformet Stykke Messing, for at det nye Skruehul ikke skal 
rive ud i det gamle. Ligeledes maa Nuten i Optræksvællen 
drejes saa meget tilbage, som den nye Skrue kommer til at 
sidde længere inde paa Klobenen.

406) En anden Kilde til Fejl ved Remontoiruhre er 
Kontra- Kontra-Spærværket. I mange Tilfælde, men dog ikke ofte, funk- 

spærværket^onerer dette ikke rigtigt, fordi Kontraspærfjederen — der 

har til Opgave at føre Muffedrivet tilbage fra Transport- 
hjulet og ind i Optræksdrivets Spærhjul, — ikke trykker 
Drivet tilstrækkeligt dybt ind i Spærtænderne. Denne Fejl 
er meget let og hurtig at afhjælpe, idet man varmer Spær- 

Spærfjederen fjederen over en Spiritusflamme og giver den mere Spænding, 
spændes gam|j(jjg undersøger man dens Hærdegrad med en fin Fil.

Viser det sig, at Fjederen er uden Elasticitet, fordi den er for 
blød, saa maa den naturligvis hærdes og anløbes lyseblaa.

407) Lige saa let kan Fejlen rettes, hvis denne hid- 
Kiemninger rører fra, at Trykknoppen klemmer sig i den lille Sidebøs

ning i Kasseranden, eller hvis Enden af Kontraspærfjederen 
klemmer sig under Dæk-Klobenen. Man behøver jo i saa 
Tilfælde kun at give de nævnte Dele mere frit Spillerum.

408) Derimod stiller Sagen sig værre, hvis Kontra- 
Beskadigede spærtænderne er afslidte. Da de jo for det meste er meget 
Spærtænder |<or^e Og |{un vj](je blive endnu kortere ved at efterfiles, 

saa staar man sig bedst ved ikke at foretage noget i saa 
Henseende, i Særdeleshed da to nye Hjul kun koster nogle 
ganske faa Øre. Drejer det sig altsaa om et almindeligt 
udbredt Optrækssystem, saa gør man bedst i hos Fourniture- 
handleren at anskaffe sig et helt nyt Optræks- og Muffe
driv, hvis Tilpasning jo kun kræver meget ringe Tid.
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409) Beskadigelser ved Kontra-Spærværket forekommer 

imidlertid ogsaa i Undtagelsestilfælde i finere Remontoiruhre Extra Forfær- 

med usædvanlige Optræksystemer (som f. Eks. med de saa- diøe'se "e’ 
kaldte „Ulvetænder“), til hvilke man ikke kan faa passende ° °* JU 

Erstatningsdele hos Fourniturehandleren. I saadanne Til

fælde er (fer ikke andet at gøre, end at lade et nyt Optræks- 

og Muffedriv skære hos en af de Fabrikanter, der specielt 

har indrettet sig paa dette indviklede Arbejde; men dette 

medfører jo ikke blot en Udgift paa henved et Par Kroner 

foruden Portoen frem og tilbage, men kræver ogsaa en Del 

Tid (ofte otte til fjorten Dage). Og med alt dette kommer 

Uhrmageren i en meget ubehagelig Situation; thi Kunden 

kan som Regel slet ikke forstaa den efter hans Formening 

ganske urimelige Reparationspris. „Man faar jo et helt nyt 

Uhr for tre til fire Kroner,“ indvendes der ofte.

410) Disse Ubehageligheder kan Uhrmageren undgaa, 

hvis det lykkes ham at anskaffe sig to Muffedriv af den al- At sætte et 

mindelige Art, hvis Tandantal og Diameter passer til Viser- spLrh’ui^aa 

værkets Transporthjul. Det er vistnok kun de færreste, der detgamieDriv 

véd, at alle de Optræksdriv, der samtidig har Kronhjuls- 

tænder (altsaa et af disse usædvanlige Systemer), altid er 

Fig. 121. Fig. 122.

sammensat af to Dele; — thi hvis Drivets fremstaaende 

Kontraspærtænder allerede fra Begyndelsen af skulde have 

siddet paa Drivet, saa vilde det jo overhovedet have været 

umuligt at nedfræse Kronhjulstænderne —; det ligger altsaa 

temmelig nær, simpelihen at indsætte et nyt Kontraspærhjul 

i Drivet istedetfor det gamle. Selvfølgelig kan man ogsaa 

anvende den samme Fremgangsmaade ved Optræksdriv med 

usædvanlige Tandfa^oner (som f. Eks. med koniske eller
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Ulvetænder), hvor altsaa hele Drivet oprindelig har været 
fremstillet af et Stykke. Dette sker paa følgende Maade:

411) I Fig. 121 er A det endnu brugbare Optræks
driv, Z er Viserværksdrivet (Muffedrivet); Tænderne paa de to 
Kontraspærhjul g og gx er stærkt beskadigede. Man tager 
nu to passende Viserværksdriv, der er ganske ens, B og 
i Fig. 122, og anvender heraf det ene, B\ i Stedet for det 
Driv, der skal kasseres, (Z Fig. 121), medens det andet 
(B Fig. 122) skal benyttes til at erstatte det beskadigede 
Kontraspærhjul g i det gamle Optræksdriv A.

I dette Øjemed filer man de øverste Tænder bort fra 
At tildanne Drivet B og drejer den øvrige Del af Omfanget saa meget 

dot nye Hjul tyncjere> at det omtrent faar samme Tykkelse som Noten 

b i Fig. 122. Det Hele ser derefter saaledes ud som Fig. 123 
fremstiller det; v er Ansatsen, som skal nittes ind i det 
gamle Driv. Skulde Højden paa Kontraspærhjulet s være 
for stor, saa maa den naturligvis gøres lavere allerede ved 
Tildrejningen af Ansatsen v.

412) For nu at befæstige dette Spærhjul paa det gamle 
At tildanne Optræksdriv, behøver man kun at gløde Drivet ud, dreje 

detgamieDriv gam|e Kontraspærhjul (g i Fig, 121) fuldstængig af (hvis 

det da er et Driv med vandrette Tænder), eller slaa det ud

Fig. 123. Fig. 124. • Fig. 125.

af Drivet (hvis det som i Fig. 121 har Kronhjulstænder) og, 
hvis det er nødvendigt, rive Hullet op i Drivet A, indtil det 
ny Kontraspærhjul passer med sin Ansats (v Fig. 123) saa
ledes ind i Hullet, at det kan drives fast med nogle faa 
Hammerslag. Fig. 124 viser os, hvorledes det gamle Op
træksdriv (4 Fig. 121) nu vil se ud.

Til Slutning drejer man paa en Drejestift saa meget af 
At sammen- den fremstaaende Ansats v, at der kun bliver ca. 7a mm 

feje de to Dele fübage, underdrejer den passende og nitter de to Dele fast 

sammen; derefter drejer man Overfladen af Drivet (f. Fig. 125)
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fuldstændig flad, hærder det Hele, der nu har faaet Ud

seende som i Fig. 125, anløber det lyseblaat og sliber det 

propert af. Hvis Arbejdet er godt udført, vil der ikke være 

det mindste at se af Reparationen- Holdbarheden er fuld

kommen saa god, som havde man indsat et helt nyt Op

træksdriv. — Forinden Hærdningen finder Sted, bestryger man 

Drivet med Sæbe, for at Glødskallen kan springe af i Badet 

og gøre Drivet fuldstændig hvidt.

413) En anden Aarsag til Fejl ved Kontraspærværket 

er en for tynd eller, som i Fig. 126, for kort Ansats a for For tynd 

Optræksdrivet t. I begge Tilfælde sidder Drivet ikke sik- Ansats 

kert paa Ansatsen, men vil under Optrækningen komme til 

at hænge skævt paa Vællen. Dette kan undertiden have til For kort 

Følge, at saavel Kontraspærværket (se Fig. 127) som ogsaa Ansats 

selve Optræksdrivet kan smutte ud af Indgribningen. Ved

Fig. 126.

en saadan „Smutten forbi“- slides Tænderne hurtig af, og 

Sagen vil stadig blive mere og mere alvorlig. I saadanne 

Tilfælde maa Optræksvællen ubetinget erstattes-med en ny, 

hvor Ansatsen a passer ganske nøjagtigt.

414) Men ogsaa den modsatte Fejl kan forekomme, 

nemlig at Ansatsen a (som i Fig. 128) er altfor lang, saa at Ansats

Fig. 127. Fig. 128.

Kontraspærtænderne i Muffedrivet Z kun halvvejs kan gribe 

ind i de tilsvarende Tænder i Optræksdrivet t. Denne Fejl
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er i Særdeleshed skadelig, naar det drejer sig om et Savon- 

nette-Uhr, hvis Lukkefjeder jo maa udløses ved at trykke 
Optræksvællen w ind, og i hvilket Øjemed Noten c for Be- 
fæstigelsesskruen er omtrent dobbelt saa bred som ellers. 

Trækker man et saadant Uhr op, saa kommer man derved 

meget let til at udøve et indadgaaende Tryk paa Optræks- 

kronen, som saa igen vil bringe Muffedrivet Z ud af Op

træksdrivet A og samtidig bevirke, at Kontraspærværket 

smutter forbi. Denne Fejl kan man let overbevise sig om 

ved at sætte Værket uden Skive ind i Kassen og saa trykke 

paa Optrækskronen. Muffedrivet vil da øjeblikkelig bevæge 

sig indefter. Afhjælpningen foretages sikkert og let ved at 
file Optræksvællens Firkant v længere tilbage.

415) I mange af de ældre Sorter Remontoiruhre sidder 

indslidt Putz det store Staal-Optrækshjul paa en stor Messingputz, der 

simpelthen er drejet ud i selve Overpladen. Her kan det 

forekomme, at Hullet i Optrækshjulet er raat og uslebet, 

hvorved Putzen slides stærkt paa det Sted, hvor det stær

keste Tryk udøves. Da Indgribningen derved bliver usikker 

baade for Spærhjulet, der sidder paa Fjederhusvællen, saa- 

velsom for Optræksdrivet, saa maa Putzen paa en eller anden 

Maade fornyes. Dette sker lettest ved at lægge en Ring 

udenom. Saadanne Ringe findes allerede i de fleste nyere 

Systemer og kunne faas til Købs i enhver bedre Fourniture- 

forretning.

416) Denne Ring kan enten forfærdiges af godt hamret 

At tildanne Plade-Messing eller endnu bedre af Staal; i sidstnævnte Til- 
Ringen fælde er det det bekvemmeste at skære den ud af et pas

sende tykt Stykke Rundstaal i Form af en lille ca. I3/» mm 
tyk Plade. Men i begge Tilfælde er det hensigtsmæssigt 

først at bore Hullet igennem, og hvis det er i Staal, straks 

at give det den tilnærmelsesvis rigtige Størrelse. Man kan 

nemlig ikke bagefter rive Hullet op med Rivalen, men maa 

dreje det større med Stikkelen, og det er altid fordelagtigt 

at have saa lidt som muligt at gøre af denne Art med et 

Materiale, der er saa vanskeligt at bearbejde som Staal.

417) Selvfølgelig maa den beskadigede Putz drejes 

saa meget mindre, som Tykkelsen af den nye Ring kræver
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det. I Fig. 129 ser man ved b det indslidte Sted paa Putzen Dreje Putzen 

P. Der er her taget et af de mest ugunstige Tilfælde, nemlig mindre 
det, hvor Putzen har tre Skruehuller for Staal-Dækpladen.
Midterhullet kan benyttes som Centrum for Putzen, som man 
derefter drejer saa meget mindre i Universaldrejestolen, som 
Hensynet til Vægtykkelsen og de to yderste Skruehuller a a 
tillader det (se den punkterede Kreds). — Her bør man huske 
det, som blev sagt i Afsnittet 215.

418) Det øvrige Arbejde former sig nu paa forskellig
Maade, alt eftersom Arbejderen er forsynet med mere eller At uddreje 

mindre moderne Værktøj. Er han i Besiddelse af Centrér- R|nøen. 1 Cen 
patroner (baade til indvendig og udvendig Afdrejning), saa 
vil han først paa en saadan eller paa en tyk Drejestift dreje 
Ringen af udvendig, indtil den lige passer ind i Optræks
hjulet. Samtidig drejer han Ringen flad paa begge Sider, 
spænder den derefter ind i en anden Centrérpatron til ind
vendig Uddrejning og drejer den saa meget op, at den 
med et Par smaa Slag kan drives fast paa den afdrejede 
Putz P Fig. 129. Dette er den bekvemmeste Fremgangs- 

Fig. 129.

Optrækshjulets beskadigede Putz.

maade, fordi man derved enten kan tage Ringen ud alene 
eller Centrerpatronen tilligemed Ringen og prøve den paa 
Putzen saa ofte som man ønsker, og saa dog alligevel være 
sikker paa, at Arbejdet løber nøjagtig rundt, naar man paany 
sætter det ind i Drejestolen.
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419) Mere vanskeligt er Arbejdet, naar man er nød- 

UdUniversa|i sa£e* betjene sig af Universaldrejestolen. I dette
drejestolen Tilfælde lakker man den tildannede Ring, hvis den er af 

Messing, med Schellak op paa en Plade; har man derimod 
forfærdige! den af Staal, saa er det bedre at lodde den fast 
paa Pladen. Derefter maa den rettes meget omhyggelig rund 
og drejes meget forsigtig af, d. v. s. under passende hurtig 
Omdrejning af Planskiven og ganske langsom Sidebevægelse 
af Stikkelen.

420) Befæstigelsen af denne Ring paa Putzen sker 
At befæstige simpelthen ved at drive den fast; men for at være sikker 

fimgen paa> at senere sfca] arbejde sig løs (hvad let kan

hænde efter længere Tids Forløb), borer man en eller to 
Stifter ( c Fig. 129) saaledes ind, at den ene Halvdel af Stif
ten naar ind i Ringen, den anden i Putzen. Til Slutning 
drejer man Ringen tilligemed Putzen flad. — Men man maa 
heller ikke forglemme at bringe Aarsagen til Sliddet ud af 
Verden, idet man sliber Hullet i Optrækshjulet, der bevæger 
sig omkring Putzen, omhyggeligt glat.

421) Der gives visse Bøjleoptræks-Systemer, hvor Op- 
Links-Skrue trækshjulets Dækplade — ja undertiden ogsaa selve Optræks

hjulet — holdes fast af en eneste Skrue (i sidstnævnte Til
fælde er det naturligvis en Ansatsskrue). Da nu Optræks
hjulet drejer sig til venstre, saa maa denne Skrue, for at den 
ikke skal kunne arbejde sig løs, have Links-Gevinder. — 
For Fuldstændighedens Skyld og for det Tilfælde, at en

<7

At fremstille 

et Links-Skrue, 

bor

Fig. 130.

saadan Skrue nødvendigvis maa erstattes med en 
ny, skal vi ogsaa her give en simpel Beskrivelse 
af, hvorledes man let kan udføre et saadant Links- 
Skrueblik.

422) I et almindeligt Skrueblik med Gevin
der af passende Tykkelse skærer man et Skrue
bor i en Længde af ti til tolv Omgange. Disse 
Gevindomgange filer man flade paa to Sider, eller 
bedre, linseformede, for at Boret ikke skal svæk
kes for meget (se q Fig. 130). Derimod maa de 
to tilbageblevne Gevindkanter være ganske tynde, 
ja næsten knivagtige.
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423) Efter at man paa sædvanlig Maade har hærdet Links-Skrue 

og anløbet dette Skruebor gult, kan man nu ganske let skære bllk 

Links-Gevinder ind i en lille Staalplade, ca. P/2 2 mm

tyk, idet man ganske forsigtig drejer Boret venstre om. Der

efter hærder man Staalpladen, anløber den lysegul og Skrue

blikket er færdigt til den Links-Skrue, der skal forfærdiges. 

I Fig. 130 er Gevinderne paa den nederste Ende af Skrue

boret S fremstillet fuldskaarne, for at man saa meget desto 

tydeligere kan se, hvorledes Tilfilningen skal være ved den 

øverste Ende.
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424) Med Undersøgelsen af Spærværket, henholdsvis 

Optræksdelene, er vi endnu langtfra til Ende med „Fjeder

huspartiet“ i det Uhr, vi skal undersøge. Ved selve Fje

derhuset er der endnu to vigtige Ting, der skal ses efter: 

Fjederhagerne og — naturligvis kun der, hvor det overhovedet 

findes — Stopperværket. Vi ville da først kun beskæftige os 

med Fjederhagerne.

425) Af Fjederhagernes Sikkerhed og rigtige Form af- 

Betydningen hænger til en vis Grad Uhrets gode og varige Gang. River 
af derhager Kraften fra Fjederen Fjederhagerne ud, saa bliver Uhret ikke 

blot staaende, men ogsaa Tænderne i Hjulværket kunne ved 

Rykket fra den tilbagespringende Fjeder enten forbøjes eller 

brække helt af. Er den yderste Fjederhage for høj, saa 

bliver Rummet for Fjederens fri Udvikling derved formind

sket Findes den samme Fejl ved den inderste Fjederhage, 

saa trykker denne, naar Fjederen trækkes op, hver enkelt 

Fjederomgang udefter i et skarpt Knæ; i mange Tilfælde 

springer saa Fjederen udelukkende af denne Grund. End

videre kan der opstaa stærke Klemninger ved Fjederen i 

Fjederhuset, hvis Fjederhagerne ikke sidder nøjagtig i Mid

ten af Fjederklingen. Vi se altsaa, at det er overordentlig 

nødvendigt ved enhver Reparation omhyggeligt at undersøge 

Fjederhagerne for alle disse Fejl, og iøvrigt at afhjælpe 

enhver Mangel, man maatte finde.

426) En god Fjederhage maa have følgende Egenskaber:

1) den maa være saa lang og bred som Fjederhullets 

Størrelse tillader det, for at den frit og bekvemt kan 

hage sig ind i Fjederen uden Spor af Klemning;

2) den maa være godt underfilet og sidde absolut fast;
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3) den maa hverken være for høj eller for lav; dens 

rigtige Højde er lig Fjederklingens Tykkelse;

4) den maa sidde midt i den indvendige Del af Fjeder

huset, saa at den hverken kan presse-Fjederen ned 

imod Fjederhusbunden eller op imod Fjederhuslaaget.

427) Er en Fjederhage for lav eller for svag, eller sid

der den ikke i Midten, saa spilder man ikke først sin Tid 

med en unyttig Tilrettefilning, men gaar straks i Gang med 

at bore en ny Hage ind. Kun ved den inderste Hage, der 

sidder paa Fjederhjertet, kan det undertiden — navnlig naar 

denne er usædvanlig bred og kun sidder meget lidt udenfor 

Midten — være tilladt at file saa meget af Siden, at Hagen 

kommer i Midten af Fjederbredden. Da denne Hage er af 

Staal, saa besidder den jo under alle Omstændigheder en 

større Holdbarhed end den yderste Fjederhage, der er af 

Messing.

428) Om at fornye den inderste Fjederhage er der kun 

saa meget at sige, at Hullet i Fjederhjertet ikke maa bores At fornye den 

lige ind imod Centrum, men maa holdes i en let skraa Ret- JJjXXge 

ning, for at Fjederhagen fra Begyndelsen af kan faa en let 

foroverbøjet Hældning. I Fig. 131 angiver de punkterede 

Linier Hullets Retning for Fjederhagen h.

Man borer til at begynde med, lige ind imod Centrum, 

indtil Boret har grebet saa godt fat, at det ikke mere kan 

glide ud, naar Retningen forandres. Derefter borer man 

videre i den skraa Retning, indtil man har naaet en Dybde 

af omtrent 3 Gange Hullets Gennemsnit. Efter at man om

hyggelig har renset Hullet for Borespaaner og slebet en 

Staalstift saaledes til, at den kan gaa halvt ind i Hullet, 

kniber man Stiften over, slaar den fuldstændig fast og filer 

Hagen færdig i den Form, som Tegningen Fig. 131 viser.

429) Ved denne indvendige Hage, der sidder paa Fje

derhjertet, er det ganske særljgt nødvendigt, at passe paa, Fjederhager- 

at den ogsaa virkelig kommer til at sidde i Midten af stniingt>9e 

Fjederbredden. Fjederbreddens Midte falder nemlig ikke 

altid sammen med Midten af Fjederhjertets Højde, og navn

lig ikke, naar den ene af de to fremstaaende Taphuls-
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ansatse i det indvendige Fjederhus er højere end den anden. 

Er f. Eks. Taphulsansatsen i Fjederhusbunden højere, saa 

maa Fjederhagen rykkes lige saa meget lavere ned paa Fje

derhjertet, og omvendt. — Ved Beskrivelsen af Uhrets Sam

mensætning kommer vi senere tilbage til dette Punkt.

430) Den yderste Fjederhage, der sidder fast i Fjeder

husets Sidevæg, vil vel næsten altid komme til at staa saa 

temmelig nøjagtig i Midten af den indvendige Fjederhusrand, 

det skulde da være, at Fjederhuslaaget var ganske usæd

vanlig dybt uddrejet; i saa Tilfælde maa nemlig Hagen ryk

kes en Smule bort fra Midten og op imod Laaget.

431) For Forfærdigelsen af den yderste Fjederhage 

At fomye den gives der to meget gode Metoder, der begge er anskuelig- 

Fjederha^e Siort * 132. Hullet for den i H fremstillede Fjederhage

bliver, ligesom Hullet i Fig. 131, boret ind i skraa Retning,

Fig. 131.

Den inderste Fjederhage.

Fig. 132.

Den yderste Fjederhage.

derefter skæres Gevinderne ind med et Gevindbor (for 

Herreuhre omtrent Nr. 12). Paa en konisk tilfilet Stift af 

haardt Messingtraad skærer man det samme Gevind, skruer 

det rigtig fast i Fjederhusranden og betegner ved en lille 

Indfilning, hvor langt Gevindet staar frem indvendig. Der

efter skruer man Stiften ud og filer Hagen til paa det op- 

tegnede Sted, skruer den atter fast, filer med en Kærvefil 

et lille Indsnit i den udenfor staaende Ende, brækker den af 

og filer den glat med Fjederhusranden; hvis Hagen er til

strækkelig høj, og man ellers finder det nødvendigt, kan 

man til Slutning trykke den sammen med en Fladtang. For

inden den endelige Indskruning finder Sted maa man med
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en Stikkel fjerne den Grad, der er fremkommet ved at skære 

Gevindet ind, for at Fjederen kan lægge sig fladt og glat 

op imod den indvendige Fjederhusrand. Denne Fremgangs- 

maade har jeg prøvet og fundet ganske fortræffelig.

432) Men lige saa anbefalelsesværdig forekommer mig 

den anden i Fig. 132 ved Hx fremstillede Fremgangsmaade En anden 

at være. Her bliver Hullet ikke boret skraat, men lige ind. Fre^9an9s- 

Gevindet kan tages lidt større (for Herreuhre ca. Nr. 10, for 

Dameuhre Nr. 12). Stiften til den nye Hage files stærk 

konisk og saa tynd, at Gevindet først begynder 2 til 3 mm 

fra Enden. Denne Stift bliver kneben af 1 mm ovenover 

Gevindet, og nu bliver Hagen filet til ved den tykke Ende, 

medens Stiften endnu sidder i Skrueblikket. Som man ser 

af Hl i Fig. 132, bliver denne Stift skruet ind i Fjederhus- 

væggen indvendig fra, indtil kun Hagen staar frem, hvor

efter den yderste Ende knibes af og files glat Holdbarheden 

af en saadan Fjederhage er, naar den er nogenlunde godt 

udført, utvivlsom fortrinlig.

433) I den senere Tid bliver den yderste Fjederhage 

ofte fremstillet paa den Maade, at man med en dertil ind- udstanzede 

rettet Tang trykker Hagen ud af Fjederhusvæggen, saa at ^egdeerrhus‘ 

sige „stanzer“ den ud. Hvem der betjener sig af denne 

Fremgangsmaade, skulde altid passe paa, at der ikke frem

kommer nogen Aabning i Randen, ellers trænger Olien be

standig ud af Fjederhuset og ned paa Steder, hvor den kan 

komme til at virke i høj Grad forstyrrende, medens den 

samme Oliemængde til Gengæld vil mangle inde ved selve 

Fjederen.
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434) Der gives forskellige Arter af Stopperværker; i 

stopper- Uhrmageriet forstaar man i Almindelighed ved Stopper- 
værkets for- væri;et det bekendte Malteserkors-Stopperværk, om hvilket 

der her skal tales. Et fejlfrit Stopperværk i fuld optrukken 

Tilstand vises i Fig. 133.

Stopperhjul og Stoppertand har her den rigtige Form 

og Størrelse, ogsaa Indgribningsafstanden er rigtig. — Fejlene, 

der kunne forekomme ved Malteserkors-Stopperværket, er 

følgende:

1) Stopperhjul og Stoppertand har den rigtige Form og 

Størrelse, men Indgribningen staar for flad;

2) Stoppertanden er for lille og dens Finger er for kort, 

hvorved der opstaar den i Fig, 134 fremstillede Fejl;

3) De to runde Udsnit ved Siden af Stopperfingeren er 

for store og fremkalder den i Fig. 135 fremstillede Fejl;

Fig. 133.

Fejlfrit Stopperværk.

Fig. 134.

For lille Stoppertand.

4) Stopperhjulets Uddrejning eller Ansatsskruens Hoved 

er urundt, saa at der til Tider kan opstaa en 

Klemning ved Stopperhjulet;

5) Stopperhjulet vakler som Følge af en for høj eller 

for tynd Putz eller paa Grund af, at Skruehovedet
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er for lille, saa at den til Tider usædvanlig tynde 

Stoppertand kan klemme sig derunder;

6) Uddrejningen i Fjederhuslaaget for Stoppertanden er 

ikke tilstrækkelig dyb, saa at der, efter at Stiften er 

presset ind (ved det enkelt-lejede Fjederhus), eller 

efter at Fjederhusklobenen er skruet fast (ved det 

dobbelt-Iejede Fjederhus), kan opstaa en Klemning 

ved Fjederhuset, der under visse Omstændigheder er 

tilstrækkelig til at bringe Uhret til fuldstændig Stil

stand ;

7) Stoppertanden er for lille, hvorved der — selv ved 

en meget forsigtig Optrækning af Uhret — indtræ

der den Fejl, der er vist i Fig. 136, (Stopperværket 

drejes over);

8) Stoppertandens Runding klemmer sig i Hjultændernes 

Runding, fordi Stoppertanden er for stor, eller fordi 

Rundingerne er raa (uslebne);

9) skarpe Tandhjørner paa Stopperhjulet — for smaa 

Udsnit (i Modsætning til Punkt 3) — og en Stopper

tand, der fortil er for smal (som i Fig. 135 og 136).

435) For alle disse Fejl maa vi altsaa undersøge vort 

Stopperværk. Vi bærer os da ad paa følgende Maade: Klemning ved

Først undersøger vi, om Stopperhjulet lader sig dreje stopperhjuiet 

villigt rundt, uden at vakle. Selvfølgelig maa man forinden 

overbevise sig om, at Ansatsskruen er skruet godt fast.

Klemmer hjulet sig, saa giver man lidt Oliestenssmuds mel

Fig. 135.

For store Udsnit.

Fig. 136.

Et overdrejet Stopperværk.

lem Skruehovedet og Uddrejningen i Stopperhjulet, sætter 

en Pudsepind ind imellem et af Tandmellemrummene (se
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Fig. 137) og drejer Hjulet saa længe rundt, indtil det er 
ganske villigt. Paa denne Maade bliver der kun slebet af 
paa det Sted, hvor Klemningen foregaar.

436) Paa Fjederhuslaagets indvendige Side maa man 
For lang altid se efter — og navnlig, hvis man har skruet Stopper- 

Ansatsskrue hjulets Ansatsskrue fastere til, — om Enden af Skruen ikke 

staar frem over Fladen; i fornødent Fald maa Skruen kortes af.

437) Skulde Stopperhjulet have for megen Højdeluft, 
Vaklende saa maa Pulzen drejes lavere i Universaldrejestolen. Skulde 

stopperhjul det vakje> fordi pufzens Diameter er for lille, saa er der ikke 

andet at gøre, end at fremstille en ny Uddrejning med en 
passende større Putz paa et andet Sted af Fjederhuslaaget, 
saaledes som dette er beskrevet i Afsnittene 455 og 456. 

Det samme Arbejde maa udføres, hvis den i Afsnittet 434 

under Punkt 1 opførte Fejl skulde foreligge.

Fig. 137.
Stopperhjulet udslibes.

438) Er Stopperhjulet i Orden, saa sætter vi Stopper- 
Fjederhus- tanden paa og iagttager de to Deles Samvirken. Hvis Stop- 
Kiemnmg pertancjen ska] gøres fast mecj en stift (i Fjederhuse med 

enkelt Leje), saa sætter vi Stiften ind og undersøger, om 
Fjederhuset fremdeles løber villigt. Er dette ikke Tilfældet, 
saa maa Uddrejningen i Fjederhuslaaget drejes dybere, eller 
Stoppertanden slibes lidt tyndere paa Undersiden.

439) Er Stoppertanden sat paa uden Stift (i Fjederhuse 
Uddrejningen med dobbelt Leje), saa maa der ligeledes her lægges Mærke 

drejes dybere tj|, om Fjecjer|ll]set ]0ber aldeles villigt, ogsaa naar Stopper

tanden er slaaet helt fast. Ligger Aarsagen til en eventuel
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Klemning i, at Firkantens Ansats staar lavere end Stopper

tandens Uddrejning (a i Fig. 137), saa maa denne Uddrej- 

ning drejes dybere, — naturligvis efter at man først har 

skruet Stopperhjulet af.

440) Endvidere undersøger vi Stoppertandens Bevæ

gelse gennem hvert enkelt Tandmellemrum, og helst to Gange stopperhjuis- 

til hver Side, altsaa fire Gange i det Hele. Men dette gaar lnd9r'bnin9en 

meget hurtigt for sig. Den første Gang drejer vi Fjeder

huset rundt i den Retning, som Hjulet bevæger sig under 

Uhrets Gang, og trykker med Spidsen af en Pudsepind 

Stopperhjulet bort fra Stoppertanden (altsaa i samme Ret

ning, som Pilen viser i Fig. 134), hver Gang Stoppertanden 

træder ind i et af Stopperhjulets Tandmeliemrum; derved 

overbeviser vi os, om den Fejl, der vises i Fig. 134, 

muligen skulde kunne indtræde. Derefter drejer vi Fjeder

huset tilbage i modsat Retning og gentager her nøjagtig den 

samme Prøve, hver Gang Stoppertanden træder ind i et af 

Tandmellemrummene.

441) Derefter drejer vi for anden Gang Fjederhuset i 

samme Retning som under Uhrets Gang, idet vi denne Gang 

med Pudsepinden trykker Stopperhjulet ind imod Stopper

tanden (hver Gang denne skal til at passere et af Stopper- 

hjulets Tandmeliemrum), for derved muligen med Magt at 

kunne fremtvinge den Fejl, der er fremstilet i Fig. 135. Ogsaa 

denne Prøve maa foretages i begge Retninger, baade i Ud

løbs- og i Optræks-Retningen.

442) Undertiden er kun en eneste af Stopperhjulets 

fem Tænder for kort, saa at der paa dette Sted kan opstaa uiige 

enten den ene eller den anden af de her anførte Fejl. Man st°PPerhiul 

kan da forsøge paa at strække den betræffende Stopperhjuls

tand med et Par smaa Mejselhug paa Undersiden. Men 

som Regel lykkes det ikke, saa at man i saadanne Tilfælde 

gør bedre i straks at forfærdige et helt nyt Stopperhjul.

443) Ved „Optrækningen“ og „Udløbningen“, — som 

vi vel nok tør benævne Fjederhusets to Oindrejningsretnin- Helt 

ger, — maa man ikke forsømme at presse Stopperhjulet med optrukket 

et passende Tryk ind imod Stoppertanden, for at det derved
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kan vise sig, om Stopperværket ikke let lader sig dreje over, 
saaledes som det er vist i Fig. 136. Stopperhjulets Stilling 

til Stoppertanden maa, for at være rigtig, svare til den, der 

er vist i Fig. 133.

444) Først naar vort Stopperværk har bestaaet alle 

Nye Dele disse Prøver, er det i Orden. Viser det sig derimod, at en 

af de før omtalte Fejl er tilstede, saa maa den fejlfulde Del 

erstattes med en ny. Hvorledes dette bør udføres, skal nu 

yderligere blive omtalt.

445) Ved Forfærdigelsen af en ny Stoppertand afhæn- 

At udsøge ger det for en stor Del af den rigtige Udsøgen, hvor lang 

^tanXri man ^onime a* bruge til Arbejdet. Forstaar man 
at holde det firkantede Hul nøjagtig i Midten under Opfil- 

ningen, saa behøver man ikke at tage den raa Stoppertand 

stort større, end den skal være, naar den er færdig. Man 

sparer derved megen Tid med det kedsommelige Arbejde 

at skulle dreje eller fræse Stoppertanden rund.

446) Som en Følge deraf maa man altsaa ved Op- 

At gøre filningen af det firkantede Hul passe omhyggeligt paa, at 
Firkant-Hudet ^et bliver gjort ensartet stort til alle fire Sider, Har det 

omtrent naaet den rigtige Størrelse, saa fuldender man det 

med en firkantet, lidt konisk tilfilet Staaldorn, som man 

vekselvis slaar ind fra Over- og Undersiden, idet man sam

tidig stadig driver Dornen lidt dybere ind. Paa denne Maade 

faar man et ganske overordentlig smukt Firkanthul. — Selv

følgelig maa Stoppertanden ikke vakle paa sin Firkant.

447) Endvidere maa man enten dreje eller fræse Tanden 

Tanden nøjagtig rund paa Omfanget. Afdrejningen er lidt besværlig, 
afdrejes cja (jen fremstaaende Stopperfinger ikke tillader nogeii fuld 

Omdrejning af Stoppertanden. Svinghjulet er derfor ganske 

uanvendeligt; her træder den gamle Drejebue igen ind i 

sine Rettigheder. At sætte Tanden paa en rund Drejestift 
anser jeg for at være i høj Grad upraktisk, da Stoppertanden 

bestandig vil arbejde sig løs. Det bedste er ubetinget at 

forfærdige sig en eller to nøjagtig rundtløbende firkantede 

Drejestifter specielt for dette Arbejde. Har man først tilegnet 

sig den nødvendige Øvelse, vil Stoppertandens Afdrejning 

ikke forvolde En nogen særlig Vanskelighed.



Tanden affræses 205

448) Affræsningen kan udføres paa to Maader. Enten . 

sætter man Stoppertanden paa en Drejestift og fræser den Tanden 

rund i Vælsmaskinen, idet man fører Drejestiften ganske affræses 

langsomt rundt med Fingrene. Eller man betjener sig af den 

i Fig. 138 afbildede Hjælpeindretning, konstrueret forTriumph- 

drejestolen af Hr. Kollega J. Goedert i St. Goar.

449) Man borttager nemlig Stikkelforsætteren og an

bringer i Stedet en nøjagtig passende Vælle (W. Fig. 138), En anden 

der foroven ender i en tynd Stift s med Skruegevinder Nr. 12. ^dø3"95 

Ved Hjælp af en konisk Foring f og Møttriken b (ligesom 

paa en Links-Drejestift) bliver Stoppertanden skruet fast paa

denne Vælle. Vællen bærer endvidere en Støtte

plade B, der har til Opgave at holde Stop

pertanden i samme Højde som Drejestolspid

serne. Nu sætter man Fræsen ind i Spindel

stoken, trykker Skyderen med Stoppertanden 

fremefter, indtil denne ligger tæt op imod Fræ

sen, skruer den underste Klemmeskrue fast og 

begynder at fræse, idet man paa fri Haand 

drejer Pladen B med Stoppertanden langsomt 

rundt. Saasnart Fræsen ikke angriber mere, 

løsner man Klemmeskruen, trykker Skyderen 

lidt længere ind og genoptager Fræsningen. 

Paa denne Maade bliver Stoppertanden nøj

agtig rund, og Arbejdet gaar ogsaa langt hur

tigere fra Haanden, end ved at passe Tanden 

til ved Filning eller ved at dreje den af paa 

en Drejestift. Selvfølgelig gør man bedst i ved 

denne Fremgangsmaade at benytte en særlig

Fig. 138.

flad Fræse

(ikke en Vælsmaskine-Fræse), og da Staalet er vanskeligt 

at bearbejde, maa Fræsen have godt med Olie.

450) Derefter filer man Stopperfingeren til i den rig

tige Længde og Bredde og runder de to Udfilninger paa 

begge Sider af Fingeren smukt ud, dog uden at gøre dem 

bredere end hvad der er nødvendigt, for at Spidserne paa 

Stopperhjulet frit kan passere derigennem.
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451) Efter at man nu har gjort Stoppertanden fast paa 

stoppertanden sin Firkant og prøvet dens Bevægelse gennem Stopperhjulet 
fuldendes fjre Qange (saaledes som det blev beskrevet i Afsnittene 

440 og 441) og fundet, at alt er i Orden, hærder man til 

Slutning Tanden, anløber den lyseblaa og sliber den om

hyggelig af paa alle Sider.

452) Den samme Omhu kræver Stopperhjulets For- 

At holde færdigelse. For at kunne holde Hjulet fast under Opriv- 

StOfasterinder n’n£en Hullet, kan man uden stor Ulejlighed forfærdige 

Oprivningen sig et meget praktisk Stykke Hjælpeværktøj, der er frem

stillet i Fig. 139. Det bestaar simpelthen af en Messing

plade P, hvori der omkring et rundt Hul er indboret fem 

Stifter ss med lige stor Afstand. Ved Hjælp af denne Plade 

kan man meget bekvemt holde Stopperhjulet fast, medens 

man river Hullet op, og man kan uden synderlig Tidsspilde 

hyppig se efter, om Hullet har naaet den rigtige Størrelse.

453) Ogsaa ved Fremstillingen af Stopperhjulets Ud- 

drejning a kan man anvende denne Plade, idet man med 

lidt Schellak lakker Korset fast paa Pladen.

454) Hver enkelt Korstak maa files nøjagtig til, saa 

stoppeThjuiet den passer til Stoppertanden. Ligeledes maa Hjørnespidserne 
fuldendes runcjes en Smule af. Først naar alt passer nøjagtig, bliver 

Korset hærdet paa samme Maade som Stoppertanden (451),

fZ

Fig. 139.

Plade til at holde Stopperhjulet fast, naar Hullet rives op.

anløbet og afslebet (eller om man ønsker det, poleret med 

Staalrødt). Hovedsagen er, at Stoppertanden gaar glat igen

nem overalt, og at den ved fuld Optrækning forskriftmæssig
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støder mod den fulde Tand paa Stopperhjulet, saaledes som 

dette er vist i Fig. 133.

455) Endvidere skal vi omtale, hvorledes man kan 

bære sig ad, naar Stoppertanden og Stopperhjulet er ube- At dreje en 

skadiget, medens Stopperhjuls-Putzen er ødelagt ved at ny Putz- 

Uhret er blevet trukket for haardt op, saa at der maa an

bringes en ny Uddrejning med Putz paa et andet Sted af 
Fjederhuslaaget. Man vælger hertil for det meste Stedet nøj

agtig ligeoverfor den gamle Uddrejning, ikke alene for 

Symmetriens Skyld, men ogsaa fordi der paa denne Maade 

som Regel vil blive tilstrækkelig Plads til endnu at kunne 

anbringe to nye Putze.

456) Hovedsagen ved dette Arbejde er at finde det 

rigtige Sted for Skruehullet, hvorefter man kan centrere 

Uddrejningen. 1 dette Øjemed lægger man Stopperhjulet saa

ledes paa det betræffende Sted af Fjederhuslaaget, at den 

ene af Takkerne kommer til at ligge tæt op imod Stopper

tandens Omfang, og tegner derefter Hullet saaledes op, at det 

kommer til at staa nøjagtig i Midten af Stopperhjulet. Ud

drejningen maa ikke være for dyb, og Putzen ikke for tynd. 

Hvem der ikke besidder tilstrækkelig Øvelse i at dreje en 

saadan Putz nøjagtig til den rigtige Størrelse — det er nem

lig paa Grund af Putzens Lidenhed ingenlunde saa helt let 

og kræver fremfor alt en yderst skarp Stikkel, hvis Kniv 

paa det mest omhyggelige maa staa i den rigtige Højde 

(215) — han maa hellere dreje Putzen lidt for stor og saa 

bagefter rive Hullet op i Stopperhjulet.

457) Til Slutning skal der kun vises hen til, at Fjeder- 

stift-Firkanten, paa hvilken Stoppertanden sidder, undertiden urund Firkant 

er urund (d. v. s. ude af Midten). Dette viser sig ved at jtajfte^eder' 
prøve Stopperværket med Stoppertanden paa de forskel

lige Sider af Firkanten, idet der da vil opstaa Klemninger, 

der naturligvis kan blive i høj Grad farlige for Uhrets Gang. 

I saadanne Tilfælde anbringer man et lille Mærke paa den 

Side af Firkanten, hvor Stopperfingeren skal sidde, og glemmer 

saa ikke, naar Uhret skal samles, hvad dette Mærke betyder.
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458) Afsnittet om „Fjederhuspartiet“ vilde kun være 
Fjederens ufuldstændigt, hvis vi ikke her ogsaa tilføjede nogle Be- 

Krafføring mærkninger om selve Drivfjederen. Da det er den, der driver 
Uhrværket, saa maa Reparatøren sørge for, at Fjederens 
Kraft saa vidt muligt kan naa usvækket ud til Gangdelene. 
Selv ved de gode Indgribninger bliver Kraften, alene gen
nem Hjuloverføringen, stadig mindre og mindre, jo længere 
det betræffende Hjul er fjærnet fra Fjederhus-Indgribningen. 
En anden Del af Kraften gaar tabt ved den uundgaaelige 
Gnidning (ved Tappene o. s. v.). Det drejer sig altsaa for 
os om at fjerne alle saadanne Klemninger og Gnidninger, 
som det overhovedet er muligt at undgaa. Endvidere vil den 
samvittighedsfulde Reparatør ogsaa sørge for, at der ikke 
bliver saadanne Fejl tilbage, der eventuelt kunde give An
ledning til Brud paa Fjederen, som f. Eks. for høje Fjeder
hager (425).

459) Her skal der straks gøres opmærksom paa en 
Aarsager til anden Fejl, der ligeledes kan blive den umiddelbare Anled- 

Fjederbrud njng |j| grU(j paa Fjederen. Den fremkommer ved den 

ingenlunde ualmindelige, men dog ganske forkerte Bestræ
belse paa at indsætte en saa stiv Fjeder som muligt i 
et givet Fjederhus og at fylde Fjederhuset alt for meget. 
Navnlig overfor Ankeruhre synes mange Arbejdere ikke at 
kunne gøre nok i denne Retning.

460) Men derved giver den betræffende Uhrmager sig 
For stiv Fjeder selv et meget beklageligt Vidnesbyrd om mangelfuld Viden. 

En Cylinder — eller Ankergang, der er i Orden, behøver 
kun en middelstærk Fjeder for at kunne gøre en flot Gang 
og for at kunne regulere godt. Hvem der søger at fremtvinge
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den livlige Gang ved Hjælp af en alt for tyk Fjeder, der 

ikke passer til Fjederhuset, vil aldrig nogensinde kunne 

opnaa en tilfredsstillende Regulering; thi han kan kun an

bringe den forholdsvis altfor tykke Fjeder paa Bekostning 

af dennes fri -Udvikling i Fjederhuset Derved vil Uroen 

kun svinge livligt ved fuld Optrækning; men snart vil Svin

gene tabe sig, og Gangen vil forandre sig ganske betydeligt. 

Hænder det nu, at Ejeren af et saadant Uhr er vant til at 

trække sit Uhr op umiddelbart forinden han gaar til Ro, og 

han saa tilmed gaar meget uregelmæssigt til Ro — idag 

Kl. 11, imorgen Kl. 2 Nat, iovermorgen maaske Kl. 5 om 

Morgenen —; saa vil altsaa Uhret i saadanne Tilfælde hver 

Dag gaa anderledes.

461) Fejlen er altsaa tilstrækkelig alvorlig til, at det 

lønner sig at opholde sig en Smule derved. Den bliver 

hovedsagelig begaaet ved Indsætning af en ny Fjeder. Denne 

bliver da søgt saaledes ud, at den sammenpresset i Ringen 

ikke kan gaa ind i Fjederhuset, men i det højeste i Uddrej- 

ningen i Fjederhuslaaget. Naturligvis kommer den derved til 

at fylde altfor meget i Fjederhuset; Reparatøren brækker alt

saa straks en ordentlig Ende af, omtrent en eller to Fjeder

husvindinger. Men for det meste er dette heller ikke tilstræk

keligt til at kunne opnaa 5 til 5x/4 Omdrejning af Fjederhuset, 

naar Fjederen løber ud, og der maa derfor brækkes endnu 

et Stykke af. (Jeg har i min Svendetid, efter min Principals 

udtrykkelige Ordre altfor ofte maattet arbejde paa denne 

Maade, uagtet jeg allerede den Gang fandt, at Methoden 

var ganske forkert). Til Slutning ligger der i nedløben Til

stand kun 12 Omvindinger i Fjederhuset, uden at disse ud

gør mere end 5V2 Omgang, naar Fjederen løber ud.

462) En saa stiv Fjeder er ikke blot unødvendig, men 

ogsaa, som det allerede ovenfor (460) blev sagt, en meget Det 

betænkelig Fejl. Det rigtige Forhold er efter min Erfaring 

tilstede, naar der i nedløben Tilstand ligger 13 (højst 13V2) 

Omgange i Fjederhuset, og disse ved Fjederens Udløben 

giver 6 fulde Omgange (se 468 til 474).
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463) Derved forudsættes naturligvis, at Fjederens Ud- 

Fjederhjærtets vikling ikke er hemmet af en for høj Fjederhage eller af en 

c/lgtl.ge urigtig udført saakaldt „Fjedersikring“ eller „Stopperværk 

paa Fjederen , og at Fjederhushjærtets Gennemsnit maaler 

73 af det indvendige Fjederhusrum, saaledes som det jo i 

Almindelighed foreskrives. Er dette Gennemsnit større, saa 

faar man ikke tilstrækkelig mange Fjederhusomgange; man 

drejer altsaa Fjederhjærtet mindre og filer det samtidig 

snegleformet, saaledes som det er fremstillet i Fig. 131 (428). 

Denne Form er meget fordelagtig for en regelmæssig Opvin- 

den af Fjederklingen. Er omvendt Fjederhjærtet for lille, saa 

hjælper man sig ved at lægge et passende Stykke rundt- 

bøjet Uhrfjeder mellem den inderste Omgang af Fjederen 

og Fjederhjærtet, eller endnu bedre, en smal Strimmel godt 

olievædet Kartonpapir, da det bløde Papir borttager enhver 

ubehagelig Spænding. Den paa denne Maade tilvejebragte 

Forstørrelse af Fjederhushjærtets Gennemsnit er absolut 

nødvendig, fordi Fjederen meget let vil springe, naar Fjeder- 

hjærtet er for lille.

464) En anden Aarsag til at Fjederen springer er et 

For fyldt for fyldt Fjederhus (461). Den altfor tykke Fjeder er allerede 
Fjederhus ve^ sjn Fabrikation ikke beregnet paa at skulle tvinges ind 

i et saa lille Fjederhus; men endnu mindre kan den taale 

at blive vunden omkring et saa lille Fjederhjærte. Begge 

Aarsager bidrager til, efter ganske kort Tids Forløb, at frem

kalde et Brud paa den saaledes mishandlede Fjeder.

465) Selv ved at tage Fjederen ud af Fjederhuset eller 

At tage Fje- ved at vinde den ind, kan man begaa Fejl, der bevirker, at 

Vfe^erhuset Hederen springer kort Tid efter, at Uhret er repareret. Hvem 

der uden Omtanke river Fjederen ved den indvendige Ende 

ud af Fjederhuset og lader den springe ud med sin fulde 

Kraft, behøver ikke at blive forbavset, hvis Uhret nogle faa 

Dage efter at det er afleveret, bliver bragt tilbage, fordi 

Fjederen er sprungen. Men paa Kunden gør dette altid et 

daarligt Indtryk og bør derfor saavidt muligt forhindres, 

isærdeleshed da saadanne Tilfælde altfor ofte kunne ind

træde, uden at Uhrmageren behøver at have den fjerneste 

Skyld deri. Hvis man med Forsigtighed lader Fjederen springe
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ud i den halvt tillukkede venstre Haand, der saa tæt som 

muligt maa omslutte Fjederhuset, saa har man idetmindste 

en ren Samvittighed, hvis Fjederen bagefter springer, og 
behøver ikke at lade sig noget byde af Kunden.

466) Ved Opvindingen er mange Arbejdere for mage

lige til at indsætte en ny Patron af den rigtige Diameter i At vinde 

Fjedervinderen, men benytter altid en og samme Patron. Fiederen ind 

Er denne større end Fjederhjærtet, saa er Ulykken ikke saa 

stor, men er den betydelig mindre, saa kan blot en eneste 

Opvinden omkring den for lille Patron blive Aarsagen til, 

at Fjederen hurtig springer. — Allerede i længere Tid er 

der af Firmaet Lang & Baldauf i Göttingen bleven frem

stillet en Fjedervinder, hvormed man i Løbet af faa Øjeblikke 

kan give Patronen tre forskellige Diametre. Dermed er altsaa 

denne Ulempe afhjulpen.

467) Ved at afgnide den i Benzin udrensede Fjeder 

med en Linnedlap eller med et Stykke Silkepapir, maa man At rense 

vel vogte sig for at forbøje Fjederen, thi ogsaa derved kan Fiederen 

Staalets Molekyler blive bragt saa meget ud af deres nor

male Leje, at et Brud paa det mest mishandlede Sted let 

kan blive Følgen.

468) Vi kommer nu atter tilbage til Forholdet mel

lem Omgangene og Fjederhusets indvendige Diameter. I de udløben 

fleste Lærebøger bliver der angivet, at Fjederen i udløben ^ed°eJtrukken 

Tilstand skal tælle 14 Omgange i Fjederhuset og at den 

samlede Tykkelse af disse 14 Omgange skal maale af 

Fjederhusets indvendige Diameter. Fjederklingens Tykkelse 

maaler derefter 7s4 den indvendige Fjederhus-Diameter.

469) Fig. 140 (Tavle III) anskueliggør dette Forhold, 

hvortil jeg dog ingenlunde kan slutte mig. De seks Dele Beregning af 

a b, b c og saa fremdeles er fuldkommen lige store, og Jet ud7!dt? 

mellem a og b ligger der 14 Fjedervindinger. Da vi her maa huset, 

opstille et lille Regnestykke, saa ville vi antage, at det ind

vendige Fjederhus-Gennemsnit a g maaler 84 mm, hver af 

de seks Dele er lig med 14 mm, og Fjederklingens Tykkelse 

er lig med 1 mm. Da det nu her ikke kommer an paa



212 Drivfjederen

inathematisk Nøjagtighed, men ene og alene paa klar For- 

staaelse, saa vil vi kun regne med lutter afrundede Tal og 

Værdier; det, det gælder om, er at fastslaa, hvor stor en 

Brøkdel af Fjederhus-Diameteren Fjedervindingerne vil ud

fylde, naar de, istedetfor at ligge i udløben Tilstand mod 

Fjederhusvæggen, er optrukne og vandne omkring Fjeder- 

hushjærtet.

470) I dette Øjemed beregner vi først Fjederklingens 

hele Længde, og vi gaar her frem paa følgende Maade: Af 

de 14 Omvindinger, der ligger mellem a og b eller f og g 

(Fig. 140, Tavle 3), har den yderste en Diameter paa 84, 

den inderste en Diameter paa 56 mm. Da Omfanget af en 

Cirkellinie er propoitional med Gennemsnittet, saa kunne vi 

uden at gøre meget forkert antage Midten mellem 84 og 56 

som Middel-Gennemsnittet for de 14 Omvindinger, altsaa 

70 mm. Længden af en Omvinding er derefter 70X3,14 

= 219,8 mm eller rundt taget 220 mm, og den samlede 

Længde af de 14 Omvindinger vilde altsaa udgøre 220X14 

= 3080 mm. Hertil kommer endvidere de fritliggende inder

ste ll/2 Omgange til Fjederhjærtet For disses Vedkommende 

kan man regne den første til et Middel-Gennemsnit paa 

42 mm, den sidste halve Omgang til en Diameter paa 

35 mm; dette giver en Længde paa rundt 180 mm. Saa- 

ledes er Fjederens samlede Længde 3080 + 180 = 3260 mm.

471) Regner vi nu ud uden mathematiske Formler, 

hvor meget der bliver brugt af denne samlede Længde og 

hvor meget der bliver tilbage, naar vi lægger 14 Omgange 

(lig Delene b c og e f) omkring Fjederhjærtet K, Fig. 141 

(Tavle III). Her svarer den inderste Omvinding til en Dia

meter paa 28, den yderste til en Diameter paa 56 mm; 

Midten er altsaa her 42 mm. Længden af en saadan Omvin

ding er derefter 42 X 3,14 = 131,8 eller rundt taget 132 mm. 

For 14 Omvindinger, der sammen med Fjederhjærtet K vilde 

udfylde Rummet mellem b og f, saaledes som det er tegnet 

i Fig. 141 (Tavle III), vilde følgelig en Fjederklinge-Længde 

paa 14X132 = 1848, rundt taget 1850 mm være tilstræk

kelig, og af vor 3260 mm lange Fjeder bliver der saaledes
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Da Omfanget af en

4

bliver tilbage, naar vi lægger 14 Omgange 

og e f) omkring Fjederhjærtet K, Fig. 141 

svarer den inderste Omvinding til en Dia- 

den yderste til en Diameter paa 56 mm;

mellem a og b eller f og g 

yderste en Diameter paa 84, 

56 mm.
Gennemsnittet, saa kunne vi

mathematisk Nøjagtighed, men ene og alene paa klar For- 

staaelse, saa vil vi kun regne med lutter afrundede Tal og 
Værdier; det, det gælder om, er at fastslaa, hvor stor en 
Brøkdel af Fjederhus-Diameteren Fjedervindingerne vil ud

fylde, naar de, istedetfor at ligge i udløben Tilstand mod 

Fjederhusvæggen, er optrukne og vandne omkring Fjeder- 

hushjærtet.

470) I dette Øjemed beregner vi først Fjederklingens 

hele Længde, og vi gaar her frem paa følgende Maade: Af 

de 14 Omvindinger, der ligger 

(Fig. 140, Tavle 3), har den 

den inderste en Diameter paa 

Cirkellinie er propoitional med 
uden at gøre meget forkert antage Midten mellem 84 og 56 
som Middel-Gennemsnittet for de 14 Omvindinger, altsaa 

70 mm. Længden af en Omvinding er derefter 70X3,14 

= 219,8 mm eller rundt taget 220 mm, og den samlede 

Længde af de 14 Omvindinger vilde altsaa udgøre 220X14 

= 3080 mm. Hertil kommer endvidere de fritliggende inder

ste P/g Omgange til Fjederhjærtet. For disses Vedkommende 

kan man regne den første til et Middel-Gennemsnit paa 

42 mm, den sidste halve Omgang til en Diameter paa 

35 mm; dette giver en Længde paa rundt 180 mm. Saa

ledes er Fjederens samlede Længde 3080 + 180 — 3260 mm.

471) Regner vi nu ud uden mathematiske Formler, 

der bliver brugt af denne samlede Længde og 

der 

b c 

Her 

28,

hvor meget 

hvor meget 

(lig Delene 

(Tavle III), 

meter paa
Midten er altsaa her 42 mm. Længden af en saadan Omvin

ding er derefter 42 X 3,14 — 131,8 eller rundt taget 132 mm. 

For 14 Omvindinger, der sammen med Fjederhjærtet K vilde 

udfylde Rummet mellem b og /, saaledes som det er tegnet 
i Fig. 141 (Tavle III), vilde følgelig en Fjederklinge-Længde 

paa 14X132 = 1848, rundt taget 1850 mm være tilstræk

kelig, og af vor 3260 mm lange Fjeder bliver der saaledes
1



Tavle III.
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endnu 3260 mindre end 1850 = 1410 mm tilbage, der ved 

Fjederens fulde Optrækning vikler sig op udenfor Rummet bf.

472) Regner vi derefter ud, hvormange Omgange dette 

giver. Diameteren af en Omvinding ved b eller f er 4 X 14 

= 56 mm; Længden af en saadan Omvinding er altsaa 

56 X 3,14 = rundt taget 176 mm. Dividerer vi denne Sum 

ind i den tiloversblevne Længde 1410 mm, saa vilde vi faa 

8 Omgange. Men da de ydre Omvindinger stadig blive læn

gere, saa passer Regnestykket ikke ganske. Den yderste 

Omgang vilde have en Diameter paa 56 -4- 16 = 72 mm, 

medens vi kun regnede den til 56. Tager vi ogsaa her Gen

nemsnitsdiameteren mellem 56 og 72, altsaa 64, saa er Gen

nemsnitslængden afen saadan Omvinding 64 X 3,14 = rundt 

200 mm, hvilken Sum kun ligger 7 Gange i 1410.

473) I optrukken Tilstand vil Fjederen altsaa ligge i 

14 4-7 = 21 Omvindinger omkring Fjederhjærtet og dermed 

dække hele Rummet fra a2 til f i Fig. 141 (Tavle III), saa 

at der udenfor kun bliver det 7 mm store Rum fra a til a2 

(henholdsvis fra f til g) tilbage til Fjederens Afvikling.

474) At der paa denne Maade kommer til at bestaa et 

uheldigt Misforhold mellem de optrukne og de nedløbne Misforhold 

Omgange med Hensyn til den Brøkdel af Fiederhus-Diame- mell8mdøop- 

teren, som de skal udfylde, vil vel næppe kunne bestrides, nedløbne 

Men da nu Forholdet mellem Fjederhjærte-Diameteren og Omsanö® 

Fjederhus-Diameteren ikke maa forandres, saa bliver der 

ikke andet for, end at formindske det Rum, som den ned

løbne Fjeder indtager, ved at forkorte Fjederens Længde, 

saaledes som det allerede blev anbefalet i (461 og 462). De 

dér omtalte 13 Omgange skulde kun fylde x/7 af det ind

vendige Fjederhusrum, altsaa i Fig. 140 (Tavle III) kun fylde 

det indvendige Fjederhusrum fra a til al, henholdsvis fra 

fl til S-

475) Det vilde føre for vidt, i den foreliggende Bog, 

der kun er beregnet paa rent praktiske Forhold, at komme 

nærmere ind paa Spørgsmaalets theoretiske Sider og ved 

Regning bevise, at det af mig anbefalede Forhold er langt
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bedre end det almindelige, hvor de nedløbne Omgange paa 

hver Side dækker x/6 det indvendige Fjederhus. Hvem der 

interesserer sig særligt for dette Spørgsmaal, vil finde nær

mere Oplysninger herom i Cl. Saunters store „Lehrbuch der 

Uhrmacherei“ (Artikel 1211 til 1216), i hvilken der findes 

gengivet en Afhandling af de to Herrer Rozé (Fader og Søn), 

hvis Indhold kan sammenfattes i de to Sætninger:

1) en Fjeder giver altid sit Fjederhus et Antal Om

drejninger, der er lig med Forskellen mellem Fjedervindin

gernes Antal i optrukken Tilstand og Fjedervindingernes 

Antal i nedløben Tilstand;

2) er et Fjederhus og Fjederhjærtets Diameter givet, 

saa faar man det højeste Antal Fjederhus-Omgange, naar 

det Fladerum, som Fjederen dækker i nedløben Tilstand 

(Fig. 140 Tavle III), er lig med det tomme Rum.

476) Udsøger man en ny Fjeder, saa vælger man den 

Fjederens rig- i en saadan Størrelse, at den, sammenvunden i sin Ring, 

Messi'ngrhigen Passer ’ Fjederhuset. I Reglen vil man da alligevel blive 
nødsaget til at brække et lille Stykke af, for at faa tilstræk

kelig Plads i Fjederhuset. Fjederen maa give Fjederhuset 

6 fulde Omdrejninger, af disse trækker man 1 til P/2 Om

gang op, forinden man sætter Stoppertanden paa sin rigtige 

Plads i det nedløbne Stopperværk, da Kraften tager betyde

lig af ved de sidste Omgange. Selv om Fjederhuset ikke har 

noget Malteserkors-Stopperværk, saa at Fjederen bliver truk

ken op til sin sidste Omgang, kan man alligevel opnaa en til

nærmelsesvis ensartet Kraft, naar man anvender det i (492) 

angivne Stoppersystem paa Enden af Fjederen. Kun under 

Nedløbet af den første Fjerdedels-Omgang (eller endnu min

dre) efter at Fjederen er trukken helt op, overskrider Fjeder

kraften i dette Tilfælde den normale Styrke. Men derefter 

vedbliver den idetmindste i 30 Timer at være saa regel

mæssig, at der ikke kan opstaa nogen større Difference i 

Gangen.

477) Med Hensyn til Fjederens Bredde maa man lægge 

Den rigtige Mærke til, at der ikke her kan opstaa nogen Klemning. Man 
Fjederbredde maa a]tic} erjndre) at en smallere Fjeder, der udvikler sig frit, 

vil yde en større Kraft end en bredere (altsaa stivere) Fjeder,



H u lle t i d en y d erste F jed eren d e 2 1 5

d er k lem m er sig . M an g e U h rm ag ere h ar d en V an e v ed In d 

sæ tn in g en af n y e F jed re a t d re je e th v ert F jed erh u slaag , d er  

b lo t n o g en lu n d e k an taa le d et, saa m eg et u d so m m u lig , 

fo r d erefter a t k u n n e an b rin g e en stiv o g k raftig F jed er i D et fo r ty n d t 

d et b etræ ffen d e F jederh u s. H erim o d m aa jeg p aa d et b e- u d d re iø d e  

stem teste ad v are . B o rtse t fra , a t d en d y g tig e A rb ejder ik k e F j® d erh uslaag  

b eh ø v er a t ty til saad an n e K raft-K n eb fo r a t b rin g e sin e  

U h re til a t g ø re en flo t G an g , v il saad ann e ty n d e F jed er

h u slaag b estan d ig b liv e en F are fo r U h ret, fo rd i L aag et v ed  

In d sp ræ n g nin g en a ltfo r le t v il b ø je sig in d efte r o g d erv ed  

frem b rin g e en K lem n in g v ed F jed eren . H v ad n y tte r d et saa  

m ed d en stiv ere F jed er, m an h ar sa t in d ? —  F jed eren s  

B red d e m aa idetmindste v æ re 0 ,1 m m m in d re en d d en in d 

v en d ig e D el af F jederh u set.

4 7 8 ) M ed H en sy n til H u llern e i F jed eren  m aa d er læ g 

g es M æ rk e til fø lgen d e: H u lle t i d en in d v en d ig e E n d e af H u llern e i 

F jed eren m aa sid de n ø jag tig i M id ten o g v æ re lid t læ n g ere F <ed eren  

en d F jed erh ag en . H u lle t i d en y d erste E n d e af F jed eren m aa

h av e en firk an te t F o rm , o g fo r a t 

k u n n e g rib e sik k ert in d u n d er F je 

d erh ag en m aa d ets y d erste K an t 

(e F ig . 1 4 2 ) v æ re sk arp u n d er

file t. D en rin g e U lejligh ed a t slib e  

d en u d g lø d ede F jed eren de b lan k  

m ed S m erg elfilen —  iø v rig t k u n p aa  

en L æ n g d e af ca . 8 til 1 0 m m —  

r

F ig . 1 4 2 .

H u lle t i d en y d erste  

F jed eren d e.

v il en A rb ejd er, d er sæ tte r P ris p aa a t aflev ere p ro p ert A r

b ejd e , a ld rig u n d lad e. T il S lu tn in g m aa d er m ed H am m er- 

p en en p aa V æ rk sted sb o rd e t b an k es en lille R u n d in g v ed r 

F ig . 1 4 2 , h v o rv ed m an fo rh in d rer, a t F jed eren v ed fu ld  

O p træ k n in g sp ræ n ger H o v ed et af F jed erh ag en .

4 7 9 ) E r d en in d erste D el af F jed eren , „H jæ rte t“ , „K rø l

len“ , e lle r so m  d en o g saa k ald es „R o sen “ , b ræ k k et af, saa F o rsk e llig e 

g aar d et ik k e an a t g lø d e B ru d end en u d , b o re e t n y t H u l M en in9er o m  

in d , h en h old sv is d an n e d en in d v en d ig e F jed eren de til p aan y . F jed eren "6 

A t M en in g ern e o m d ette P u n k t er d iam etralt m o d satte h o s p aan y - 

d e fo rsk e llig e K o lleg er, v iste en F o resp ø rg se l, d er i A are t 

1 8 9 7 b lev stille t af „D eu tsch e U h rm ach er-Z eitu n g“ , o g  h v o raf
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Resultater findes i Nr. 17 samme Aargang. Jeg skal tillade 

' mig her delvis at gengive de Bemærkninger, som jeg den 

Gang knyttede til de forskelligartede Meninger.

480) For det første maa der ved at „tildanne Fjederen 

Den yderste paany“, fra et rent teknisk Synspunkt skelnes strengt imellem 
°g døn den yderste og den inderste Ende. Som allerede bemærket 

inderste Ende . fjnder . praksiS) af en stof Dej Fjedre j Lomme- 

uhre overhovedet fylder alt for meget i Fjederhuset. Hvis 

der nu ved en saadan Fjeder knækker en halv eller en hel 

Omgang af udvendig, saa vil den, naar man borer et nyt 

Hul ind tæt ved Brudstedet, gøre bedre Tjeneste end hidtil; 

thi Fjederhuset vil nu gøre flere Omgange end tidligere; 

Kraften vil altsaa i Løbet af 24 Timer være regelmæssigere 

end i Begyndelsen. Men ogsaa i saadanne Tilfælde, hvor 

Fjederen havde den rigtige Længde, og hvor der kun er 

brækket et mindre Stykke af udvendig (ca. 72 Omgang), 

eller hvor det blot er Hullet, der er revet ud, kan Fjederen 

efter vor Formening uden Betænkelighed anvendes paany. 

Antallet af Fjederhusomdrejningerne vil ikke blive mindre 

derved, og Fjederens Opvinding vil blive ganske normal.

481) Helt anderledes stiller Sagen sig derimod, naar 

den indvendige Ende er brækket af, selv om det ogsaa kun 

er en Omgang — altsaa et endnu kortere Stykke end en halv 

Omgang udvendig, fordi Omgangen ligger indvendig om

kring Fjederhjærtet —. For det første er den aabne Fjeders 

regelmæssige Spiralform derved ganske ødelagt; Spændings

graden vil ikke tiltage jævnt fra de ydre til de indre Om

gange, men der vil, naar Fjederen er spændt, paa et bestemt 

Sted af Fjederklingen tæt ved den inderste Ende, opstaa en 

pludselig forøget Spænding, der hurtig vil føre 

paa Fjederen.

482) Dette er den ene, meget alvorlige 

taler imod, at Fjederen tildannes paany ved den 

Ende. En anden Ulempe opstaar der ved selve 

gangsmaade, der anvendes for at faa Fjederen tildannet. 

Det kan ikke undgaas at tvinge den indvendige Del af Fje

deren ud til Siden for at faa Brudenden anløben og for at 

faa det ny Hul anbragt. Men efter Tilbagebøjningen vil Fje-

Utilladeligt at 

tildanne den 

inderste 

Fjederende

til et Brud

Grund, der 

indvendige 

den Frem-
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deren næppe nogensinde mere blive helt flad, og man vil 

spilde en hel Masse Tid paa at faa den rettet flad igen. 

Endvidere bliver Fjederen — for at den ikke altfor hurtig 

skal springe paany — for det meste giødet ud paa et tem

melig langt Stykke, saa at to til tre Omgange lægger sig 
ganske matte og kraftløse omkring Fjederhjærtet. En saadan 

Fjeder bliver da et Billede paa det allerutilgiveligste Fuskeri.

483) Betænker man nu, hvor lidt en ny Fjeder koster, 

saa kan egentlig ingen være i Tvivl om, at det en Gang for 

alle burde være forbudt under Straf at tildanne en Fjeder paany 

ved den indvendige Ende. Men da det i særlige Nødstilfælde 

vel alligevel altid vil hænde, at Fjedre bliver tildannet 

paany — som f. Eks. hos en Provins-Uhrmager, i hvis nær
meste Omegn der ikke findes nogen Fourniturehandler, og 

som ved en enkelt Lejlighed kan blive stillet overfor det 

Valg, om han i Mangel af en passende ny Fjeder vil benytte 

den gamle, eller give Uhret urepareret tilbage, — saa skal 
det ialfald lægges enhver, der ser sig tvungen til at benytte 

denne Nødhjælp, alvorlig paa Hjærte, idetmindste at udføre 

dette Arbejde nogenlunde propert. Den indvendige Ende 

maa i det højeste være udglødet 5 til 8 mm lang, og maa 

i det hele kun anløbes ca. P/g Omgang, først graa, derefter 

hvidblaa, saa at Klingen lidt efter lidt gaar over i den nor

male Hærdegrad. Ligeledes forudsætter jeg som noget ganske 

selvfølgeligt, at Uhrmageren i saadanne Tilfælde er saa 

ærlig at sige til Kunden: „I Deres Uhr findes der en lidt 
ualmindelig Fjeder, hvortil jeg i Øjeblikket ikke har Magen, 

og som jeg heller ikke har kunnet skaffe i Løbet af saa 

kort Tid. Jeg har derfor som Nødhjælp anvendt den gamle 

Fjeder, hvilket jeg udtrykkelig fremhæver for Dem. Repara

tionen koster derfor ogsaa kun saa og saa meget“

484) Ved denne Lejlighed skal jeg ikke undlade at 

omtale, at en sprungen Fjeder giver Uhrmageren en ud

mærket Lejlighed til at bevise Kunden sin Ærlighed, en 

Lejlighed, som ingen skulde lade gaa ubenyttet hen, da det 

for vort Fag er af særlig Vigtighed, saavidt muligt at faa er sprungen 

udryddet den Mistillid mod Uhrmageren, som jo desværre 

er ret almindelig hos Publikum.

Hvorledes 
Kunden bør 
behandles, 
naar Fjederen
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p.

485) 1 m in egen F orretn ing  var en G ang fo r alle ind fø rt 

fø lgende S kik . B lev et L om m euhr m ed knæ kket F jeder brag t 

til R eparation , saa sagde jeg eller m in M edhjæ lper straks 

til K unden , selv om den K endsgern ing , at F jederen var 

sp rungen , ø jeb likkelig kunde konsta teres: „Fjederen er vist

nok sprungen-, væ r saa ven lig at tage P lads et Ø jeb lik !“ —  

K unden m aatte sæ tte sig paa en S to l ved S iden af V æ rk 

stedsbordet, og i en H aandevend ing  b lev derpaa F jederhuset 

taget ud og aabnet. „Javel, her ser D e selv : F jederen er i 

S tykker i M idten . H er er“ —  K røllen b lev taget ud  —  „det 

ene S tykke, og her“ —  R esten af F jederen fik L ov til at 

sp ringe ud —  „er F jederens andet S tykke. D et lille S tykke  

v il jeg beho lde her som M aalestykke, det sto re kan D e selv  

tage m ed!“ D erpaa fik K unden overrak t F jederen i en lille  

P ap irspose. M ange spurg te natu rligv is, hvad de sku lde m ed  

det; det b lev saa fo rk laret dem , at det sku lde tjene til at 

kon tro llere , at der ogsaa v irkelig kom en ny F jeder i U hret. 

I o tte eller n i af ti T ilfæ lde renoncerede K unden paa at tage  

F jederen m ed, m en saa havde han idetm indste set den  

gode V illie .

486) Denne Fremgangsmaade kan jeg kun paa det 

indstændigste anbefale. K unden ser m ed sto r In teresse til, 

naar U hret b liver taget fra h inanden , og naar det udføres  

hurtig t og fix t, im ponerer det ham . E nhver g læ der sig ved  

at se , hvor og hvorledes F jederen egen tlig sidder i U hret 

(m ange L æ gfo lk tro jo , at S piralen er D rivfjederen i U hret!), 

og de fleste er i hø j G rad fo rbavsede over S tørre lsen paa  

den udsprungne F jeder. D enne sidste O m stæ ndighed kan  

m an saa straks beny tte til at gøre K unden opm æ rksom  paa, 

hv ilken uhyre S pæ ndekraft F jederen m aa udho lde, naar den  

er vunden op om kring  det lille F jederh jæ rte , og , som  en F ølge  

deraf, hvor le t der kan fo rekom m e et B rud , til hv is F or

h indring U hrm ageren ikke besidder noget M iddel*).

*) G od T jeneste fo r saadanne Ø jem ed yder den illu strerede  
B rochure „U nsere Z eitm esser und ih re B ehandlung “ (udkom m en paa  
„D eutsche U hrm acher-Z eitung"s F orlag , B erlin S W . 12 , P ris 1 M ark  
fo r 20 S tk .), A f dette lille H efte er der i 30 M aaneder b levet afsat 
100 ,000 E ksem plarer i det ty ske S prog ; endv idere er det ind til D ato  
b levet oversat paa 10 frem m ede S prog .

B rochuren er oversat paa D ansk („V ore T idsm aalere og deres  
B ehand ling “) og  udg ivet af U hrm ager-C en tra lfo ren . i D anm ark A ar 1901 .
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487) Undertiden mente en Kunde: „Men Fjederen kan 

man dog vel nok bruge, der er jo kun brækket et lille 

Stykke af.“ Saa blev Sagen forklaret ham, hvorfor dette 

ikke lod sig gøre. Aldrig nogensinde gik jeg ind paa at 

at anvende en Fjeder, der var sprungen indvendig. Jeg 

erindrer, at jeg i nogle enkelte Tilfælde igen udleverede 

Kunden det sammensatte Uhr tilligemed den knækkede Fje

der (selvfølgelig uden Betaling) og henstillede til ham at lade 

Fjederen ordne af en anden Uhrmager. — Efter min Me

ning bør man i saadanne Tilfælde aldrig være smaalig.

488) Den samme Regel fulgte jeg i de naturligvis hyp

pigere Tilfælde, hvor det ved Uhrets Adskillelse viste sig, 

at Fjederen kun var smuttet ud af Hagen, men iøvrigt gan

ske ubeskadiget. Man maa selv have set den Glæde, som 

Kunden ytrer, naar man viser ham, at Fjederen endnu er 

hel, og at der kun skal indsættes en ny Hage. Man fryder 

sig ordentlig og føler indvendig, at Kunden gaar bort med 

den Tanke: „Det er en virkelig reel Forretning. Jeg havde 

troet, at Fjederen var i Stykker, og Uhrmageren vilde rolig 

kunne have hævdet dette; men istedetfor undersøgte han 

Uhret i min Nærværelse og viste mig, at Fjederen endnu 

var hel. Den Mand har jeg Tillid til!“ — Jeg tror, at dette 

moralske Resultat er langt mere værd, end den lille pekuniære 

Fordel, man vilde have haft i det modsatte Tilfælde.

489) Ærgerligt er det naturligvis, naar man kun i et 

Par Timer har haft et Uhr til en eller anden mindre Repa- At „vende“ 

ration, maaske blot for at sætte et nyt Glas, en Viser eller Hederen 

noget lignende paa, og Fjederen saa springer indenfor denne 

Tid. Til Kunden tør man ikke sige det; thi med den utro

lige Mistillid de fleste Lægfolk har til Uhrmageren, kan man 

kun vente sig Ubehageligheder. I intet Tilfælde vil Kunden 

godvillig betale Fjederen, og der er sjælden andet at gøre, 

end at udføre Reparationen hemmelig og uden Betaling. I 

en mindre Forretning, hvor jeg havde Plads som Medhjælper, 

blev i et saadant Tilfælde den gamle Fjeder anvendt paany, 

idet et Stykke af den yderste Ende blev anløbet lyseblaat, 

filet passende tilrette og derefter vundet omvendt op med
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Fjedervinderen (i Form af et stort Spørgsmaalstegn), med 

andre Ord, hele Fjederen blev vendt. Den tidligere indven

dige Ende kom nu udvendig; den blev rettet lige og fik, 

efter at være udglødet, med Lethed et sirligt og propert nyt 

Hul. Ved denne Methode bortfalder unægtelig den kedelige 

Ulempe at skulle tvinge Fjederen ud til Siden; den vendte 

Fjederende faar, naar den er rigtig anløben, en ganske regel

mæssig Spiralform, og Fjederen taber heller ikke sin Kraft, 

tvertimod, den bliver betydeligt stivere, fordi den, vunden 

til den modsatte Side, faar endnu mere Elasticitet. Men 

ogsaa denne Fremgangsmaade maa henregnes til Fællestitlen 

„Fuskeri“, og den Vold, der paa denne Maade udøves mod 

Fjederen, vil som Regel hævne sig ved et snarligt Brud. 

Ligeledes faar Fjederomgangene for det meste en kegleformet 

Skikkelse, som man meget sjældent helt vil være istand til 

at faa Bugt med.

490) Af alle disse Grunde maa det paa det indstæn

digste anbefales enhver Uhrmager, i hvis Distrikt der ikke 

findes nogen Fourniturehandler, altid at holde sit Fjeder-Lager 

omhyggelig sorteret efter Diameter og Bredde. Han vil saa 

aldrig komme i den Fristelse at maatte foretage saadanne Fu

skerier. I enhver Forretning forekommer der altid noget, der 

bringer Indehaveren Tab. Den købmandsmæssig regnende 

Forretningsmand vil regne saadanne Uheld med til sine 

Forretningsomkostninger, men han vil samtidig sørge for at 

tjene tilstrækkelig paa de øvrige regelmæssige Forretninger, 

for i Undtagelsestilfælde at kunne bære den eventuelle 

Skade uden Vanskelighed. —

491) Vi kommer nu til det saakaldte „Stopperværk 

stopperværk paa Enden af Fjederen“, der forsaavidt til en vis Grad kan 

aflederen som en Erstatning for Malteserkors-Stopperværket, 

som det forhindrer, at den yderste Fjederende slidser ud, 

medens det naturligvis ikke kan formindske Brudfaren for 

den inderste Fjederende, Af saadanne Stoppeanordninger 

gives der et meget stort Antal. At optælle dem alle, vilde 

her føre altfor vidt. Der skal derfor kun siges saa meget, 

at de fleste Stoppeanordninger paa Fjederenden lide af den 

Svaghed, at det ombøjede, paanittede eller i en Hage ind-
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pressede Fjederstykke er meget for langt, saa at det stjæler 

alt for meget Rum i det indvendige Fjederhus og in

fluerer paa Fjederens fri Udvikling. Ved andre er den ud- 

glødede Ende for lang og bøjer sig frem og tilbage hver 

Gang Fjederen trækkes op eller løber ned, hvad der natur

ligvis er ensbetydende med et Krafttab; endvidere tager den 

heller ikke Del i det Træk, som Fjederen udøver, fordi der 

selvfølgelig ikke mere kan være nogen „Fjederkraft“ i det 

udglødede Stykke. En saadan Fjeder er halvvejs lam. Ved 

en tredie Art bestaar Hovedfejlen i, at selve den ombøjede 

Ende griber ind i Fjederhagen, og da den er udglødet og 

meget skarp ombøjet, vil Fjederen forholdsvis let brække 

over ved Bøjestedet.

492) Alle disse Ulemper kan undgaas, naar man frem

stiller Fiederstopperen paa den Maade, som nu skal beskri- At udf«’re en 

ves, og som jeg har lært at kende i en schweitzisk Lomme- stopper 

uhrfabrik, hvor der hovedsagelig arbejdedes for Eksport til 

Sydamerika, og hvor der blev lagt særdeles megen Vægt 

paa at fremstille Fjedrene saaledes, at de saa vidt mulig 

sjælden kunde springe, fordi der i hine Lande den Gang 

(for ca. 30 Aar siden) ikke fandtes mange praktiserende 

Uhrmagere.

493) Først brækker man to smaa Stykker af Fjederen, 

hver paa 5 til 6 mm Længde, og lægger dem foreløbig til FørsteBøjning 

Side. Derefter tager man Fjederen mellem Tommel- og Pege

fingeren paa den venstre Haand, griber den yderste Ende 

med en Fladtang (Fig. 143) der holdes i den højre Haand, 

og holder Fjederen, — i omtrent P/2 Centimeters Afstand 

fra Fladtangens Spids, — over en saavidt mulig spids Spi

ritusflamme. Saasnart Fjederen er rødglødende paa en Længde 

af ca. 4 mm, bøjer man Fjederenden f skarpt tilbage i den 

punkterede Stilling f 1, hvorefter Fjederen tilnærmelsesvis 

har Formen som i Fig. 144, hvor n antyder den ombøjede 

Ende, medens den lille punkterede Cirkel er Spiritusflammens 

Angrebspunkt.

494) Derefter klemmer man med en Fladtang den om

bøjede Ende ind imod Fjederklingen (se Fig. 145), gløder Anden Bøjning
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den yderste Ende af Sløjfen A endnu en Gang ud over Spiri

tusflammen og trykker den med en anden Fladtang endnu 

tættere sammen. Man maa her passe godt paa, at den egent-

Fig. 143.

Første Bøjning ved Fjederstopperens Forfærdigelse.

lige Fjederklinge ikke bliver udglødet paa et større Stykke 

end højest 1 cm; selv den graa Anløbsfarve maa ikke over

skride en Længde paa mere end højst 15 mm, maalt fra Sløj-

Fig. 145.
Anden Bøjning.

fens yderste Ende. Fjederenden ser derefter saaledes ud som 

den er fremstillet i Fig. 146.

Sløjfens For- 
færdigelse

495) Nu benytter vi det ene af de i Begyndelsen (493) 

afbrækkede Fjederstykker. Vi stikker det paa tværs gennem 

Sløjfens yderste Ende og holder det hele endnu en Gang 

over Flammen, idet vi passer godt paa, at ikke mere end 

højt regnet 15 Millimeter kommer til at staa udenfor Flad-
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tangen. Saasnart Fjederenden med det indeklemte Staalstykke 

er rødglødende, lægger vi det paa Skruestik-Ambolten 

og hamrer Sløjfen flad med et eller to smaa Hammerslag, 

hvorefter den vil have et Udseende som i Fig. 147; s er den 

fladthamrede Sløjfe og f det indeklemte Stykke Fjeder der 

Fig. 146.

Efter den anden Bøjning.
Fig. 147.

Den fladthamrede Sløjfe.

har bevirket, at Rummet mellem de to Fjederklinger (Sløjfens 

Mellemrum) er bleven nøjagtig af samme Størrelse som Fjede

rens Tykkelse.

496) Den ombøjede Ende s, der hidtil har haft en vil- 

kaarlig Længde, bliver nu mærket af med en Baretfil og der- Hagens Til- 
efter brækket ganske kort af, saa at der kun bliver en Hage f'lm9 

paa 1, højest lx/2 mm Længde tilbage af Sløjfen. Denne 

Hage bliver skarp underfilet og har nu samme Form som h 

i Fig. 148.

Fig. 148. Fig. 149.

497) Nu bliver det andet af de afbrækkede Fjeder- 

stykker (493) dannet til, idet det kortes af i en Længde Fjederstyk- 
af højst 5 mm og files knivskarpt til i begge Ender, saa kets Tilfllinö 

ledes som det ses ved r i Fig. 148. Den forreste Ende e, 

der er bestemt til at skydes ind i Hagen h, maa være skarp 

tilfilet ovenfra, medens den modsatte Ende e\ der støder op 

imod Fjederhagen i Fjederhuset maa være underfilet. Der

efter sætter man Fjederstykket r ind i Hagen h, griber denne 

med Fladtangen ca. 2 til 3 mm fra Enden og giver Fjeder

klingen, umiddelbart foran Snuden af Fladtangen (ved b i 

Fig. 149), en temmelig skarp Bøjning, hvorefter det hele er
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færdigt og med et Udseende som i Fig. 149. — De to Teg

ninger Fig. 148 og 149 er stærkt forstørrede; derfor synes 

Længden fra h til r altfor stor. De her i Millimeter angivne 

Længder er dog de rigtige.

498) En Fjeder, der er saaledes tildannet, vinder man 

At indsætte en jnd paa følgende Maade: Fjederstykket r tages ud og Fjede- 

stopper paa ren vindes ind i Fjederhuset enten med Fjedervinderen eller 
Fjederenden direkte med Fjederstiften, men dog ikke længere, end at den 

yderste Ende lige kan smutte ind i Fjederhuset uden at hage 

sig fast i Fjederhushagen. Derefter trækker man ikke Fjede

ren længere op, men sætter først Fjederstykket r ind i Hagen, 

idet man naturligvis maa passe paa, at den underfilede Ende 

(e1 Fig. 148) kommer til at ligge ind imod den indvendige 

Fjederhusvæg, saa at den med sin skarp tilfilede Kant kan 

gribe ind under Fjederhushagen, naar man atter vinder Fjederen 

op. Skulde denne allerede ved den første Opvinding tilfæl

digvis være smuttet saaledes ind, at Hagen h stopper op 

imod Fjederhushagen, saa griber man den ombøjede Fjederende 

med Spidsen af en fin Lommeuhrs-Skruetrækker og drejer 

hele Fjederen lidt tilbage, indtil der mellem Fjederhagen h og 

den yderste Ende af Fjederhushagen er fremkommet et Mel

lemrum paa 5 til 6 mm, hvori man saa kan lægge Fjeder 

stykket r paa sin rigtige Plads.

499) Ogsaa naar man vil tage Fjederen ud af Fjederhuset, 

At udtage en gør man bedst i at skyde Fjederen lidt tilbage og først tage 

stopper paa det lille Fjederstykke ud, for at det ikke bagefter skal smutte 

Fjederenden bort, naar man lader Fjederen springe ud af Fjederhuset. Forøv

rigt er jo saadant et lille Fjederstykke forfærdiget i mindre 

end et Minut.

500) At fremstille en saadan Fjederstopper tager ikke 

Fordele ved saa megen Tid som at gennemlæse denne Beskrivelse. Dens 
dennestopper Holdbarhed maa betegnes som fortræffelig; Formindskelsen 

af Rummet i det indvendige Fjederhus er indskrænket til det 

mindst mulige — for saa vidt den yderste Fjederhage ikke 

er højere end Fjederklingens Tykkelse — og Forskellen i 

Fjederkraften mellem fuld Optrækning og efter 24 til 30 Timers 

Forløb er ikke meget større end ved Malteserkors-Stoppeværket.
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Men jeg maa dog endnu en Gang gøre opmærksom paa, at 

det lille Fjederstykke r ikke maa være længere end 5 mm, 

og at Hagen h i det højeste maa være P/a mm lang- Disse 

Maal i Forbindelse med Bøjningen b gør den her beskrevne 

Fjederstopper ganske uopslidelig, vel at bemærke, hvis man 

har sørget for, at den fladthamrede Sløjfe (495) er bleven 

udført i rødglødet Tilstand, hvilket nemlig er Betingelsen for, 

at der ikke kan være fremkommen noget Brud i Bøjestedet. End

videre maa det udglødede Stykke ligeledes være saa kort 

som muligt, for at det ikke skal kunde bøje sig frem og til

bage ved hvert Optræk eller Nedløb; thi den Kraft, der kræ

ves hertil, gaar jo tabt for selve Fjederen.



Polering af Minuthjulstappene.

501) Det er allerede flere Gange bleven omtalt, at baade 

Fjederhuset og Minuthjulet maa efterses og bringes i Orden 

paa en og samme Tid. Forinden vi derfor gaar over til Løbe-

Fig. 150. 

Poler-Cirkel,

værket, turde det være paa sin Plads at ofre et Par Ord 

paa endnu et Arbejde, der meget hyppig forekommer ved 

Minuthjulet, nemlig: Poleringen af Minuthjulstappene; et Ar

bejde, der ikke kan udføres i Taprullerstolen (172—175), 

men kræver en ganske særlig Indretning.

502) Den mest anbefalelsesværdige Fremgangsmaade 

ved Poleringen af Minuthjulstappene er den, hvortil der an-
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vendes den i Fig. 150 afbildede og til dette Brug særligt Maskine til 

indrettede Indgribscirkel, der i Fournitureforretningerne for- mbuthjuls3- 

handles under Betegnelsen „Poler-Cirkel“. De to Pinoler b b, tappene 

mellem hvilke den lidt udhulede Polerskive S løber, maa let 

kunde lade sig skyde frem og tilbage. De er enten paa den 

yderste Ende forsynet med Messingknapper, som man tager 

mellem Tommel- og Langefingeren paa den venste Haand, 

medens den højre fører de to Drejebuer op og ned, eller de 

bliver, som i Fig. 150, holdte sammen af en stiv Fjeder F, 

der er forsynet med et lille Haandgreb, ved hvis Hjælp man 

kan føre dem frem og tilbage. Hvem der er i Besiddelse af 

en saadan Indretning, behøver kun at dreje de indslidte Mi

nuthjulstappe flade med Stikkelen og — uden Benyttelse af 

Tapfilen — at polere dem med smaa faste Træk fra de to 

Drejebuer, som man holder samlede i den ene Haand. En 

Hovedfordel yder denne Metode nemlig: at ogsaa Tap

ansatsen faar en aldeles prægtig Politur.

503) At bruge en saadan lille Maskine lærer man hur

tig. Kun den rigtige Indstilling af Afstanden mellem Hjultap- At indstille 
Poler-Cirkelen 

pen og Polerskiven, saa at den sidste kun angriber svagt 

men dog skarpt, kan forvolde Begynderen nogle Vanskelig

heder, endvidere Tilrettefilingen af Polerskiven. Under Pole

ringen bevæger man de to Pinoler, der holdes sammen af Fje

deren F (henholdsvis er forsynet med smaa Messingknapper), 

langsomt frem og tilbage med Tommel- og Langefingeren paa 

den venstre Haand, medens man med den højre Haand fører 

de to Drejebuer i lange Træk op og ned, saa at de to Dele, 

Tap og Skive, rotere temmelig hurtig, men vel at bemærke 

i modsat Retning. Indstillingen maa nu være saa fin, at hvis 

Polerskiven er bleven ført for langt ud til højre, saa at den fuld

stændig er gieden bort fra Tappen, at den da ved Tilbage

skydningen, uden nogen nævneværdig Modstand, atter kan 

stige op paa Tappen.

504) For at opnaa et hurtigt og godt Arbejde af Poler

skiven, maa dennes to Angrebsflader (Omfanget og den Side- at tildanne 

flade, der vender ind imod Tapansatsen) stadig friskes op Polerskiven 

med Sletfilen, saa snart der her viser sig glatte Steder. Af

filingen af Omfanget, — der har den største Diameter ved An-
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grebs-Sidefladen, medens den modsatte Side maa være 

lidt lavere, for at kun en ganske smal Kant af Polerskivens 

Omfang kan arbejde paa Tappen og gøre dennes Ansats 

skarp — er ikke saa helt let, fordi Skiven ikke paa nogen 

Maade maa være urund. Skulde dette alligevel være Tilfæl

det, saa maa Polerskiven forinden Affilingen drejes af, 

indtil den løber nøjagtig rund. Filstrøgene maa føres paa 

tværs af Polerskivens Sideflader, altsaa være tilnærmelsesvis 

parallelløbende med Akseretningen. løvrigt behøve de kun 

at være ganske fine og kunde løbe i en let skraa Retning, 

hvorved Skivens Omfang lettere kan holdes nøjagtig rund.

505) Hvem der ikke vil anskaffe sig et saadant Poler- 

Apparat — det være sig enten af Sparsommelighedshensyn

Fig. 151.

At polere med eller af en hvilken som helst anden Grund — men som fore- 
Tappoierfiien frækker af polere med Tappolerfilen paa selvforfærdigede 

Drejestolspinoler, burde alligevel skænke denne Fremgangs- 

maade den allerstørste Opmærksomhed. Theoretisk set er der 

ganske vist ikke andet at indvende imod den gamle Metode, end 

at Tapansatsene aldrig kunde opnaa den samme smukke Poli

tur, som ved Anvendelsen af Polerskiven. Men i Praksis lig

ger Sagen jo saaledes, at kun en forsvindende Del af vore 

Arbejdere virkelig forstaar ved denne Fremgangsmaade at faa 

Minuthjulstappene saa smukt cylindriske, som det dog ubetin

get er nødvendigt. For det meste bliver Tappene gjort alt 

for tynde fortil; ganske vist er det endnu værre, naar det 

modsatte indtræffer og Tappen bliver gjort tyndere ved 

selve Ansatsen — selv om det ogsaa kun er ganske ube

tydeligt.
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506) Saadanne ugunstige Resultater kunde dog meget 

let undgaas, naar man holder sig et tilstrækkeligt stort An- Pinolens 

tal Pinoler af forskellig Størrelse og hensigtsmæssig Form, Materiale 

og i hvert enkelt Tilfælde anvender den nødvendige Omhu 

paa Valget af denne. Jeg har gjordt den Erfaring, at Pi

noler, der er forfærdiget af Messing, egner sig bedst, naar 

man vil lade selve Tappen løbe i Lejet (Fig. 151). Dette er 

dog ikke ubetinget nødvendigt; thi man kan ogsaa lade den 

forreste fremstaaende Ende af Drejestiften løbe i Pinolen, 

medens selve Tappen holdes udenfor (Fig. 152); i saa Til

fælde kan Pinolen være af Staal.

507) I begge Tilfælde maa Pinolen vælges saaledes, at 

Tappolerfilen (F i Fig. 151 og 152) kommer til at ligge
At udvælge 
en Pinol

fladt paa Tappen og ikke saaledes, som den er aftegnet i 

Fig. 55 (Afsnit 175). For at opnaa dette, maa man ogsaa 

give Pinolen den rigtige Form, hvad der ikke altid bliver 

taget tilstrækkelig Hensyn til. Betragter man nemlig en saa-

Fig. 153. Fig. 154.

dan Pinol ved den Ende hvori Lejet for Tappen (henholdsvis

for Drejestiften) befinder sig, saa finder man den megt ofte Pinolens 

saaledes, som den er fremstillet i Fig. 153 i fem Gange rigt'se Form 

Forstørrelse. Det oprindelig rundt indborede Leje er her 

foroven halvt afdækket, og Tappen kommer derved til at
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ligge saa meget højere, som den yderste punkterede Kreds 
angiver (den inderste Kreds betyder Drejestiften). Dette er 
dog ganske forkert; thi paa denne Maade kommer Tap
omfanget til at ligge altfor højt over Lejet. Fig. 154 viser 

Pinoiens den rigtige Form. Her er ganske vist selve Lejet ogsaa 
forkerte Form ha|vf afdækket, men tillige forsynet med en omtrent halvrund 

Nedfiling eller Nedfræsning e, medens den øvrige Del af 
Pinolen b er forbleven saa høj, at Tappen (se den yderste 
af de to punkterede Kredse) kun staar ganske ubetydeligt 
højere. I begge disse Figurer er det antaget, at det er selve 
Tappen, der løber i Lejet; er det derimod kun Drejestiften, 
der løber, saa maa Tappen naturligvis ligge endnu dybere, 
saa at den heller ikke kommer til at rage højere op over 
Lejet, end det er angivet i Fig. 152 og 154.

Det maa ogsaa anbefales at give den forreste Flade (g 
Pinoiens i Fig. 155 og 156) en afrundet Form. Derved kan Minut- 

forreste Ende hju|e^ sejv me(j gangue korte Tapansatser, aldrig komme til 

at berøre Pinolen; endvidere tillader denne Pinolendeform 
at man bedre kan iagttage Filens Føring. Hele den nedfilede 
Ansatslængde maa maale c. 12 mm; den dybere liggende 
Del (/ i Fig. 155 og 156) maa yderligere files c. x/2 til 1 mm

Fig. 155. Fig. 156.

lavere. Skruen b bliver for hvert enkelt Tilfælde indstillet 
efter Tappens Tykkelse, saa at Polerfilen kan komme til at 
ligge fladt ned paa Tappen (se den punkterede Linie i Fig. 
155) og give denne den cylindriske Form.

508) Hvis en Minuthjulstap er meget stærkt indslidt, 
At indbore en eller hvis den allerede tidligere er bleven poleret meget tynd 

nyhjuiståp og nu Paany er bleven beskadiget, saa er det ikke altid 
absolut nødvendigt straks at dreje et nyt Driv ind; tvertimod 
kan der meget godt bores en ny Tap ind, uden at der bli
ver det allermindste at se deraf. Denne Fremgangsmaade
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kan i Særdeleshed anbefales, naar det drejer sig om et meget 

fint Driv, hvis Fornyelse i samme omhyggelige Udførelse 

vilde kræve altfor megen Tid, og hvor det kun er den ene 

af Tappene (som Regel den øverste, fordi den løber i et 

kortere Leje) der er indslidt. I dette Tilfælde bærer man sig 

ad paa følgende Maade:

Man forfærdiger sig et Bor, nøjagtig af den Tykkelse, 

som man vil give den nye Tap, hærder det godt og anløber 

det lysegult. Derpaa drejer man den gamle Tap fuldstændig 

bort, spænder Drivet, hvis det er den øverste Tap, der skal 

fornyes, ind i en Amerikanertang eller lader simpelthen den 

anden Tap løbe i en Hulkørner og borer Hullet op med det 

tildannede Bor. Det nye Borehul maa være i det mindste 

halvanden Gang saa dybt som den fremstaaende Del af 
Tappen er lang.

Derefter forfærdiger man sig af Rundstaal et lille Rør, 

hvis Boring svarer til Viservællen og som maa være to og 

en halv Gang saa langt som Tappen. Dette lille Rør bliver 

udvendig drejet næsten cylindrisk og tillige saa tyndt, at 

det kan gaa et ganske lille Stykke ind i Minuthjulsdrivets 

nye Boring. Det bliver saa hærdet og anløbet lyseblaat. 

Nu stikker man det paa en nøjagtig rundtløbende Drejestift, 

drejer det atter lidt efter, sliber det af, indtil det omtrent kan 

gaa halvvejs ind i det nyborede Hul og polerer det omhyg

geligt. Den Ende af Røret, der skal vende indad, maa 

naturligvis svare til det afrundede Bor, den maa altsaa ikke 

være helt flad, men drejes en Ubetydelighed konisk. Nu 

behøver man kun at drive Røret ind i Borehullet med et Par 

faste Hammerslag, rive Midterhullet op (hvis det da er nød

vendigt) til Viservællen passer nøjagtig og korte Tappen af 

til den rigtige Længde.

Dermed er dette Arbejde upaaklageligt udført: Tap

ansatsen, saavelsom Hjulets og Drivets Tilnitning er aldeles 

ubeskadiget, og af Tapindboringen er der ikke det mindste 

at opdage. Man kan derfor, som allerede bemærket, anvende 

denne Fremgangsmaade ved de allerfineste Uhre; den kræ

ver ikke en Trediedel af den Tid, som man maa anvende 

paa at dreje et nyt Driv ind.
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509) Det skal endnu bemærkes, at en indslidt Minut- 

Afdrejning, hjulstap aldrig maa behandles med Taprullerfilen alene, selv 

ikke Affiling om man bageffer vj] polere den med Tappolerfilen; den maa 

tvertimod altid først drejes flad med Stikkelen. Først da kan 

man til Nød give den et Par Strøg med Rullerfilen, forinden 

man anvender Polerfilen; dog er dette absolut ikke nødven

digt, hvis Afdrejningen er omhyggelig udført. — Om Tap- 

polerfilens Anvendelse og Behandling er det vigtigste allerede 

bleven sagt i Afsnittene 176 til 192.
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Fig. 157.

510) Ved „Løbeværket“ forstaar man i ethvert Uhr- 

værk de Hjul og Driv, der bevirker Kraftens Overføring fra 

Fjederhuset til Gangen, i Lommeuhret altsaa Minut-, Lille- 

Bund- og Sekundhjulet tilligemed de Driv, i hvilke de gribe 

ind. Disse tre Hjuls Funktioner kunde derfor saa meget 

lettere sammenfattes i et eneste Kapitel, som der i Hoved

sagen ikke er stort mere at sige derom, end hvad der alle

rede er bleven sagt i Kapitlet om 

„Indgribningernes Ordning“ (40 til 

90), i Særdeleshed da ogsaa det 

meget vigtige Minuthjul i sin Sam

virken med „Fjederhuset og Viser

værket“ allerede er bleven behandlet 

(267 til 285). Der er derfor endnu 

kun nogle ganske faa Særegenheder 

ved Løbeværket at anføre.

511) Saaledes f. Eks. maa man, 

naar man undersøger Minuthjulets 

Indgriben i Lille-Bundhjulsdrivet, 

samtidig prøve Minuthjulets Højdeluft og lægge Mærke 

til, om ikke dets Tænder kan berøre Undersiden af Lille- 

Bundhjulsklobenen. Endvidere kan det hænde, at Lille- 

Bundhjulet ikke løber tilstrækkelig dybt i sin Uddrejning, saa særlige 

at det i Nøgleuhre kan berøre den underste Kant af Minut- Berøringer 

hjulsklobenens udrundede Del, altsaa k i Fig 157, eller i 

Remontoiruhre den underste Side af Overpladen.

512) Endvidere maa man huske paa, at Lille-Bundhjuls- En usædvanlig 

tænderne i mange flade Nøgleuhre kommer i en overordentlig AihjaTipnfngS 

betænkelig Nærhed af Fjederhustænderne, saaledes som det



234 Løbeværket.

f. Eks. meget tydeligt kan ses i Fig. 11 (se Side 35), hvor 

de to Uddrejninger for Lille-Bundhjulet og for Fjederhustæn

derne fuldstændig gaar over hinanden. Derved kan der i 

enkelte Tilfælde opstaa en højst farlig Berøring mellem 

Tandspidserne i Lille-Bundhjulet og Fjederhuset; farlig, fordi 

Uhret derved ubetinget vil gaa i staa, men ved den mindste 

Berøring straks vil komme i Gang igen, saa at man bagefter 

vanskelig vil kunne finde Fejlen, hvis man da ikke allerede 

har opdaget den da man prøvede Minuthjuls-Indgribningen. 

Jo sjældnere en saadan Fejl forekommer, jo strængere maa 

man gøre sig det til en Pligt at undersøge ethvert Uhr uden 

Undtagelse for denne Fejl. Afhjælpningen kan ske enten 

ved at bøje Lille-Bundhjulet ned og, hvis det er nødvendigt, 

samtidig gøre Uddrejningen dybere, eller, hvis denne Af

hjælpning ikke skulde synes tilraadelig af Hensyn til Secund- 

hjulet, ved Afdrejning eller Affræsning af Fjederhjulstændernes 

Underside (som Regel udført med en fin Ansats- eller 

Baretfil og efterfølgende Afslibning med Vandsten). I visse 

Tilfælde kunne begge Fremgangsmaader samtidig komme til 

Anvendelse, nemlig, hvis Uhret er saa fladt, at der hverken 

kan tages noget nævneværdigt af Fjederhustænderne, eller 

Lille-Bundhjulet kan rettes synderlig dybere.

513) I de almindelige Uhre lider Lille-Bundhjulsdrivet 

Den øverste af et Onde, som navnlig i fire Stens Uhre hyppig giver An- 

Bundhjuistap ledning Reparation: den øverste Tap er for tynd og grav er 

sig, som Følge af det stærke Tryk fra Minuthjulstænderne, 

hurtig ind i sit Leje; Taphullet bliver i Løbet af ganske 

kort Tid aflangt og Indgribningen kommer delvis i Uorden. 

Denne Tap burde i det mindste være dobbelt saa tyk, som 

den i Almindelighed er, og den kunde ogsaa være det, uden 

at den forøgede Tapgnidning derfor vilde skade Uhret; men 

desværre er Drivvællen saa tynd, fordi Drivet i de billige 

Uhre kun har 8 Tænder, at Tappen ikke kan taale at være 

tykkere, hvis man samtidig vil have Plads til en ordentlig 

Tapansats. Naar dette Forhold derfor omtales her, da er 

det udelukkende for at denne Tap saavidt mulig kan blive 

skaanet for Efterpolering i de mange Tilfælde, hvor Uhrets 

Reparation formentlig maatte kræve det, og for at den, naar



For lange Taplejer. 235

et nyt Lille-Bundhjulsdriv skal inddrejes, kan blive holdt 

saa tyk som vel mulig. Ved otte Stens Uhre maa man og- 

saa hellere straks indsætte et nyt Stenhul med et større 
Taphul.

514) At det øverste Lille-Bundhjuls-Taphul (eller et 

hvilketsomhelst andet Taphul i Messing) har slidt sig af

langt, kan i visse Tilfælde let blive overset af Arbejderen. 

Det hænder nemlig undertiden, at Tappen er kortere end For lange 

Lejet, saa at Tapenden ikke træder frem i Olieforsænkningen, Taplejer 

en Fejl, der allerede er bleven advaret imod i Afsnit 148.

Slides nu et saadant Taphul 

ud, saa er dette ikke synligt 

ovenfra, hvad man tydelig vil 

kunne se i Fig. 158; thi oppe 

i Forsænkningen har Taphullet 

bibeholdt sin oprindelige Stør

relse, medens Tappen længere 

nede, der hvor Hullet er stærkt 

udslidt i Trykretningen (fra 

venstre til højre), vakler ganske 

voldsomt frem og tilbage. For

Fig. 158.

Et for langt, udslidt Tapleje.

saadanne Skuffelser kan man meget let vogte sig, naar man, 

idet man prøver Tapluften med Korntangen, samtidig trykker 

det betræffende Hjul nedefter, medens man fra oven iagttager 

Bevægelsen gennem Olieforsænkningen. (Undertiden kan 

man allerede naar man skiller Uhret ad, kende saadanne ud

slidte Huller paa, at en seig, sort Smudsmasse er trykket 

ud i Oliefcrsænkningen. Forinden man forer et saadant 

Hul, maa Olieforsænkningen gøres saa meget dybere, at 

Taphullets Højde ikke overstiger Taplængden, men snarere 

holdes en lille Smule lavere.

515) Ved den underste Lille-Bundhjulstap eller ogsaa 

ved Sekundhjulstappen, naar denne ikke er forlænget til Den underste 

Sekundviser, forekommer det undertiden, navnlig i helt flade 
Uhre, at disse Tappe er saa lange, at de staar ud over det Bundhjulstap 

tynde Stenhul og selve Værkpladen. Bliver nu Skiven sat 

paa og skruet fast, saa trykker den paa de nævnte Tappe,
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og Hjulet klemmer sig. Dette er en af de Fejl, der bagefter 

vanskelig opdages; derfor skulde ogsaa ethvert usædvanlig 

fladt Uhr, straks ved Reparationens Begyndelse undersøges 

for denne Fejl. — løvrigt er der ikke mere at sige om 

Lille-Bund- og Sekundhjuls-Indgribningen, udover hvad der 

allerede er bleven sagt i Afsnittene 40 til 90 og 140 til 148; 

vi kunde derfor nu gaa over til Gangene, og begynde vi da 

først med Ankergangen.



Ankergangens Ordning.

516) Blandt Nutidens almindelige Lommeuhrs-Gange 

er Ankergangen uden Tvivl Herskeren. Og det med fuld Ret! Ankergangens 
Urosvingenes Frihed, den til begge Sider næsten ensartede Fortrin 

Impuls, den lette „gaaen i Gang“ naar alle Dele funktionere 

rigtig, og den ved alle disse Egenskaber opnaaede udmær

kede Reguleringsmulighed er Fortrin, som ingen anden Gang 

i samme Grad forener.

517) Men hvis et Ankeruhr ogsaa virkelig skal yde de 

fortrinlige Resultater, som det er i Stand til, saa maa selv- Theori °9 
Praksis 

følgelig Indgribninger, Gang og Spiralfjeder være fuldstændig 

i Orden. Hvad jeg herved forstaar, skal jeg straks nærmere 

forklare. De højeste Gangresultater kunde naturligvis kun 

forlanges og opnaas, naar Gangdelene saavel i deres Form, 

som i deres Indgribningsafstand o. s. v., nøjagtig svare til de 

theoretiske Principer, og denne Fordring er i den nyere Tid 

i høj Grad bleven opfyldt ikke alene for de finere Anker- 

uhres, men ogsaa for den gode Middelvares Vedkommende. 

Der gives dog endnu mange ældre Ankeruhre, i hvilke f. Eks. 

Ankerpaletterne er for smalle, Indgribningsafstanden mellem 

Hjul og Anker er for stor (uden at Gangen derfor staar for 

flad), hvor Forholdet mellem Gaffelens og Rullens Hævning 

ikke svarer til Theorien, og som dog alligevel kunde bringes 

til at yde en for det borgerlige Brug mere end tilstrækkelig 

god Gang, naar blot den i sig selv alt andet end dadelløse 

Gang i det mindste „er fuldkommen i Orden“, saaledes som 

jeg forstaar det, d. v. s. naar alle de Fejl, hvis Afhjælpning 

er mulig under de givne Forhold, bliver ordnet paa en for

standig Maade.

518) Ankergangen besidder nemlig foruden de allerede 

nævnte Fortrin ogsaa den, at den kan indeholde en god Del
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Bygningsfejl — hvis jeg tør udtrykke mig saaledes — og 

samtidig taale adskillige Reparations-Mishandlinger inden* 

den helt nægter at gøre Tjeneste. Derfor er det heller ikke 

nogen ren Umulighed, at bringe et i Grunden mindre godt 

bygget Ankeruhr til at gøre en god Gang.

519) Og dog finder man saa sjælden denne Evne! 

Begynderen er selvfølgelig at undskylde; thi han besidder 

ikke den nødvendige Erfaring, som netop er ganske uund

værlig ved Ankergangen. Men ogsaa Kundskaberne hos de 

ældre Arbejdere, der f. Eks. i aarevis kun har arbejdet i 

finere Forretninger, og kun har havt med mer eller mindre 

fejlfri (Ihre at gøre, svigter undertiden fuldstændig, naar de 

en enkelt Gang skal bringe en i enhver Henseende fejlfuld 

Ankergang i Orden. Ikke blot at de overhovedet overser 

mange betydelige Fejl, men de afhjælper ogsaa hyppig de 

virkelig fundne Fejl paa en saa forkert Maade, at der der

ved opstaar nye, undertiden endnu værre Fejl. Og nægter 

saa det paa denne Maade „reparerede“ Uhr at gøre Tjeneste 

efter Afleveringen, ja saa maa den daarlige Kvalitet holde 

for, - et Paaskud som jeg absolut ikke kan godkende.

520) Dermed skal det dog ingenlunde være sagt, at 

man ville kunne tvinge et simpelt Ankeruhr til at gøre den 

samme Gang som et fint Præcisionsuhr; men jeg forlanger, 

at det Uhr, som en dygtig Arbejder efter et omhyggeligt 

Eftersyn afleverer, under alle Omstændigheder gaar. Er det 

i Virkeligheden saa daarligt, at det ikke kan bringes til at 

gaa, uden at der bliver indsat saa mange nye Dele, at 

Reparationen ikke kan betale sig, da maa den dygtige Ar

bejder allerede kunne se det, naar Reparationen begynder. 

Men har han en Gang repareret hele Uhret, saa kan der 

ikke mere være Tale om at det maa gaa istaa, hverken naar 

det hænger paa Væggen, eller naar det bæres i Lommen, ved 

Ridning eller lignende; og Uhret maa regulere saa godt, at 

det i det højeste daglig differerer en Brøkdel af et Minut, — 

dermed vil Gennemsnitskunden som Regel være tilfreds.

521) Paa hvilken Maade der nu maa gaas frem ved 

de fejlfulde Ankeruhre, for med Sikkerhed at kunne opnaa

I
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et saadant Resultat, det er det jeg nu skal forsøge at be

skrive i de efterfølgende Afsnit. Men selvfølgeligt er det ikke 
muligt ved en trykt Beskrivelse at faa en god Reparatør 
ud af en daarlig. Ikke destomindre haaber jeg dog, at mange 

af de Vink, som her vil blive givet, maa vise sig at kunne 

blive til Nytte for saadanne Reparatører, der maaske ikke 

sidder inde med nogen særlig stor Praksis i Ankeruhre, 

i Særdeleshed da jeg har til Hensigt, særlig at fremhæve 

alle de Fejl, som jeg ved, hyppigst bliver begaaet, ifølge de 

Erfaringer jeg i Aarenes Løb har gjort med over halvtred
sindstyve hos mig ansatte Medhjælpere.

522) Forinden jeg dog gaar over til det egentlige Thema, 

maa det være mig tilladt at fremkomme med endnu en Be- Afhøringen 

mærkning, som maaske nok vil fremkalde en Del Modsigelser, af Gangen 

men som jeg alligevel ikke kan holde tilbage, fordi 

jeg i den Vane, der sigtes til, ligeledes ser en absolut Fejl. 
Nemlig i den saakaldte „Afhøring“ af Gangen i et Lomme- 

uhr efter at Reparationen er gjort færdig. I Begyndelsen af 

min Læretid imponerede det mig ikke saa ganske lidt, naar 
jeg saa, hvorledes d’Hrr. Medhjælpere med en særlig alvorlig 

Mine holdt ethvert repareret Lommeuhr op foran Øret (under

tiden før, undertiden efter at Værket var bleven sat ind i 

Kassen), bøjede Hovedet en Tid lang først til den ene Side 

og saa til den anden Side, for saa enten med en tilfreds 

Mine at lægge Uhret til Side eller — for at skille det ad 

endnu en Gang, fordi de havde hørt noget, som krævede 

en ny Undersøgelse af Gangen, Spiralen etc. Da jeg senere 

selv fik Lommeuhre ttl Reparation, forsøgte jeg mig natur
ligvis ogsaa med „Afhøringen“, men maatte desværre hurtig 

erkende, at den Tunghørighed, som jeg havde lidt af fra 

min tidligste Barndom, kun lige akkurat tillod mig at høre 

Uhrets „Tikken“, og det endda kun ved Lommeuhre med 

særligt højt Slag, medens jeg aldrig formaaede at høre 
nogensomhelst Art af „Bilyd“.

523) I Paranthes bemærket, var dette en Lykke for mig; 

thi nu var jeg tvungen til at lære at se saa meget desto bedre, Se, 
og efter faa Aars Forløb forekom Afhøringen mig at være lkke høre! 

ganske latterlig. Jeg overbeviste mig nemlig snart om, at
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ingen var i Stand til, ved Hørelsen alene at bestemme, hvori 

Fejlen egentlig stak, naar han havde hørt en eller anden 

Gniden, Kradsen, Skraben, Klirren eller Gud maa vide, 

hvad for en „Bilyd“; tværtimod maatte den betræffende Ar

bejder atter søge rundt med Luppen overalt, indtil han havde 

opdaget Aarsagen til Bilyden. „Altsaa“ — ræsonnerede jeg — 

„maa den gode Mand dog alligevel til Slutning se om han 

kan finde Fejlen! Nu vel da, men lige saa godt som han 

kan se Fejlen efter Afhøringen, lige saa godt vilde han og- 

saa — ved tilstrækkelig Omhyggelighed — kunne have set 

Fejlen forinden Afhøringen!'1 — Den samme Mening for

fægter jeg ogsaa den Dag i Dag: Ved et Lommeuhr (lige

gyldigt om det er Cylinder, Anker eller Chronometer), som 

er helt repareret, renset og sat sammen paany, maa der 

overhovedet ikke høres nogensomhelst Art Bilyd! Derfor 

anser jeg „Afhøringen“ ikke alene for at være overflødig, 

men ogsaa for at være skadelig; thi den forleder let Ar

bejderen til at gaa mindre omhyggelig tilværks ved Efter

synet af Gangen, idet han stoler altfor meget paa den efter

følgende „Afhøring“.*)

524) Nøjagtig det samme mener jeg om den anden 

At prøve i Vane: at prøve et Ankeruhr — der fra Tid til anden gaar 
Lommen . , , .  . T ,

ganske let i btaa — i Lommen, for at se — maaske om 

otte, maaske om fjorten Dage — om det dog ikke skulde 

være muligt en Gang at gribe det paa fersk Gerning. Der

med opnaar man absolut intet! I det højeste, den ikke til

sigtede Virkning, at Uhrets Ejer bliver utaalmodig paa Grund 

af den lange Ventetid og tilmed kommer til at tvivle om 

Uhrmagerens Dygtighed. Forinden man har aabnet Cuvetten

*) Det her fremsatte Standpunkt har ogsaa, som jeg forudsagde 
i Afsnit 522, — foruden mange Sympathitilkendegivelser — frem
kaldt to Angreb, idet der ved passende Lejlighed fra en vis Side er 
bleven paastaaet, med en direkte Hentydning til de af mig anførte 
Grunde, at „Afhøringen alligevel var nødvendig“. Da imidlertid ingen 
af disse to Modstandere har fordristet sig til at fremsætte den Paastand, 
at man ved Afhøringen kunde fastslaa en bestemt Fejl, men kun har 
nævnet en hel Del Fejl, som man ifølge den stærke Bilyd kunde for
mode maatte være tilstede og som man selvfølgelig maatte finde ved 
et fornyet Eftersyn, saa kan jeg kun deri se en Bekræftelse paa Rigtig
heden af mit Standpunkt. Den omhyggelige Arbejder skal nemlig straks 
ved Reparationen efterse alt saa nøjagtigt, at enhver Bilyd overhovedet 
er udelukket. Forf.
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paa det drilagtige Uhr, begynder det dog at gaa igen, saa 

at man nu ved lige saa lidt om Grunden til at det blev 

staaende, som forhen. I saadanne Tilfælde hedder det altsaa: 

Tag Uhret øjeblikkelig fra hinanden, og luk Øjnene ordent

lig op ved Eftersynet af Gangen, og i Særdeleshed ved den 

sidste Indgribning! Saa vil man sikkert opdage Fejlen. „At 

prøve et Uhr i Lommen“ har kun Betydning i saadanne Til

fælde, hvor det drejer sig om at iagttage et Præcisionsuhr, 

som man vil regulere nøjagtig ogsaa i denne Stilling, (og i 

den højere Temperatur der jo som Regel findes i Lommen).

525) Disse Forbemærkninger synes mig nødvendige, 

for straks at klarlægge, hvorfor der maa gaas frem med den aller- Drivkraften 

pinligste Omhyggelighed ved Undersøgelsen af Ankergangen, ordnes

Fig. 159. Fig. 160.

Fremstilling af Drivkraften naar Gangen skal prøves.

Derefter gaa vi over til selve „Dagsordenen“, idet vi 

tilsammen ville gennemgaa Arbejdets Rækkefølge ved Ord

ningen af en Ankergang. Vi forudsætter, at samtlige Indgrib- 

ninger allerede er bragt i Orden, at Minuthjulet ikke har for 

megen Højdeluft eller løber urundt, saa at det kan komme 

til at berøre Spiralfjederen, at ogsaa Gan£delenes Stenhuller 

— da hele Værket jo har været skilt ad — er undersøgte 

og befundne ubeskadigede. Som sidste Arbejde har vi 

ordnet Sekundhjuls-lndgribningen, eller maaske blot under

søgt den og fundet at den var i Orden. Imellem Pladerne staar 

der altsaa Sekundhjulet og Ankerhjulet. Hertil føjer vi saa
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Lille-Bund- og Minuthjulet, for at kunne trykke paa sidst

nævnte naar Gangen skal prøves.

Hvis Minuthjulet tildels er dækket af den øverste Plade, 

saa at man ikke kan komme til at trykke paa Minuthjulets 

Omfang med Pegefingeren paa venstre Haand, saa klemmer 

man, efter at Ankeret er sat ind, en let Traadfjeder mod den 

fremstaaende Minuthjulsschenkel, saaledes som det er vist i 

forstørret Skikkelse i Fig. 159, medens Fig. 160 viser os den 

bøjede Fjeder F i naturlig Størrelse. (Fjederen fremstilles af 

haardt Messing-Stifttraad.

526) Den knæformede Ende d af denne Fjeder stikker 

man ind i et af Pladehullerne (i Afbildningen Fig. 159 

er der bleven benyttet et Pillehul), medens man spænder den 

ved den anden Ende tildannede Hage e — der forneden maa 

være saa kort og flad, at Uroen ikke kan berøre den—ind 

imod Minuthjulets Korsschenkel. Derved forplanter der sig 

saa megen Kraft til Ankerhjulet, at man bekvemt kan under

søge Gangen med Hensyn til den rigtige Dybde, dens An

træk, Fald osv.

527) Allerede ved Undersøgelsen af Gangdybden er der 

At undersøge en hel Del Smaating at iagttage. Man tilspidser sig en 

Pudsepind, trykker den (se Afbild

ningen Fig. 161) ind i Ankergaffelen 

og fører denne ganske langsomt 

frem og tilbage, idet man skraat 

fra oven først og fremmest iagttager 

det Sted — saavel paa Indgangs- 

Paletten som paa Udgangs-Paletten

FiS- 16t — hvor Hjultanden falder til.

528) Fig. 162 viser i stærk Forstørrelse, hvorledes man 
Hvilevinkelen ser den paa Indgangsarmen faldne Hjultand; Fig.

163 viser paa samme Maade Tanden naar den er falden 

paa Udgangsarmen. Hvor smaa nu i Virkeligheden disse 

Dele end er, saa maa der dog alligevel fra Spidsen af den 

faldne Hjultand (s) (Fig. 162 og 163) og til Kanten af Hvilen 

(k) ganske tydelig kunne iagttages et lille Mellemrum. Men 

paa den anden Side maa Tanden jo heller ikke falde/or dybt
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in d p a a A rm e n . * ) D e t n ø ja g tig e M a a l la d e r s ig  v a n s k e l ig  

b e s k r iv e . B e d s t v i l d e t d o g  m a a s k e k u n n e  fo r s ta a s , n a a r  je g  

g iv e r d e t R a a d , a t g ø re  s ig  s e lv d e t S p ø rg s m a a l v e d  U n d e r 

s ø g e ls e n : „ V ild e je g o g s a a v æ re i S ta n d t i l a t k u n n e s e  

„ e t ty d e l ig t M e lle m ru m “ m e lle m  s o g  k, h v is T a n d e n k u n  

f a ld t halvt saa dybt in d  p a a H v ile n ? “ —  L y d e r S v a re t be

jaende, s a a s ta a r G a n g e n a fg jo r t for dyb o g m a a g ø re s  

Fig. 162. Fig. 163.

A n k e rh ju l ta n d e n s H v ile  

p a a  In d g a n g s a rm e n . p a a  U d g a n g s a rm e n .

f la d e re . F a ld e r d e r im o d  H ju lta n d e n  u m id d e lb a r p a a  K a n te n  a f  

P a le t te n s  H æ v e -  o g  H v ile f la d e , s a a  s ta a r  G a n g e n for flad o g  m a a  

s t il le s  d y b e re . H v o r le d e s d e t te u d fø re s , b l iv e r b e s k re v e t i A f

s n i tte n e  6 1 0  o .  v . F o re lø b ig  u n d e r s ø g e r  v i G a n g e n  v id e re , id e t  v i  

læ g g e r n ø je M æ rk e t i l , o m  G a n g d y b d e n  m u lig v is  ik k e  s k u ld e  

v æ re fo r s k r if tm æ s s ig  p a a b e g g e A rm e n e e l le r m a a s k e k u n  

p a a  d e n  e n e .

5 2 9 ) S a m tid ig  m e d G a n g d y b d e n m a a d e r p rø v e s , o m  

H ju l tæ n d e rn e glider rigtig paa Ankerets Stene. D e tte e r Ganghjulets 

tn e g e t o f te ik k e  T ilfæ ld e t , o g  m æ rk v æ rd ig v is  s ta a r  G a n g h ju le t [ jg t ’g e  

b la n d t h u n d re d e  T ilfæ ld e m a a s k e i d e  9 5  t i l 9 9  T ilfæ ld e fo r e S ' 'n 9  

h ø j t , n æ s te n  a ld r ig  fo r la v t .

5 3 0 ) D e tte  h a r  s in  fo rk la r l ig e  A a rs a g . G a n g h ju ls tæ n d e rn e  

e r n e m lig fo r a t fo rm in d s k e G n id n in g e n d re je d e s k ra a t a f

1 1 Z J  T h e o r ie n a n s æ tte s s o m  b e k e n d t i R e g le n H v ile v in k e le n  t i l  

P /a  ü ra d . I P ra k s is k a n d e n n e V in k e l o g s a a d ir e k te  u d m a a le s m e d  

p a s s e n d e H jæ lp e m id le r , n a a r m a n b lo t h a r i O v e r f lo d  a f T id . H e r  

m a a je g d o g s e b o r t f r a a l le s a a d a u n e O p g iv e ls e r , s o m  jo  f in d e s i 

e n h v e r a f v o re L æ re b ø g e r ; m it M a a l e r e n  ren praktisk Vejledning t i l  

a t k u n n e  a rb e jd e h u r t ig t o g  d o g  r ig tig t.  porf
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er der ikke det mindste at se af

c

paa Undersiden indtil Halvdelen af Hjultykkelsen, saa at der 

paa Ankerarmen kun glider en ganske smal Kant af Hjul- 

tanden. Men ser man ovenfra skraat ind i Uhrværket, saa 

denne Afskraaning. Hjul

tanden synes snarere at 

have den samme eller 

omtrent samme Tykkelse 

som Ankerstenen, og man 

har det Indtryk, at Hjul- 

tanden absolu^maa glide 

midt paa Ankerstenen, 

Fig. 164) staar i samme 

Kant (Linien a—b). Men

dette er et optisk Bedrag. Tager man nemlig Hjultandens 

fra oven ikke synlige Afskraaning (c i Fig. 164) med i 

Betragtning, saa fremgaar det heraf, at der ovenover Hjul

tanden tydelig maa kunne ses en tynd Kant af Ankerstenen 

(altsaa et Mellemrum fra f til Linien a—b), medens den 

underste Hjulflade tilnærmelsesvis vil komme til at staa i 

samme Højde som den underste Kloflade.

Fig. 164.

Hjultanden paa Hævestenen.

naar Hjulets øverste Flade (/ i 

Høide som Ankerkloens øverste

531) Tager man ikke Hensyn hertil, saa behøver Anker- 
Ganghjuis- hiujet kun af have lidt mere Høideluft end strængt nød

giide paa vendigt, og Hjultanden vil glide paa Ankerets Staalfatning 
staaifatningen ।  stedet for paa Stenene. Men dette er en meget slem Fejl.

Thi bortset fra at Gnidningen forøges ganske enormt paa 

Staalfladen, saa forandres Gangdybden jo ogsaa paa Grund 

af Ankerkloens hvælvede Form. Hvor man altsaa ikke kan 

se den smalle Stenkant ovenover Hjultanden, der maa Ankeret 

bringes højere i Vejret ved Hjælp af en tynd Plade som 

Underlag. Endvidere maa hverken Ankerhjulet eller ganske 

specielt Ankeret, have mere Højdeluft end strængt nødvendigt, 

for at undgaa enhver Art af Klemning.

532) Endelig er der en anden Mulighed der maa tages 

Berøring i det Hensyn til. Som bekendt er der kun faa Ankergange, der 
’ dVeAnker arbejde „paa Tangenten“;*) af praktiske Grunde bliver

*) Nærmere herom findes i enhver Lærebog om Lommeuhrs- 
gangene.
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Indgribningsafstanden mellem Ankerhjulet og Ankeret i de 

billigere Ankeruhre gjort lidt større end Theorien foreskiver 

det Ikke destomindre forekommer det ogsaa ved disse al

mindelige Ankeruhre, at Spidsen af Hjultænderne kan strejfe 

den indvendige Del af Ankeret, (se d i Fig. 165), nemlig 

naar Ankeret er for bredt i Nærheden af Midterhullet.

Hertil maa der lægges nøje Mærke naar man undersøger 

Gangen. Det er ikke tilstrækkeligt, at Tænderne lige akkurat 

kan slippe forbi ved d, der maa ogsaa være rigelig Plads 

tilstede, saa at en Strejfning ikke kan finde Sted, selv om 

Hjul og Anker har usædvanlig megen Tapluft eller en 

Smule Smuds skulde sætte sig fast paa Hjultænderne.

Finder der en Strejfning Sted, eller er denne blot tænkelig, 

saa maa Ankerets indvendige Flade slibes passende af ved 

d, men dette udføres først senere, naar vi helt har under

søgt Gangen og tager Ankeret ud af Værket.

533) En lignende ubetydelig, men ikke desto mindre 

meget skadelig Berøring, kunne Ankerets Styrestifter frem- Berøring af 

kalde, naar de er for lange. De staar da frem over Anker- Ankerstlfterne 

Fig. 165.

Ganghjulslænderne berøre den indvendige Del af Ankeret.

gaffelens Overflade og kunne, naar man tager Højdeluften 

bort fra Ankervællen, berøre Stenhullet eller selve Fatningen. 

Der maa derfor passes godt paa, at Stifternes afrundede Ender 

ikke naar ud over Ankergaffelens Flade.

534) I de, som allerede bemærket, talrige Tilfælde, hvor 

Ankerhjulet staar for højt og derfor glider paa Ankerpalettens
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Berøring ved øverste Kant, forekommer der endvidere (om end kun sjældnere 
AniMicHerpartj5 °g egentlig kun ved Ankergange, hvor Ankerets Omdrejnings

punkt ligger paa Siden af Ganghjulet), den dermed sammen-

Fig. 166.

Mellemrummet mellem

hængende Fejl, at Spidserne paa 

Hjultænderne — naar man foroven 

lægger Beslag paa Ganghjulets Højde- 

luft, og forneden paa Ankerets — 

kan berøre Ankergaffelens fremstaa- 

ende Midterparti i den indvendige 

Del af Ankeret, (se Fig. 166), hvor

de nævnte to Dele er mindre end

den Højdeluft, Ankerhjulet sandsynligvis vil faa.

535) Denne Fejl saavel som den lige omtalte Strejf- 

En farlig Fejl ning i det indvendige Anker, kan blandt andre være Aar- 

sagen til den fra Tid til anden forekommende pludselige 

„Gaaen istaa“, med den ligesaa pludselige „Gaaen i Gang 

igen“ ved den allermindste Berøring. Og ydermere indtræder 

denne frygtede Fejl næsten aldrig saa længe Uhret roligt 

hænger paa Væggen, men først naar det bæres i Lommen 

af sin Ejermand. Da der i Løbet af denne Afhandling ret 

hyppig vil blive henvist til denne Fejl, saa ville vi fra nu af 

en Gang for alle give den en kortere Betegnelse, nemlig: 

„Gangen sætter ud“, d. v. s. „bliver hængende“.

536) Ved en nøjagtig Undersøgelse af Gangen kan 

Berøringernes man meget let baade finde og forhindre Aarsagen til disse 

to Fejl. Man passer omhyggelig paa, at Ankerhjulet ikke 

har mere Højdeluft end strængt nødvendigt og filer, hvis 

dette skulde være nødvendigt, den fremstaaende Del af Anker

gaffelen skraat af paa Undersiden, i Retning af Linien c-d 

(Fig. 166). Heller ikke her lader man sig nøje med halve 

Forholdsregler, men sørger for et rigeligt Mellemrum, saa at 

en Berøring simpelthen er umulig. løvrigt kan denne Fejl 

heller ikke forekomme, hvis Hjulet glider midt paa Anker

stenene, ikke har altfor megen Luft og — ligesaa vel som 

Ankeret — hænger lige.

537) Men skulde den ovenfor omtalte Fejl virkelig være 

tilstede, saa venter vi foreløbig med dens grundige Afhjælp-
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ning til senere og undersøger videre, om Hjultændernes Fald Hjultændernes 

er ens paa Indgangs- og Udgangskloen og om det har det Fald 

rigtige Maal. Fig. 167 viser, hvor Hjultanden maa staa efter 

Faldet fra Indgangskloen E, medens Fig. 168 fremstiller, Ud

gangskloen A med den lige frafaldne Hjultand.

538) I begge Tilfælde maa der ved e være et tydeligt, 

men dog kun lille Mellemrum'. Tanden maa idet den forlader For smalt og 
Paletten gøre et lille Spring fremad, og dette, saakaldte i°nrkebrredt 

„Fald“ skal være ganske ens ved begge Ankerpaletterne.

Fig. 167. Fig. 168

Hjultændernes Fald 

indvendig (ved Indgangskloen), udvendig (ved Udgangskloen)

Er det kun lille ved Indgangskloen men større ved Udgangs

kloen, saa beviser dette, at Ankeret er for smalt; i modsat 

Tilfælde, altsaa med større Fald ved Indgangskloen, er 

Ankeret for bredt. Er Faldet derimod for stort paa begge 

Sider, saa er begge Paletterne for smalle i Forhold til Hjul

tændernes Bredde.

539) Denne Fejl finder man ret hyppig i de billige 

(Ihre og foraarsager naturligvis et ret betydeligt Krafttab; F°r smalle 

thi den Vej, som Hjulet tilbagelægger i frit Fald, bliver jo fiadeIhæVe 

ikke udnyttet af Drivkraften, men gaar helt til Spilde. Derfor 

vil et Uhr, der er behæftet med denne Fejl, heller aldrig 

svinge saa smukt som et andet uden denne Fejl. Og dog 

maatte Paletternes Bredde være formindsket til mindst to
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Trediedele eller det halve af det rigtige Maal, inden Uhret 

helt begynder at miste sin Gang, og hvis ikke andre Fejl 

yderligere støder til, vil Uhret alligevel kunne gøre en nogen

lunde anstændig Gang.

540) Derfor bør man ogsaa ved Indkøb af nye Uhre 

omhyggelig se efter, om ikke Ankerkløerne er for smalle; 

men man behøver absolut ikke at fortvivle, fordi man ved 

Reparation af et Ankeruhr finder, at Hjultændernes Fald 

eksempelvis beløber sig til Halvdelen af deres Bredde, eller 

ved særlig smalle Tænder endnu mere. Det betræffende Uhr 

kan man dog alligevel godt bringe til en for det borgerlige 

Brug nogenlunde anvendelig Tidsmaaler, d. v. s. til et Uhr, 

der regulerer nogenlunde nøjagtig og som ikke gaar istaa. 

Ja, dets Ejer vil endogsaa blive langt mere tilfreds med dette 

end med et langt finere Uhr, hvis Ankerkløer er saa brede, 

at Faldet er for knapt, — selv om det maaske kun er ved en 

eneste af de 15 Hjultænder —; thi dette Uhr vil ufejlbarlig 

fra Tid til anden „sætte ud“, d.v.s. „blive hængende (535).

Hjultændernes
Gliden paa 

Ankerkløerne

541) Skulde Faldet have vist sig at være uregelmæssigt 

eller paa anden Maade fejlagtigt, saa gaar vi alligevel ikke 

Fig. 169. Fig. 171.

Ganghjulstændernes Gliden paa Hævefladerne.

over til Afhjælpningen, forinden vi har erhvervet os et Over

blik over Gangens samtlige Fejl, men ser fremdeles videre 

paa Ganghjulets Indgriben i Ankeret navnlig med Hensyn
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til, hvorledes Hjultænderne glider paa Ankerkløerne. Anker- 

hjulstanden ligger nemlig ikke, naar den glider hen over 

Hævefladen, med hele sin Flade paa denne, men kun med 

den forreste Spids, og først kort forinden Faldet (se Fig. 171) 

træder ogsaa den bagerstliggende Del af Hjultandens An

grebsflade i Virksomhed. Ikke destomindre maa den forreste 

Spids af Hjultanden aldrig nogensinde staa saa stejlt paa 

Hævefladen, som det er vist i Fig. 169. Og endnu meget 

værre er Fejlen, hvis den bagerste Spids af Hjul- 

tanden (paa Grund af Ankerhævestenens urigtige Form) 

kradser paa Ankerhævefladen, saaledes som det er vist i 

Fig. 170. Mellemrummet mellem Hjultandens bagerste Kant 

og Ankerkloens Hæveflade maa paa hele Vejen næppe være 

mærkelig, ellers er Bevægelsen forkert I Almindelighed maa 

Aarsagen søges i Ankerkloens urigtige Form (sammenlign 

f. Eks. Kloen i Fig. 169, hvor der er altfor megen Hævning, 

med Kloen i Fig. 170, hvor der er altfor lidt Hævning). Er 

der en Fejl tilstede i denne Retning, saa er Gangdybden eller 

Antrækket for det meste heller ikke rigtig, og saa lader 

begge Fejlene sig som Regel ordne paa en Gang, saaledes 

som det senere vil blive vist i (624—630).

542) Antrækket (eller Trækket) og den spildte Vej, er 

de to sidste Ting, som vi maa prøve ved Undersøgelsen af 

Indgribningen mellem Ganghjulet og Ankeret og helst begge 

Dele paa en Gang.

543) Enhver bevægelig Del i et Uhr behøver, for at 

kunne bevæge sig frit, et vist Spillerum, saaledes f. Eks.: Den spildte 

enhver Tap i sit Leje, enhver Væl mellem Pladerne, enhver Vej 

Hjultand i det tilsvarende Drivs Tandmellemrum, ethvert 

Vexelhjul paa sin Pille, ethvert Timehjul paa Minutrøret, 

Spiralklingen mellem Rokkersfifterne o. s. v. Dette er ogsaa 

Grunden til, at Ganghjulstanden i Ankergangen, naar den 

har forladt Ankerkloen, maa have endnu et lille Fald (537); 

thi ellers vilde det være højst usikkert, om Tanden over

hovedet faldt hver Gang, (da et Hjuls Deling aldrig er ud

ført matematisk nøjagtig); den vilde undertiden kunne blive 

hængende paa Ankerkloens Udgangshjørne. At forhindre 

noget lignende er Hensigten med den „spildte Vej“.
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544) I det Øjeblik hvor den ene Hjultand — under 

Ankergaffelens langsomme Frem- og Tilbagebevægelse med 

Pudsepinden (saaledes som det er beskrevet i Afsnit 527 
og fremstillet i Fig. 161) — falder fra Udgangskloen, og den 

anden er faldet til paa Indgangskloens Hvileflade (se Fig. 

171 Tavle III), maa Ankergaffelen g endnu ikke have naaet 

Anslag- eller Begrænsningsstiften h, men der maa være et 
lille Mellemrum tilstede mellem disse to Dele. Slipper man 

i dette Øjeblik Ankergaffelen fri, saa maa den, ved Trykket 

fra den mod Indgangskloen liggende Ganghjulstand springe 

videre i Pilens Retning henimod Stiften h. Den lille Drej

ning, som Ankeret og Gaffelen derved udfører, kalder man 

„den spildte Vej“, fordi den kun tjener til at sikre Gang

hjulstandens Fald, men ellers ikke er ønskelig; thi ved det 

næste Urosving maa Ankeret jo gaa den samme Vej tilbage 

igen, altsaa var Vejen i en vis Forstand „spildt“, d. v. s. 
forgæves.

545) Men netop derfor skal den spildte Vej være saa 

ringe som mulig. Er Hjulet nøjagtig rundt, og er Ganghju

lets og Ankerets Taphuller ikke for store, saa kan den 

spildte Vej ogsaa være lille; i modsat Fald bliver der ikke 

andet for end at gjøre den lidt større. Ogsaa Gaffelens og 

Sikkerhedsrullens Samvirken nødvendiggør undertiden, som 
vi senere vil faa at se, en større Tilmaaling af den spildte 
Vej end egentlig ønskelig.

546) Selvfølgelig maa den spildte Vej være tilstede 

paa begge Sider. Altsaa ogsaa i det Øjeblik, hvor en Hjul

tand falder fra Indgangskloen (Fig 173, Tavle III) maa der 

findes et lille Mellemrum f mellem Ankergaffelen g og den 

venstre Anslagsstift h1, og efter at Gaffelen er given fri, 

maa denne af sig selv springe videre til Stiften h \

547) Denne sidste Bevægelse skyldes Ankerets „Træk“, 
Trækket der er en af de vigtigste Betingelser for Uhrets paa- 

lidelige Gang, og som derfor under ingen Omstændigheder 

maa mangle. Hellere maa „Trækket“ være en Gang til saa 

stærkt, omend det i saa Tilfælde i høj Grad besværliggør 

Udløsningen, hvorved en stor Del af Drivkraften bliver
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forødet uden at gøre nogen egentlig Nytte. Men dette er 

dog alligevel bedre, end hvis Trækket er for svagt; thi i saa 

Tilfælde springer Gaffelen ved den mindste Rystelse — som 

et Lommeuhr jo daglig er udsat for utallige Gange — bort 

fra Anslagstiften, og Kniven berører Sikkerhedsrullen, hvor

ved Urosvinget øjeblikkelig bliver mindre. At der derved 

maa opstaa ganske voldsomme Uregelmæssigheder i Gan

gen er saa indlysende, at det vel næppe behøver nogen 

yderligere Bevisførelse. Ja, selv Gangens „Sætten ud“ (535) 

kan i saa Tilfælde blive Følgen, saafremt Kniven blot er en 

ganske lille Smule for kort, raa, eller snavset ved Spidsen.

548) Trækket beror paa, at Ankerkløernes Hvileflader 

danner en vis Vinkel i Hjulets Bevægelsesretning (sædvan

ligvis paa 12 °) med en Linie, der er trukken gennem det 

tilfaldne Hjultandshjørne og Hjulets Midtpunkt, saaledes som 

det ses paa Tegningen Fig. 172 og 173 (Tavle III). Ind

gangskloens Hvileflade, der løber i Retningen b c (Fig. 172), 

danner med Linien C a, der er trukket gennem det forreste 

Hjørne af den tilfaldne Hjultand og Hjulets Midtpunkt, Vin

kelen a b c. Paa samme Maade danner Udgangskloens 

Hvileflade b1 c1 (Fig. 173) en lignende Vinkel med Radien 

C a1. Derved faar de paa Hvilen faldende Hjultænder den 

Opgave, at trække den betræffende Ankerklo til sig, hvad 

der jo netop viser sig ved, at Ankergaffelen, saasnart Hjul

tanden er falden til, af sig selv springer hen til den betræf

fende Anslagstift, altsaa ved Stillingen i Fig. 172 til højre 

mod Stiften h, og ved Stillingen i Fig. 173 til venstre mod 
Stiften b1.

549) Fører man Ankergaffelen bort fra Anslagstiften 

(dog ikke saa meget, at Hjultanden fra Hvilefladen gaar For svagt 

over paa Hævefladen), saa maa den, saasnart man slipper Træk' 

den løs, altid springe tilbage igen til Anslagstiften. Sker 

dette ikke, er Trækket for svagt.

550) Grunden hertil maa nu ikke altid søges i, at 

Trækvinkelen er for lille, Fejlen ligger ofte i, at den Grunden til 

forreste Flade paa Ganghjulstænderne ikke danner nogen S; 

skarp Kant (er afrundet) eller ikke er tilstrækkelig under-
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skaaren. I sidste Tilfælde bør man ikke spilde Tiden med 

en vidtløftig sliben af Hjultænderne, hvorved man dog sjæl

dent opnaar et godt Resultat, men sætter hellere straks et 

nyt Ankerhjul ind og meddeler forinden Kunden den forøgede 

Udgift, for at man ogsaa kan faa en tilsvarende Betaling 

for Arbejdet. Men er Hjultænderne gode og Trækket alligevel 

er for svagt, saa maa Trækvinkelen gøres større paa den 

Maade, som vi længere fremme skulde beskrive (627).

551) Saavel Gangdybden som ogsaa den spildte Vej 

Prøve burde altid prøves paa alle 15 Tænder, men i det mindste 

Hjultænder Paa tre W fire forskellige Steder af Ganghjulet, da Anker- 
hjulene undertiden er uregelmæssig skaarne og dog alligevel 

kunde løbe rundt over Højden.

552) Ved Undersøgelsen af Trækket og den spildte Vej 

maa man samtidig give Agt paa, at Ankergaffelen ti! højre 

og venstre kun ligger an med en ganske lille Flade, enten 

mod en Stift paa hver Side som i Fig. 172 og 173 (Tavle 

III), eller mod den skarpe Kant mellem to Uddrejninger, der 

skærer hinanden i Pladen (Fig. 213 og 214, Afsnit 661). 

I intet Tilfælde maa Ankergaffelen ligge an mod en større 

Flade, den vil ellers let klæbe sig fast, hvorved Gang

tændernes Udløsning fra Hvilefladerne bliver unødvendig 

besværet

553) Efter at vi har prøvet alt dette, vil mange Læsere 

ingen Afhjælp- sandsynligvis tænke, vi kunde dog nu gerne begynde paa 

Undersøgelsen Afhjælpningen af de fundne Fejl. Dette vilde under visse 

er sluttet Omstændigheder være et stort (omend for mange Arbejdere 

maaske dagligt) Misgreb. Ganske vist har vi nu faaet et 

et fuldstændigt Overblik over, hvilke særlige Fejl der findes 

i Ganghjulets Indgriben med Ankeret; men dette er jo dog 

alligevel kun en Del af Ankergangen. Endnu vide vi jo slet 

ikke noget om, hvorledes det staar til i vort Uhr med Sam

arbejdet mellem Ankergaffel og Hævesten eller mellem Kniv 

og Rulle! Og disse to Funktioner er lige saa vigtige som 

Hjulets Indgriben i Ankeret.
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554) Utallige Gange har jeg set, at en Kollega, der f. Eks.

fandt den spildte Vej for stor, (og deri tog han heller ikke Forkert 

fejl!) straks tog fat paa at gøre denne mindre, enten ved at Arbejdsmaade’ 

strække Begrænsningsstifterne i Pladen, eller ved at bøje 

Anslagstifterne sammen. Resultatet blev nu, at Kniven klemte 

sig mod Sikkerhedsrullen. Naturligvis blev den hurtig gjort 

kortere, og Glæden over lykkelig at have fundet og formentlig 

ogsaa berigtiget Fejlen var stor indtil--------- Uhret kort efter

Afleveringen „blev hængende“, og det saa, efter flere Gange 

at være bleven bragt tilbage (af Kunden) og „prøvet i Lom

men“ (af Uhrmageren) endelig konstateredes — hvis dette 

da overhovedet lykkedes — at Kniven var for kort og som 

Følge deraf fra Tid til anden huggede sig fast mod Om

fanget af Sikkerhedsrullen. Nu maatte selvfølgelig Kniven 

strækkes igen og „den spildte Vej“ føres tilbage til sit gamle 

Maal. Hele Arbejdet havde altsaa ikke alene været unyttigt, 

men det havde tillige fremkaldt en endnu større Fejl, end

den Afhjælpningen havde tilsigtet.

555) Paa saadanne Fejlgreb vilde vi ikke indlade os.

Vi undersøger derfor først og fremmest vor Ankergang i alle Rigtig 

dens Enkeltheder, inden vi foretager den allermindste Foran- Arbøidstnaade 

dring ved den. Derved opnaar vi flere ganske væsentlige 
Fordele:

For det første sparer vi megen Tid; thi vi skruer ikke 

Uro- og Ankerklobenen en eneste Gang løs, førend vi har 

gennemset Gangen fra A til Z.

For det andet formindskes derved Faren for, at de for

skellige Klobenskruer skulde blive ubrugelige; thi ved den 

hyppige Skruen ind og ud igen forekommer det let, at 

Skruerne til Slutning slet ikke mere vil holde. Endvidere vil 

man langt lettere risikere at glide ud med Skruetrækkeren 

og ødelægge Forgyldningen, naar man skal løsne Klobenen 

fire til seks Gange, end naar dette kun sker to Gange.

For det tredie vil vi meget hyppig være i Stand til, 

med eet Slag at kunne berigtige flere Fejl paa een Gang.

For det fjerde vil vi aldrig arbejde forkert, naar vi ikke 

ordner nogen Fejl, forinden vi ganske nøjagtig har overbevist 

os om, at der ikke derved opstaar en ny og endnu værre Fejl.



254 Ankergangens Ordning.

556) Intetsteds er dette mere nødvendigt end ved Anker

større og gangen. Thi ligesom Gangen i det ovenfor nævnte Tilfælde, 
mindre Fejl. mec| den for s^ore ^spildte Vej“ ganske vist ikke er helt dadel

fri, men dog alligevel brugelig, medens den ved Formind

skelsen af „den spildte Vej og den deraf følgende Afkort

ning af Kniven bliver ganske ubrugelig, saaledes gives der endnu 

et Antal lignende Forhold, hvortil der kræves megen Sag

kundskab og Eftertanke, for, mellem to Onder virkelig at kunne 

vælge det mindste. Aldrig vil en Uhrmager blive en dygtig Repa

ratør af Ankergangen, naar han ikke kender dennes Theori til 

Fuldkommenhed; men ligesaa lidt maa han ved det praktiske 

Arbejde forglemme, at de theoretisk foreskrevne Forhold og 

Betingelser, nu een Gang ikke altid er tilstede i de (Ihre 

som han skal reparere. Her gælder det om at regne klogt 

med de faktiske Forhold.

557) Vi undersøger derfor vor Ankergang Punkt for 

Urotappenes Punkt, inden vi foretager den allermindste Forandring og 
Højdeluft. sætfer saa uroen jncj Denne maa ikke have for megen 

Luft mellem Dækstenene; men navnlig maa Taphullerne ikke 

være for store, fordi der i saa Tilfælde ikke kan regnes med 

en nøjagtig Samvirken mellem Gaffel og Hævesten eller 

mellem Kniv og Sikkerhedsrulle.

558) Endvidere ser vi samtidig efter, om begge Uro- 

Urotappenes tappene er lige tykke. Er den ene af de to Tappe betydelig 
ensartede
Tykkelse, tykkere end den anden, saa forandrer Tapgnidningen sig i 

hver af Uhrets forskellige Stillinger saa betydelig, at der 

derved kan opstaa store Gangdifferencer. I saadanne 

Tilfælde maa det anbefales, enten at gøre den tykkere Tap 

lig den tynde og samtidig give den et nyt Stenhul eller, 

i Fald den tyndere Tap skulde være stærk indslidt, brække 

denne helt af og bore en ny ind, som man saa giver samme 

Tykkelse som den tykkere Tap.

559) Hævestenens Indgriben i Ankergaffelen er vel nok 

Hævestiftens Ankergangens enkleste Funktion: ved Undersøgelsen af 

Ankergaffeien' dennes Indgriben er der kun lidet at iagttage. Det drejer 

sig egentlig kun om,
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1) at Hævestenen hverken griber for dybt eller for fladt 
ind i Gaffelen;

2) at Stiften heller ikke kan berøre Bunden i Anker
gaffelens Indsnit eller

3) Bunden af Uddrejningen for Hæveskiven;

4) at Gaffelen hverken er for bred eller for smal;
5) at Gaffelen ikke foroven kan berøre Hæveskiven.

Som man vil se af denne Sammenstiling, kan der dog, 

trods det meget enkle Samarbejde mellem Ankergaffel og 

Hævesten, alligevel opstaa 5 forskellige Fejl — ja endogsaa 

alle fem Fejl paa en Gang —; ogsaa her hedder det altsaa: 
se alting omhyggeligt efter!

560) Figurerne 174 til 176 (Tavle IV), saavelsom Fig. 177 

(Side 256) anskueliggør de vigtigste Stillinger af Ankergaffelen, Gaffeiind- 

hvor Prøven nødvendigvis maa foretages. For at skelne p^es.96" 

imellem Gaffelens to Horn er det venstre betegnet med /, 

det højre med r. Fig. 174 viser, hvorledes Hævestiftens Ind

griben i Gaffelen maa foregaa naar Uroen svinger til venstre. 

Hævestiften (Ellipsen) maa træffe sikkert paa den indvendige 

Flade af Hornet r, d. v. s. den maa ikke falde paa Kanten 

af Gaffelen. Men Hævestiften maa gaa ganske fri forbi det 

indvendige Hjørne af Hornet /. Begge disse Bevægelser er 

let at opnaa, jo mindre Hæveskivens Diameter er. Ved kort 

Ankergaffel og stor Hæveskive maa man derfor være særlig 

forsigtig ved denne Undersøgelse.

561) Det er ikke altid saa let, nøjagtig at se Hævestif
tens Indgriben i Ankergaffelen. Ser man skraat fra oven Gaffelens 

ind i Uhrværket i Retning af Pilen a Fig. 174 (Tavle Højdestiiiing. 
IV), saa vil man se Gaffelen og Hævestenen i den Stilling 

som Fig. 177 viser os stærkt forstørret. Der kræves altsaa 

paa Grund af Genstandens Lidenhed, et skarpt Øje og megen 
Øvelse for ikke at lade sig vildlede her.

562) Mellem Gaffelhornene og Hæveskivens underste 

Flade maa der være et tydeligt Mellemrum, der ogsaa maa 

kunne ses, naar man med Pincetten hæver den forreste Ende 

af Gaffelen i Vejret. Fig. 178 anskueliggør, hvorledes dette 

prøves. Man griber Gaffelen G saa langt fremme som muligt
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med Korntangen P og hæver den i Vejret, saa at den om

trent kommer op i den Stilling som den punkterede Linie 

antyder. I denne Stilling maa der ved a fremdeles vise sig 

et tydeligt Mellemrum. Men paa den anden Side maa Sikker

hedsrullen (i dette Tilfælde tillige Hæveskiven) H, heller ikke 

kunne glide hen over Kniven m, naar man lader Anker

gaffelen gaa ned igen, og i Stedet for hæver Uroen i Vejret. 

Overalt maa der holdes fast ved Princippet: tydeligt Mellem

rum, men ikke mere end ubetinget nødvendigt.

Fig. 177. Fig. 178.

563) Det samme gælder ogsaa for Hævestenens Længde, 

Hævestiftens der ved denne Lejlighed samtidig maa undersøges. Stiften 
Længde. maa fornecjen staa passende frem under Gaffelen (se e Fig. 

178); men herved maa der dog ikke kunne opstaa nogen 

Fare for, at Enden af Hævestenen skulde kunne berøre 

Bunden af Uddrejningen for Hæveskiven.

564) Fig. 175 (Tavle IV) viser Gaffelens Midterstilling, 

Hævestiftens i hvilken Sideluften maa prøves. Dette sker paa den Maade, at 
^Gaffelen. man holder Uroen fast i denne Stilling, derefter med Korn

tangen griber fat om Gaffelen (enten ved den forreste, eller 

hvis det gøres nødvendigt, ogsaa ved den bagerste Ende) 

og søger at bevæge den frem og tilbage. Hævestiftens Spille

rum i Ankergaffelen maa i denne Stilling være saa ringe 

som mulig, men dog alligevel saa stort at det tydeligt kan 

ses. En for bred Gaffel er en meget stor Fejl, og at lade 

denne gaa upaaagtet hen, er saa meget mere uforsvarligt, 

som den jo temmelig let lader sig ordne. Ved den for brede 

Gaffels Frem- og Tilbagevaklen omkring Hævestenen gaar 

en ganske betydelig Del af Drivkraften tabt.

565) I Midterstillingen (Fig. 175) maa der ogsaa ses 

efter, om Hævestiften ikke berører Bunden af Gaffelen (eller
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om Spidsen af Kniven ikke berører Bunden af Udsnittet i 
Hæveskiven; se Afsnit 567).

566) Fig. 176 (Tavle IV) angiver den til Fig. 174 sva

rende Stilling af Gaffel og Hævestift som indtræffer paa 

den modsatte Side (naar Uroen svinger til højre). Her maa 

der passes nøjagtig paa det samme som allerede tidligere 

blev fremhævet (560), nemlig at Hævestiften e griber sikkert 

paa l, men ubetinget gaar frit forbi det indvendige Hjørne r. 

Gaffelhornene er for korte, hvis Hævestiften falder paa det 

indvendige Hjørne af /; de er for lange, hvis Hævestiften 

støder mod Hjørnet af r, eller blot omtrent kan berøre samme. 

Thi man maa altid holde sig det klart for Øje, at Tapluften, 

naar Uhret bæres, stedse veksler i den Forstand, at de sam

virkende Dele til Tider nærmer sig, til andre Tider (maaske 

allerede i næste Øjeblik) fjerner sig fra hinanden. Derfor 

maa man altid sørge for at der findes et lille Overskud af 

Spillerum eller Angrebsflade. Kun ikke for lille! Men derfor 

maa paa den anden Side Taphullerne jo heller ikke være for 
store, for at denne Foranderlighed kan holdes indenfor 

snævrere Grænser.

567) Samarbejdet mellem Kniv og Sikkerhedsrulle -kan 

ved denne Lejlighed ogsaa straks undersøges. Det er en af Samarbejdet 

Gangdelenes vigtigste Funktioner i Ankergangen. Hvis f. Eks. og Rune 

et Ankeruhr „sætter ud“ ved Ridning, saa ligger Skylden 

for det meste i Fejl ved denne Del af Gangen. Men selv

følgelig kan alle saadanne Fejl med Sikkerhed ordnes; det 

er derfor ganske forkert, naar enkelte Uhrmagere — hvad 

jeg selv har hørt — betegne Ankeruhre som aldeles „uskik- 

kede“ for Herrer, der bevæger sig meget til Hest, og istedet- 
for mener, at burde anbefale dem Cylinderuhre.

Den Fejl, der ved Samvirkningen mellem Kniv og Rulle, 

hyggigst forekommer, er den, at det lille halvrunde Udsnit 
paa Sikkerhedsrullen enten er for smalt, for fladt eller filet 

for meget til den ene Side, saa at Kniven ikke kan gaa frit 

forbi. Hvis f. Eks. dette Udsnit i Fig. 176 (Tavle IV) blot 

var skubbet saa meget som Vs af Hævestiftens Bredde til 
højre, saa vilde Knivspidsen i den her tegnede Stilling strejfe 

paa til venstre ved Udsnittets Kant. Denne Fejl, der er
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meget let at opdage, lader sig ligesaa let ordne ved Ud- 

slibning af Udsnittet i den paapegede Retning. (641).

568) Men ganske særlig Opmærksomhed kræver Under

søgelsen af Knivens og Sikkerhedsrullens egentlige Opgave, 

navnlig ved de billige Ankeruhre, i hvilke Hæveskiven sam

tidig danner Sikkerhedsrullen. Har Uhret Dobbeltrulle, saa 

funktionerer den lille Sikkerhedsrulle og den udover Gaffelen 

forlængede Kniv (saaledes som det er tegnet i Fig. 172 og 

173 Tavle III) med overordentlig Sikkerhed; men i saadanne 

Uhre, hvor den store Hæveskive selv maa tjene som Sikker

hedsrulle, der gælder det om at passe omhyggelig paa, hvis 

man ikke vil løbe den Fare, at Uhret „sætter ud“ naar Re

parationen er færdig; thi jo kortere Knivens Hævelængde er 

og jo større Sikkerhedsrullens (eventuelt Hæveskivens) Diameter 

bliver i Forhold hertil, desto usikrere bliver Funktionen af 

begge disse Dele.

569) Fig. 179 (Tavle IV) kan bevise Rigtigheden af 

^"caHeiarm1 ^enne Paastand- Her er fremstillet 2 Ankergafler med deres 

' Sikkerhedsruller, hvor Indgribningsafstanden er den samme 

for begge Gangene. Derimod er der til venstre tegnet en 

lang Gaffel G l med lille Sikkerhedsrulle R, til højre en 

kortere Gaffel G k, for hvis Kniv den store Hæveskive H 

tjener som Sikkerhedsrulle. (Ved Gaffelens „Længde“ er her 

ment, — hvad der forresten følger af sig selv, - Afstanden 

fra dens Omdrejningspunkt indtil Spidsen af Kniven). Det 

er let at forstaa, at den større Hævelængde af G l, i Mod

sætning til den af G k, ogsaa tillader et større Spillerum 

mellem Kniven og Omfanget af Rullen R, uden at der derved 

opstaar nogen Fare for, at Hjultanden, der netop befinder 

sig paa Hvilen, ved Knivens Smækken hen imod Rullen 

(som Følge af et Stød) skulde kunne glide ned paa Hæve

fladen.

570) Men ogsaa Knivspidsens Frigørelse fra Rullen, 

r/°rd,!le11ved e^ter at Stødet, der har fremkaldt Berøringen, er ophørt, er 

her fuldstændig sikret. Trækker vi over det Punkt, i hvilket 

Berøringen foregaar, en Tangent a b, saa vil Knivspidsens 

Bevægelse foregaa i en temmelig stumpvinklet Retning mod
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denne Tangent; at Kniven skulde kunne blive hængende paa 

Rullen, kan der slet ikke være Tale, selv om Kniven ogsaa 

skulde blive gjort lidt kortere end den skal være i normal 

Tilstand. Til Slutning skal kun bemærkes, for at nævne alle 

Fordelene ved den lille, fra Hæveskiven adskilte Sikkerheds- 

rulle, at Rullens eventuelle Berøring med Knivspidsen vil 

virke mindre forstyrrende paa Urosvingene, jo større Hæve

længden er paa den tilfaldende Del (her Knivspidsen) og jo 

mindre Rullens Hævelængde (Radius) er.

571) Hvor helt anderledes stiller disse Forhold sig ved ulemper ved 

Samvirkningen mellem Kniven paa den korte Gaffel G k Ru?ie?nkelt° 

(Fig. 179 Tavle IV) og den store Hæveskive H! Først og 

fremmest kræver det jo ingen Bevisførelse, at Gaffelens 

Vinkelbevægelse fra Knivens Hvilestilling og til Berøringen 

med Hæveskivens Rand maa være proportional større med 

Længdeforskellen, saafremt Mellemrummet mellem Knivspid

sen og Rulleomfanget (i Knivspidsens Bevægelsesretning Pil 

f) er lige saa stor som ved G l. Enten er altsaa Faren for, 

at Hjultanden, ved denne Knivens Bevægelse, skal glide fra 

Hvilen og ned paa Ankerkloens Hæveflade, betydelig større, 

— eller — Urosvingenes Frihed bliver ikke saa sikker, hvis 

man gør Mellemrummet mindre end ved G l.

572) Men den største Fare ved stor Sikkerhedsrulle og 

kort Gaffel, som man jo finder i alle de billige Ankeruhre 

der er byggede i lige Linje (ligne droite), ligger i, at Kniven 

ved stærke Rystelser hager sig fast imod Rullens Omfang, 

naar Uroen svinger i Retning af Pilen H; herved opstaar 

der saa den af alle Uhrmagere saa frygtede „sætten ud“, (535) 

d. v. s. „hængen paa“. Trækker man nemlig gennem Berø

ringspunktet paa Omfanget af Skiven H, en Tangent c d, 

saa indser man straks, at denne staar i en langt mere spids 

Vinkel til Knivens Bevægelsesretning /, end a b til e, og at 

denne Tangent, ved en ringe Afkortning af Kniven, rykker 

uforholdsmæssig langt henimod Midterlinien A C, og saaledes 

omtrent vil komme til at staa parallel med Knivens Bevægel

sesretning. At Knivspidsen vil hage sig fast mod Rulleom

Knivens „ha

gen sig fast“ 

mod Rullen.

fanget maa saaledes blive en uundgaaelig Følge.
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573) Heraf følger den meget vigtige Lære, der ikke kan 

En jWtø b-etones tilstrækkelig: Ved kort Anker gaff el og stor Sikker- 
e9e hedsrulle maa der i første Linie tages Hensyn til, at Spillet 

mellem Kniv og Rulle er ubetinget sikker, saa at ikke nogen 

„hagen sig fast“ kan finde Sted ved disse Dele. Hvis en 

• tilstrækkelig Sikkerhed i saa Henseende kun kan opnaas ved, 

at man gør „den tabte Vej“ større (og i Nødstilfælde stiller 

selve Gangen dybere) end theoretisk rigtig, saa er dette 

sidste det mindste Onde. — At følge denne Regel er — rent 

bortset fra, at Uhret ellers vilde „sætte ud“ — ogsaa vigtigt 

af den Grund, at Knivens Berøring med den store Hæve

skive fremkalder en langt større Gangforstyrrelse end ved 

en lille Rulle; Uhrets Reguleringsevne lider altsaa ogsaa derved.

574) Ved Undersøgelsen gaar man frem paa den Maade, 

Undersøgelse af man drejer Uroen i Pilens Retning ved H Fig. 179 (Tavle 

Knivlængden IV), og samtidig trykker Kniven i Retning af Pilen f mod 

Hæveskivens Omfang. For at være ganske sikker, maa man 

tillige bringe Tapluften i den mest ugunstige Stilling, d.v. s. 

man maa trykke de to Dele (Uro og Gaffel) bort fra hin

anden. Trykket gør man saa stærkt, som Hensynet til Uroens 

og Ankertappens Sikkerhed tillader det.

575) Er Kniven for kort, saa vil den ved denne Prøve, 

For kort Kniv der naturligvis maa foretages paa begge Sider, enten sætte sig 

fast mod Hæveskivens Omfang eller maaske helt smutte 

forbi over paa den anden Side; er Kniven derimod lang 

nok, saa vil den, trods den indadgaaende Gnidning, der op- 

staar ved at man drejer Uroen, straks efter Løsladelsen, 

springe tilbage igen fra Hæveskiven, eventuelt Sikkerhedsrullen.

576) Hermed har vi nu gennemgaaet alt, hvad der bør 

Aimmdehge tages Hensyn til ved Undersøgelsen af Ankergangen. Men 

forinden vi gaar over til Afhjælpningen af de her fundne 

Fejl, maa vi ogsaa rette vor Opmærksomhed mod de mere 

almindelige Fejl, der ogsaa kunne forekomme ved andre 

Gange. Saadanne almindelige Fejl er først og fremmest alle 

Strejfninger af Uroen foroven og forneden, f. Eks. ved Spiral

holderen ved Rokkerstifterne (eventuelt Spiralnøglen), ved An

ker- eller Uroklobenen, ved Minuthjulet, eller ved Gang-





260 Ankergangens Ordning.

573) Heraf følger den meget vigtige Lære, der ikke kan 

En vigtig betones tilstrækkelig: Ved kort Anker gaffel og stor Sikker- 
ege hedsrulle maa der i første Linie tages Hensyn til, at Spillet 

mellem Kniv og Rulle er ubetinget sikker, saa at ikke nogen 

„hagen sig fast“ kan finde Sted ved disse Dele. Hvis en 

. tilstrækkelig Sikkerhed i saa Henseende kun kan opnaas ved, 

at man gør „den tabte Vej“ større (og i Nødstilfælde stiller 

selve Gangen dybere) end theoretisk rigtig, saa er dette 

sidste det mindste Onde. — At følge denne Regel er — rent 

bortset fra, at Uhret ellers vilde „sætte ud“ — ogsaa vigtigt 

af den Grund, at Knivens Berøring med den store Hæve

skive fremkalder en langt større Gangforstyrrelse end ved 

en lille Rulle; Uhrets Reguleringsevne lider altsaa ogsaa derved.

Undersøgelse 

af 

Knivlængden

574) Ved Undersøgelsen gaar man frem paa den Maade, 

at man drejer Uroen i Pilens Retning ved H Fig. 179 (Tavle 

IV), og samtidig trykker Kniven i Retning af Pilen f mod 

Hæveskivens Omfang. For at være ganske sikker, maa man 

tillige bringe Tapluften i den mest ugunstige Stilling, d.v.s. 

man maa trykke de to Dele (Uro og Gaffel) bort fra hin

anden. Trykket gør man saa stærkt, som Hensynet til Uroens 

og Ankertappens Sikkerhed tillader det.

575) Er Kniven for kort, saa vil den ved denne Prøve, 

For kort Kniv der naturligvis maa foretages paa begge Sider, enten sætte sig 

fast mod Hæveskivens Omfang eller maaske helt smutte 

forbi over paa den anden Side; er Kniven derimod lang 

nok, saa vil den, trods den indadgaaende Gnidning, der op- 

staar ved at man drejer Uroen, straks efter Løsladelsen, 

springe tilbage igen fra Hæveskiven, eventuelt Sikkerhedsrullen.

576) Hermed har vi nu gennemgaaet alt, hvad der bør 

Almindelige tages Hensyn til ved Undersøgelsen af Ankergangen. Men 

forinden vi gaar over til Afhjælpningen af de her fundne 

Fejl, maa vi ogsaa rette vor Opmærksomhed mod de mere 

almindelige Fejl, der ogsaa kunne forekomme ved andre 

Gange. Saadanne almindelige Fejl er først og fremmest alle 

Strejfninger af Uroen foroven og forneden, f. Eks. ved Spiral

holderen ved Rokkerstifterne (eventuelt Spiralnøglen), ved An

ker- eller Uroklobenen, ved Minuthjulet, eller ved Gang-



Tavle IV.

Fig- 174. Fig. 175. Fig. 176.

Hævestiftens Indgribning i Ankergaffelen.

Tekst Afsnit 560 til 568.

Fig. 179.

Sammenligning mellem Dobbeltrullen og den enkelte Rulle. 

Tekst Afsnit 569 til 574.
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hjulsvællen ved Uddrejningen i Ankerklobenen (naar Ankeret 

sidder paa Siden) o. s. v.

577) Men som Særegenhed for Ankergangen i al Al

mindelighed forekommer der ogsaa nogle ganske specielle Feib der er 

Tilfælde. Det kan f. Eks. hænde ved Kompensationsuroen, at^nde?6 

at en enkelt Skrue har løsnet sig eller at den, paa Grund 

af en underlagt Regulerplade, staar længere frem end de 

andre, uden at Uroen derfor synes at løbe urund over Høj

den, Herindunder hører ogsaa den meget sjældne og kun i 

meget fine Uhre forekommende Fejl, at en Strejfning kan 

opstaa ved Uroskruerne, naar Uhret udsættes for en usæd

vanlig Kuldegrad, idet de opskaarne Buer derved krumme 

sig stærkere udefter, end man egentlig skulde formode. End

videre kunne ved opskaarne Balancer de to Kompensations

arme være usædvanlig tynde, og samtidig være forsynede 

med særlig tunge Vægtskruer, anbragte paa Buernes yderste 

Ende. I et saadant Tilfælde indvirker Centrifugalkraften saa 

stærkt paa den hastigt frem- og tilbagesvingende Uro — 

navnlig naar Uhret udsættes for særlig stærke Rystelser som 

f. Eks. ved Ridning — at de to overskaarne Buer fjedre sig 

udefter, og saaledes under Uhrets Gang eller ved de omtalte 

Rystelser fremkalder en let Streifning, der ikke tidligere var 

tilstede da man prøvede Gangen. Ogsaa denne meget lumske 

Fejl kan blive Aarsagen til at Gangen „sætter ud“. Men 

man kan dog ved tilstrækkelig Opmærksomhed udmærket 

godt sikre sig herimod, naar man blot een Gang for alle gør 

sig det til en Grundregel, som vi allerede gentagende har 

anbefalet i det foregaaende, ikke at lade Spillerummet være 

for knap nogetsteds.

578) Finder man f. Eks., at Uroschenklerne gaar ret 

knap forbi Rokkerstifterne (ved flad Spiralfjeder), saa spilder intetsteds 

man ikke Tiden med vidløftige Forsøg eller hengiver sig i spillerum 

det Haab, at Uroen dog maaske nok alligevel kan gaa fri, 

men man afkorter for en Sikkerheds Skyld uden videre 

Rokkerstifterne en Smule, saa er man ialfald helt sikker. 

Og saaledes bærer man sig ad overalt! Jo ringere Uhrets 

Kvalitet er, desto mindre knap maa Hvilen, Faldet, Antrækket, 

den spidte Vej, Knivens Spillerum, Tapluften o. s. v. være.
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Kun maa man lige saa omhyggelig undgaa enhver Over
drivelse.

579) Det samme gælder f. Eks. ogsaa om Spiralfjederen. 

Uhret^bær^Y Breguet"Spiraler i Uhre med let stor Uro, — hvor Spiral- 

' fjederen altsaa maa være stor, men tillige meget svag, — 

kan man ikke passe nok paa, at der findes et rigeligt Spille

rum mellem Minuthjulet og Spiralfjederen (foroven) og mellem 

Uroschenklerne og Spiralfjederen (forneden). Er Afstanden

for knap, saa vil man ganske vist, selv ved en meget om

hyggelig Betragtning af det gaaende Uhr, ikke opdage nogen 

Berøring; men en saadan vil alligevel indtræde, saasnart 

Uhret bliver baaret. Thi ved den mindste Rystelse vil den 

stærkt vibrerende Spiral med sine yderste Omgange snart 

slaa imod Uroschenklerne og snart igen imod Store-Bund- 

hjulet, og saa undrer den uerfarne Uhrmager sig over, hvor

for dog disse Ganguregelmæssigheder kommer saasnart Uhret 

bliver baaret, medens den erfarne Fagmand allerede ved 

Uhrets Gennemsyn forudser denne Omstændighed eg be- 

rigtiger Fejlen saa godt Forholdene tillader det.

580) Den forsigtige Arbejder vil ogsaa prøve, om samt- 
Løsestene09 nge gfene jast a]tsaa ikke ^lot stenhuller og Dæk- 

stene, men ogsaa Ankerpaletterne og ganske særlig Hæve

stiften (Ellipsen). Paa Grund af vaklende Stene kan Uhret 

meget let „sætte ud“, ligesom det bedste Uhr heller ikke 

lader sig regulere, naar Spiralstifterne (Rokkerstifterne) er 
løse.

581) Endvidere skal jeg omtale et Forhold, som der 

Anker9med efter min Formening bliver taget alt for lidt Hensyn til, 

Overvægt, nemlig den utrolig stærke Indflydelse som en ikke afvejet 

Ankergaffel, (altsaa en saadan med mer eller mindre stærkt 

Tyngdepunkt) udøver paa Uhrets Regulering. Ved billige 

Uhre har jeg hyppig opnaaet ganske forbavsende Resultater 

med Hensyn til Gangens Regelmæssighed, naar jeg bragte 

den iforvejen meget ulige tunge Ankergaffel tilligemed An

keret i fuldstændig Ligevægt. Hvem der lægger Vægt paa 

en nøjagtig Regulering, gør vel i, at tage Hensyn til dette 
Vink.
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582) Med passende Omhu og Erfaring kan man ikke 

let overse nogen af de her nævnte Fejl. Naar et Lommeuhr Enhver Fejl 

ikke vil gaa, saa er det aldrig Uhrets Kvalitet der er Skyld kan findes' 

deri, men ene og alene den Arbejder der sidst har haft 

Uhret i Hænde. Der gives ingen Fejl i Uhrværk som ikke 

kan findes og som en dygtig Arbejder ikke vil være i Stand 

id at ordne. I det højeste kan det Tilfælde komme til at 

foreligge, at Fejlens Berigtigelse nødvendiggør, at flere Dele 

samtidig maa fornyes og saaledes vil koste mere end hele 

Uhret er værd. Men ogsaa det vil den dygtige Arbejder, alle

rede ved Uhrets foreløbige Gennemsyn, med Sikkerhed kunne 

bestemme. Hvoraf kommer da det hyppige Fænomen, at et 

ganske billigt Uhr regulerer ganske fortrinligt, medens et 

andet, ti Gange dyrere, ikke kan bringes til den samme 

gode Gang? Simpelthen deraf, at det første er fuldstændig 

i Orden, medens det sidste, trods sin langt finere Udførelse, 

er fuld af lutter smaa Fejl, som stadig undgaar den ikke 

tilstrækkelig erfarne Uhrmagers Opmærksomhed, selv om 

han skilte Uhret ti Gange ad.

583) Deraf kommer ogsaa de overordentlig smukke Re

sultater, som præsteres af saa mange Fabrikanter af de bil- Fejlfri 

lige Systemuhre. De enkelte Dele i disse Værker er udførte blll'9e Uhre‘ 

uden Spor af overflødig Luksus, men deres Samvirken er fejlfri, 

og derfor gaar Uhret trods dets Billighed udmærket

584) Vi kommer nu til den vanskeligste Del af vor Op

gave, til Beskrivelsen af Afhjælpningen af de fundne Fejl. Afhjælpning 

Ikke saaledes at forstaa, at der ligger nogen særlig Vanskelighed skemge°Feji. 

i at gøre Maaden at afhjælpe paa forstaaelig, men næsten 

enhver Fejl lader sig ordne paa flere forskellige Maader, af 

hvilke igen kun en er den rigtige, i det givne Tilfælde, hvor 

det nødvendige Hensyn samtidig er taget til Gangens øvrige 

Funktioner. Bedst kommer vi maaske fra det, naar vi først fra 

Praksis vælger nogle Eksempler paa fejlfulde Ankergange, i 

hvilke der samtidig findes flere forskellige Fejl. Til Slutning 

kunde vi da optælle de enkelte Arbejder, eventuelt supplere 

dem.

585) Første Eksempel: Vi har undersøgt et Ankeruhr
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En Gang med med Ankeret paa Siden (ancre de coté) d. v. s. (hvor An- 
12 Fejh keret staar paa Siden af den gennem Ganghjulet og Uroen 

førende Midterlinie) og har heri fundet følgende Fejl:

1. Gangen staar noget for flad paa begge Kløerne (Løft

ningerne) (528);

2. i det indvendige Anker er Faldet meget knapt, ud

vendigt mere end rigeligt (538); Ankeret er altsaa noget 

smalt;

3. Ganghjulet staar for højt og løber derfor ikke paa 

Midten af Stenene (529 til 531);

4. der er Fare for, at det foroven kan berøre Anker

gaffelen (534 til 536);

5. Ganghjulet staar skævt, idet det hænger bort fra 

Ankeret;

6. den tabte Vej er til højre (efter at Hjultanden er 

falden paa Indgangskloen, Fig. 172 Tavle III) betydelig større 

end til venstre (543 til 546);

7. Ankergaffelen er meget for bred (564);

8. Gaffelens Horn er ikke lige lange; det ene er for 

kort, saa at Hævestenen ved Uroens Drejning til højre ikke 

griber tilstrækkelig dybt ind i Gaffelen (566):

9. Gaffelen staar for lavt (562), idet den øverste Kant 

af Kniven ligger i samme Højde som Hæveskivens (Rullens) 

Omfang, hvad der i det foreliggende Tilfælde er farligt, 

fordi

10. Uroen har for megen Højdeluft;

11. Uroschenklerne gaar ikke helt sikker forbi Spiral

nøglen;

12. Hævestiften berører Bunden af Uddrejningen i Pladen.

Vi har altsaa her ikke mindre end 12 Fejl — i Paranthes 

bemærket: allesammen ganske almindelige Fejl ved Uhre 

med Ankeret paa Siden —; ikke destomindre kræver Afhjælp

ningen kun forholdsvis kort Tid.

586. Vi skruer de tre Broer for Uroen, Ankeret og Gang- 

Fem Fejl hjulet af og bringer først og fremmest sidstnævnte til at 

paa en°Gang. hænge lige, idet vi bøjer Styrestifterne passende tilrette og, 

hvis det gøres nødvendigt, forsænker Pladehullerne med en 

slank Trekant-Forsænker. Saafremt vi straks træffer det rigtige
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Maal, har vi dermed i Løbet af tre Minutter ordnet de første 
fem Fejl. Ved at rykke Ganghjulet nærmere mod Ankeret er 
der nemlig opnaaet følgende:

1. Gangen er bleven dybere;
2. Faldet er blevet større indvendig i Ankeret (fordi 

Ankeret bliver bredere indadtil), udadtil derimod mindre;
3. Hjultændernes Angrebsted er kommet længere ned, 

altsaa midt i Ankerstenens Tykkelse; derved har samtidig 
Gangdybden vundet en Del (nærmest paa Grund af Sten
paletternes Runding).

4. Faren for en Berøring oppe ved Ankergaffelens Midter
parti er ligeledes overvundet;

5. Ganghjulet er kommet til at hænge lige.

587. Men vi overbeviser os hverken om Resultatet af 
vor Afhjælpning, eller om der er Grund til at befrygte at |nöen 
Gangen, ved at blive rykket nærmere mod Ankeret, skulde Adskmen.9 
kunne berøre dette indvendig (se Afsnit 532), forinden vi 
ogsaa har ordnet de andre Fejl, og atter stillet samtlige 
Gangdele paa Plads. — Endelig ingen unødvendig „Skruen 
sammen“ og „Tagen fra hinanden igen“!

588. Den sjette Fejl er let at ordne ved at give den 
lange Ankergaffelhals en lille Bøjning til højre. Med en fin At bøje en 

haard 
Fil undersøger vi først forsigtig Gaffelens Hærdegrad. An- Ankergaffel, 

griber Filen ikke Staalet, saa maa Gaffelhalsen anløbes lyse- 
blaa paa det tyndeste Sted og derefter med Strække-Hamme- 
rens skarpe Pen forsigtig strækkes over til den ønskede 
Side. Gaffelen maa naturligvis have et fast Underlag, og 
Hammerslagene maa udføres paa den Side, der skal hvælve 
sig, saaledes som det anskueliggøres i Fig. 180.

A betyder den lille Ambolt, der tjener som Underlag, 
P Hammerpenen. Ved at strække den opadvendte Side, saa- 
vidt mulig indenfor den punkterede Linie ved a, vil Gaffelen 
krumme sig i den Retning der er antydet ved den punk

terede Buelinie L.

589. Er Ankergaffelen derimod saa blød, at den let 
lader sig file i, saa forandres Fremgangsmaaden forsaavidt, At b*»i® en 
som man betjener sig af en Hul-Ambolt (M, Fig. 181), lægger Ankergaffel.
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Ankergaffelen omvendt over Hullet og bøjer Gaffelen (ikke 

strækker den) ved Hjælp af smaa lette Slag med Penen af 

en almindelig Hammer. Krumningen vil da fremkomme i 

samme Retning som Buelinien L1 i Fig. 181.

At bøje en haard Ankergaffel.

590) Efter den samme Grundregel gaas der frem ved 

den syvende Féjl, nemlig ved at gøre Ankergaffelen smallere. 

Ogsaa her maa Gaffelhornenes Hærdegrad fremfor alt under

søges med en meget fin Fil; mindre end lyseblaa maa Gaffelen 

ikke være anløben, ellers maa dette ubetinget gøres om igen.

__ Fig. 181.

At bøje en blød Ankergaffel.

591) Er Ankergaffelen helt blød, saa er Fejlen meget let 

biød9Ankern at or(^ne‘ ^an ^æSger nemlig simpelthen Gaffelen paa Am- 

øaffei smallere bolten (A), saaledes som det vises i Fig. 182, og driver med 

Hammeren (H) Hornene lidt sammen fra begge Sider. Ved
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Hjælp af Hævestiften prøver og overbeviser man sig bagefter, 
om det har hjulpet tilstrækkeligt.

Fig. 181. Fig. 182. Fig. 183.

At gøre bløde og haarde Ankergafler smallere.

592) Er Gaffelen derimod blaahaard, saa vilde ethvert 

Forsøg paa at bøje den, ubetinget føre til dens Ruin; kun 

ved at strække Hornene udvendig fra kan man i saa Tilfælde 

gøre den smallere. Dette er dog ikke noget helt let Arbejde, 

navnlig ikke hvis Gaffelen er meget for bred. Ved alminde

lige Uhre anser jeg det derfor i saadanne Tilfælde for at 

være fuldt ud tilladeligt, at gløde Gaffelen helt ud, og at 

gøre den smallere paa den ovenfor beskrevne Maade ved 

Sammenbøjning. Der findes jo dog meget fine Uhre, hvor 

Gaffelen er forarbejdet af Guld, altsaa er endnu blødere end 

uhærdet Staal (ganske vist bør det her ikke overses, at 

haardthamret Guld arbejder bedre sammen med Hævestiften 

end blødt Staal)! Og enhver anstændig Arbejder vil jo ogsaa 

altid slibe den blaa anløbne Gaffel omhyggelig ren igen; 

derfor det er ogsaa ganske ligegyldigt om Anløbsfarven er 
blaa eller graa.

593) Men ønsker man (maaske af Hensyn til Kniven, 

der hellere maa være haard end blød) at lade Gaffelen være At gøre en 

saa haard som mulig, saa lægger man den efter Anløbningen ha«r(! Anker 

med den underste Flade opefter, saa lan^t ind paa Ambolten smallere, 

som Kniven tillader det (se Fig. 183) og strækker med
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Hammerpenen P de udvendige Sider af Gaffelhornene, om

trent paa de Steder som i Fig. 183 og 184 begrænses af de 

to Linier a og a1. Derved vil Gaffelhornene bøje sig indefter, 

saaledes som det er vist i Fig. 184 ved de punkterede Linier g.

En indslidt 
Ankergaffel.

594) Ved en indslidt Ankergaffel er det hensigtsmæssigt 

at gøre denne saa smal, at Hævestiften til at begynde med

Fig. 185.

At gøre Ankergaffelen 

smallere og længere.

klemmer sig ganske lidt, da Gaffe

len jo ved at blive efterbehandlet 

atter vil blive større. Ogsaa i vort 

Tilfælde maa vi gøre Gaffelen 

betydelig smallere, fordi det ene 

Gaffel-Horn er noget for kort. 

Dette Horn (det paa den venstre 

Side, / i Fig. 174 til 176 Tavle IV) 

maa derfor bøjes særligt stærkt 

indefter, henholdsvis strækkes, for 

at der her indvendig fra kan files 

noget mere ud, hvorved Hornet 

jo vil blive en Del længere;

(sammenlign Fig. 185, hvor den punkterede Linie r viser, 

hvorledes Angrebsfladen paa det stærkt indadbøjede Horn / 

bliver længere ved at blive filet tilbage).

595) De indvendige 

At afrunde Sider i Gaffelindsnitttet 

Angrebsflader, maa afrundes og udpo- 

leres saaledes som Fig. 

186 viser det ved f i 

stærk Forstørrelse. Dette 

Arbejde lader sig meget 

godt og hurtigt udføre 

ved Hjælp af en fin af

trukket Vælspolerfil. Der

med er saa den syvende 

og ottende Fejl ordnet.
Fig. 186.

Ankergaffelens Afrunding.

596) Vi husker saa, at Gaffelen envidere staar for lav 

(niende Fejl) og ordner dette paa samme Maade som den 

sjette Fejl, ved en let Bøjning (589) — eller hvis Gaffelen
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er for haard, ved at strække Ankergaffelen opefter (588). — 
Bøjningen maa kun være ganske ubetydelig.

597) Den tiende Fejl, Uroens overdrevne Højdeluft, ord
nes paa den bekendte Maade ved at sænke Uroklobenen At stille uro- 
(forudsat at den øverste Dæksten ikke kan bringes lavere favere.6" 

ned), idet vi med stor Omhu filer dennes Underflade sirlig 

og proper flad. Firkantfilen som anvendes hertil maa være 

glat paa den ene Side, saa at Styrestifterne ikke bliver be

skadigede under Affilningen. Mange foretrækker at anbringe 

nogle Grader paa den bageste Ende af Klobenfoden, for at 
faa Klobenen til at staa dybere fortil. Hertil er der intet at 

indvende, naar Klobenen blot ikke kommer til at hænge alt

for skævt derved og Arbejdet iøvrigt er udført saa propert, 
at der ikke er noget at se deraf naar Klobenen skrues fast.

I Afsnit 303 er en saadan Fremgangsmaade beskreven.

598) Dette Arbejde er naturligvis udført i langt kortere 
Tid, end der kræves til at gennemlæse den foreliggende Be- AtgøreSpiral- 
skrivelse; det samme gælder for Afhjælpningen af den elvte nø9len lavere' 

Fejl, nemlig Afkortningen af Spiralnøglen. Denne Afkortning 

er i det foreliggende Tilfælde bleven saa meget mere nød

vendig, som vi jo netop har bragt Uroklobenen til at staa 

dybere fortil, hvorved Spiralnøglen yderligere kommer i Fare 

for at berøre Uroschenklerne.

599) At der ved Ordningen af denne Fejl ofte gaas frem 
paa en ganske forkert Maade, beviser de affilede Snabler Forkert Frem- 
paa Spiralnøglen, som man jo saa ofte tæffer paa i Cylinder- flan9smaade- 

og Ankeruhre. En Spiralnøgle lader sig dog med største Let

hed afkorte saa meget som man ønsker, uden at Snabelen 

derfor behøver at gaa tabt, naar man blot bærer sig ad paa 

den Maade, som anskueliggøres i efterfølgende Afbildninger 

Fig. 187 til 190.

600) Vi ville antage, at den i Fig. 187 afbildede stærkt 

forstørrede Spirallaas skal afkortes saa meget som den punk- Rigtig Frem- 
terede Linie antyder, altsaa ret betydeligt. I dette Øjemed gangsmaade- 

filer man først Spiralfjederen (s Fig. 188) passende kortere 

og skraar Spiralnøglen godt af bagtil, saaledes som det er
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antydet ved a i Fig. 188, hvorved kun Snabelen bliver staaende 

uberørt. Derefter lægger man det hele op paa Ambolten og 

slaar forsigtig med Hammeren paa den højtstaaende Snabel, 

som naturligvis vil bøje sig forover ned mod Stiften s. Dette 

fortsætter man med saa længe, indtil Stiften berøres af den 

ombøjede Snabel. Det hele ser derefter omtrent saaledes ud, 

som Fig. 189^ anskueliggør det, og nu behøver man kun at 

file Ansatsen ved Snabelen efter med en ganske lille, men 

meget fin og skarp hugget Baretfil, at korte selve Snabelen 

af fortil, at runde Overfladen af Spiralnøglen propert af, at 

file Kærven dybere og give et Par Strøg med Fladpolerfilen 

paa Overfladen. Derefter er Spiralnøglen igen nøjagtig lige 

saa proper og god som ved Begyndelsen og tilmed bleven 

saa meget lavere som man ønskede det (se Fig. 190). Hele 

Fremgangsmaaden varer for en dygtig Arbejder næppe læn

gere end den opmærksomme Gennemlæsning af denne Be

skrivelse.

601) Det er ovenfor bleven sagt, at en Spiralnøgle paa 

At gentage denne Maade lader sig gøre saa meget lavere „som man 
fiere^Gan^e. ønsker det“, Dette skal forstaas ganske bogstaveligt. Thi 

intet forhindrer os i at gentage den her skildrede Frem- 

gangsmaade en eller flere Gange ved den samme Spiral

nøgle. Forudbetingelsen er blot den, at man hver Gang filer 

den overflødige Del af Snabelen bort, inden man paany gør 

Stiften kortere og filer Nøglen skraa tilbage; selve Snabelen 

vil altid danne sig paany ved Neddrivningen af den forreste 

Ende. Hele Arbejdet er uhyre simpelt og udført saa hurtigt, 

at jeg overhovedet ikke begriber, hvorledes nogen kan være 

saa ubetænksom — for ikke at sige letsindig — i saadanne 

Tilfælde at file Snabelen helt bort, da dens Tilstedeværelse 

dog er i allerhøjeste Grad nødvendig.
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602) En anden Fremgangsmaade, der tilsigter det samme, 

er fremstillet i Figurerne 191 til 194. Her bliver der, efter 

at Spiralstiften (s Fig. 192) er kortet passende af, ved Hjælp 

af en Kærvefil anbragt et Indsnit e i Spiralnøglens Forside, 

hvorefter man ved a filer den bageste Del af Spiralnøglen 

lidt lavere. Det er nu en saare let Sag, med nogle faa

Hammerslag at drive Snabelen ned i den Stilling som Fig. 

193 viser, og til Slutning at file den lavere Spiralnøgle til, 

i den Form som Fig. 194 antyder, hvorefter der næppe vil 

være mere at opdage af den foretagne Forandring.

603) Den tolvte og sidste Fejl, Hævestiftens (Ellipsens)

Berøring i Bunden af Pladeuddrejningen, ordner vi simpelthen At forskyde 

ved, at vi varmer Uroen en Smule, saa at Schellaken bliver (E®jpsen)en 

blød omkring Hævestiften og derefter skyder denne lidt tilbage, 

idet vi samtidig passer paa, at Stenen ikke kommer til at 

hænge skævt. Et specielt Hjælpeværktøj til Opvarmningen er 

ikke nødvendigt, naar det drejer sig om et almindeligt Uhr 

med uopskaaren Uro. Man holder simpelthen Uroen i en 

temmelig grov Korntang, og fører den nogle Gange hurtig 

igennem en Spiritusflamme. Derefter griber man med Fing

rene Uroen umiddelbart paa det Sted, hvor Schenklerne for

ener sig med Ringen (ikke paa noget andet Sted), overbeviser sig 

med Korntangen om Schellaken er blød nok og trykker 

Hævestiften forsigtig tilbage. Da en ganske let Opvarmning 

er tilstrækkelig, saa er Faren for, at en af de fine Tappe 

skulde blive anløbne, ganske udelukket. Ikke desto mindre 

bør man ikke anvende denne Fremgangsmaade ved opskaarne 

Kompensations-Uroer, fordi enhver stærk Opvarmning her 

vilde virke skadelig. For saadanne Uroers Vedkommende 

anbefales det, først at tage Hæveskiven af (637) og derefter 

foretage Opvarmningen uden Uro.
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4

Afhjælpningen.

604) Dermed har vi altsaa ordnet samtlige tolv Fejl i 

At kontrollere den foreliggende Gang, og nu sætter vi de enkelte Gangdele 

sammen for at overbevise os om vi nu ogsaa har truffet det 

rigtige Maal ved alle de foretagne Ændringer, d.v.s. om vi 

ikke har afhjulpet for meget eller for lidt. Dette vil dog 

yderst sjældent indtræffe for den erfarne Arbejder, da han 

saa at sige har det rigtige Maal paa Følelsen, naar han f. Eks. 

skal formindske Uroens Højdeluft ved at bringe Klobenen 

lavere ned. Han vil overalt forstaa at afhjælpe passende, 

og vel vogte sig for enhver Overdrivelse.

605) I ethvert Tilfælde maa vi endnu en Gang gaa det 

hele igennem og samtidig lægge Mærke til, om der ikke 

skulde være opstaaet nogen nye Fejl. I det foreliggende Til

fælde kunde der f. Eks. ved at hænge Ankerhjulet lige, være 

opstaaet en Strejfning af Hjultænderne i den indvendige Del 

af Ankeret, eller i den maaske for knappe Plade-Uddrejning, 

eller en Berøring af Uroskruerne mod den nærmere-rykkede 

Ganghjulsvælle, og andet lignende.

606) Er der bleven taget Hensyn til alt dette, saa vil 

vi ogsaa faa megen Glæde af Uhrets flotte og regelmæssige 

Gang, — forudsat at vi ogsaa er rigtig opmærksomme ved 

Sammensætningen efter Rensningen og navnlig har bragt 

Spiralfjederen i den allerbedste Orden, saaledes som dette 

længere fremme er skildret i Kapitlet om „Spiralfjederen“ 

(Afsnit 812 til 867).

607) Andet Eksempel: I en Ankergang i lige Linie 

En Gang med (ancre ligne droite) uden Dobbeltrulle finder vi i et tarveligere 
ni andre Fejl. , T, £ c ..

Uhr følgende Fejl:

1. Gangen staar for dyb (528);

2. Ganghjulet hænger nok lige, men staar saa højt, at 

det slet ikke kan glide paa Stenpaietterne eller ialfald ikke 

tilstrækkeligt (529 og 530);

3. Ankeret er for smalt, saa at der indvendig er for 

lidt, udvendig for meget Fald (538);

4. Paa Udgangskloen er der ingen Antræk (548 til 550);

5. Paa samme Klo glider Hjultænderne med den bageste 

Kant, istedetfor med den forreste Kant og Fladen (541);
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6. Den tabte Vej er ulige stor; til venstre ganske umær

kelig, til højre mere end nødvendig (544 til 546);

7. Gaffelhornene er for korte paa begge Sider, saa at 

Hævestiften (Ellipsen) griber altfor knap ind i Gaffelind

snittet (560 til 566);

8. Kniven er ligeledes for kort, idet den kan hugge sig 

fast mod Omfanget af Sikkerhedsrullen (her samtidig Hæve

skive), naar man ved Prøven trykker den ind imod Rullen 

(574 og 575); navnlig er dette Tilfældet ved den venstre 

Side, hvor Kniven har mere Spillerum mellem den ydre Be

grænsning og Hæveskivens Omfang, end ved den højre Side.

9. Udsnittet i Hæveskiven for Knivens fri Passage er 

for smalt og heller ikke dybt nok (567), hvad der vil blive 

endnu værre, naar vi forlænger den for korte Kniv.

608) Her ligger Fejlene ikke saa gunstige som i det 

første Eksempel. Hvis det f. Eks var saaledes, at Gangen 

snarere stod lidt for flad end for dyb, saa kunde vi nemt 

rykke Ganghjulet en lille Smule nærmere henimod Ankeret, 

hvorved Hjulet ganske vist vilde komme til at hænge en 

Ubetydelighed skævt, men som vi dog undtagelsesvis nok 

kunde tillade os overfor dette mindre fine Uhr (forudsat at

Ugunstig 

liggende Fejl.

det ogsaa virkelig kun drejede sig om en Ubetydelighed), 

da de tre første Fejl saa med et Slag vilde være ordnet i 

Løbet af ganske faa Minutter. Men her maa vi altsaa — 

rent bortset fra, at det overhovedet vilde være ganske util

ladeligt at hænge Ganghjulet skævt i et finere Uhr — gaa 

frem paa en hel anden Maade.

609) Først drejer vi den underste Ganghjulstap saa 

meget tilbage, som det er nødvendig for at faa Hjultænderne At bringe 

til at gribe i Midten af Ankerstenene. Derefter formindsker fængefe^ed. 

vi Hjulets Højdeluft nøjagtig lige saa meget ved Ganghjuls- 

klobenen (303 og 597). Hermed er den anden Fejl ordnet, 

den første derimod snarere bleven endnu værre, idet Gang

hjulstænderne nu glider paa Ankerkloens højeste Runding, 

hvorved altsaa den iforvejen altfor dybe Gang er bleven 

endnu dybere. Der bliver altsaa ikke andet for, end at rykke 

Ankeret lidt tilbage paa Gaffelen, for at faa Gangen gjort 

fladere.
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610) Dette sker meget let ved Hjælp af den i Fig. 195 
At forandre i fjre Gange Forstørrelse afbildede Tang, der er meget ud- 

Ganqdybden. ö 0
bredt i de schweitziske Fabriker, men kun lidt kendt i 

Tyskland. En saadan Tang kan man selv forfærdige sig af 

en meget tyk Staal-Pincette. Tangens underste Bakke B maa 

staa ca. 272 mm længere frem end den underste Bakke B1 

og være forsynet med et Indsnit e, der er bestemt til enten at 

optage Gaffelhalsen eller Gaffelhalen. ’11

Fig. 195.

Tang til at forandre Gangdybden med.

Umiddelbart bag ved den fremstaaende Del maa der 

være nedfilet en Fordybning /, ca. 2 mm bred og 72 mm dyb. 

Den øverste Kant slutter glat af med Enden af Indsnittet e 

og Begyndelsen af Fordybningen Z, og maa besiddde en 

Ansats a, hvis Bredde omtrent svarer til Tykkelsen af et 

Lommeuhrs-Anker, men som i ethvert Tilfælde maa være 

en lille Smule smallere, da man ellers ved Brugen af dette 

Stykke Værktøj let ville kunne slaa Ankervællen i Stykker.

611) Anvendelsesmaaden fremgaar af Fig. 196. I vort 

Ankerets” For- Tilfælde skal Gangen gøres fladere. Vi stikker altsaa Halsen 

skydning paa af Ankergaffelen ind igennem Slidsen e, indtil Gaffelhalen 
Gaffelen, ligger an imod den øverste Bakke-Ansats a. Lukker vi nu 

Tangen sammen, saa lægger Ansatsen a sig paa Ankerets 

indvendige Flade, medens Ankergaffelens Midterparti g ligger 

fast mod den fremstaaende Del b af den underste Bakke B. 

Derefter lægger vi den fremstaaende Ende b paa Ambolten A 

og giver med Hammeren H et kort Slag paa Tangens øverste 

Bakke B\ hvis Ansats a derved driver Ankeret saa langt 

tilbage, som Styrestifterne tillader det i det givne Tilfælde.
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612) Et eller to Slag vil være tilstrækkelig. Derefter 
stiller vi Gangen ind for at se efter, om det ogsaa har virket 
efter Ønske. Er dette ikke Tilfældet, saa skruer man Ankeret 

løs, bøjer Styrestifterne indefter, filer saa meget af dem ved 

Foden, som man har bøjet dem frem foroven, skruer atter 

Ankeret sammen med Gaffelen og giver nu igen et eller to 

Slag paa Tangen, i hvilken man paany har stukket Ankeret 

ind. Man kan saa være sikker paa, at Virkningen er bleven 
efter Ønske.

Fig. 196.

At stille Gangen fladere.

613) Ihvorvel den lige omtalte Maade, at forandre Styre
stifterne paa, vel nok er temmelig almindelig bekendt, saa er det At forandre 

dog maaske alligevel ikke nogen Fejl, at belyse den her ved stifternes6 

en Skitse; muligvis vil Fremgangsmaaden da først blive stilling, 

fuldstændig klar for en eller anden af Læserne. I Fig. 197 

til 199 er Fremgangsmaaden derfor skitseret i meget stærk 
Forstørrelse. I Fig. 197 er I tænkt som Indersiden, R som 

Ryggen af Ankeret, følgelig maa Ankeret, naar Gangen skal 

gøres fladere, skydes i samme Retning som Pilen viser.

S er den endnu ikke ombøjede Styrestift. Fig. 198 viser ved 

S1 den ombøjede Styrestift, hvis Fod fra Bagsiden skal files 

til i en lige Linie. Fig 199 anskueliggør, hvorledes Styrestiften 

derefter vil komme til at se ud; endvidere fremgaar det heraf, 

at Ankeret, naar man paa denne Maade har forandret begge
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dets Styrestifter, vil forskyde sig saa meget i den ønskede 

Retning, som Mellemrummet mellem de to punkterede Linier 

a og b udgør. Og Gangen vil herefter være bleven nøjagtig 

ligesaa meget fladere.

614) Det kunde maaske synes lidt betænkeligt, at Styre

stifterne ved denne Fremgangsmaade er bleven tyndere for

neden. Dette har dog ikke det fjerneste at betyde, naar man 

blot passer paa ikke at file for meget bort; Styrestifterne 

maa ved den øverste Ende beholde deres oprindelige Tykkelse 

og lade sig trykke ind i Ankergaffelens Huller uden Spor 

af Vaklen.

Fig. 197. Fig. 198. Fig. 199.

615) Endvidere skal det her bemærkes, at Ankerets 

At udslibe Midterhul for det meste sætter en ubehagelig Grænse for 

'^Ankeret Forskydningen. Man overbeviser sig altsaa forinden, ved at 

lægge Ankeret paa Gaffelen, om Midterhullet er stort nok 

til at kunne tillade Forskydningen. Hvis dette ikke er Tilfældet, 

saa maa Hullet slibes aflangt i den betræffende Retning. 

Dette sker ved, at man stikker en lang tynd Jerntraad ind 

igennem Hullet, spænder begge Jerntraadens Ender fast i 

Løvsaven som en Savklinge, bestryger den godt med Olie og 

Oliestenspulver og sliber Midterhullet ud i den ønskede Ret

ning ved at fare frem og tilbage med Ankeret.

616) Et andet Middel, der ligeledes kan anbefales til 

Bløde Messing- Forandring af Gangdybden, bestaar i, at man slaar begge 

TAnkeret Ankerets Staal-Styrestifter ud, erstatter dem med udglødede 

Messingstifter, og saa benytter den i Fig. 195 og 196 afbildede
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Tang. Drejer det sig kun om en mindre Forskydning, saa 

er i Reglen nogle faa Slag tilstrækkelige til at drive Ankeret 
tilbage i den ønskede Retning.

617) Skal Gangen gøres dybere istedetfor fladere, saa 
stikker man simpelthen Ankeret omvendt ind i Tangen; d.v.s. 

selve Gaffelen og Kniven maa vende opad istedetfor som i 

Fig. 196 Gaffelhalen. — Denne Tang yder en ganske fortrinlig 
Tjeneste; man sparer megen Tid ved dens Anvendelse.

618) Fra mange Sider anbefales det ogsaa at udslibe 
de smaa Styrestifthuller i Ankerets Midterparti ved Hjælp af 

Oliestenspulver og en tynd Jerntraad spændt fast i en Løv

sav, paa samme Maade som det blev beskrevet om Midter

hullet (615). For Fuldstændighedens Skyld nævner vi ogsaa 

denne Metode her; selv har jeg dog altid fundet, at den 
var altfor langsom for disse smaa Hullers Vedkommende. 
De bløde Messingstifter og et kraftigt Slag paa Klemmetangen 

gør ogsaa udmærket Tjeneste selv i saadanne Tilfælde, hvor 
Ankeret skal forskydes ret betydeligt.

619) Endelig skal der ogsaa beskrivesen af Hr. Gabr.Brosch

i Deutsche Uhrmacher-Zeitung (Nr. 23) Aarg. 1901, offent- Maskine til 
liggjort Maskine, der tjener det samme Øjemed, som den i ßlngdybdeJ 

Fig. 195 afbildede Tang. med.

620) Den i det væ

sentlige af Messing frem

stillede Maskine (gengivet 

i Fig. 200 i naturlig Stør

relse), bestaar først og 
fremmest af en vinkel- 

formet opadbøjet Grund

plade A, i hvis opad- 

bøjede Del er anbragt en 

Slædeføring S. Neden

under denne Slæde er 

Fig. 200.

Maskine til at forandre 
Gangdybden med.

anbragt et kraftigt Staalstempel b, der kan drives fremad ved 

Hjælp af den store Hovedskrue 7?, medens en Viser Z paa 

Siden angiver Graden af den foretagne Forskydning.
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621) Mod den flade Ende af Grundpladen A støder 

en anden, mindre Plade B, der er forbundet med den første 

ved to Klemmeskruer C C. Midt i Revnen mellem A og B 

er der anbragt en Udboring, hvori en Staaltang er indpasset, 

der forneden er forsynet med et riflet Messinghoved M. 

Selve Tangen bestaar af en rund Staalstang, der er spaltet 

saaledes i Midten, at der er fremkommet to halvrunde fjed

rende Dele c og c1. Tangen c, c1 saavelsom Staalstemplet b 

er hærdet og anløben blaa.

622) Naar man løsner de to Skruer C C, saa aabner 

Maskinens Tangen c c1 sig ved sin egen Fiederkraft. Vil man bruge 
Anvendelse. , ° » , , , , . °

Maskinen, saa lægger man Ankeret med den paaskruede 

Gaffel ned mellem de to Bakker c og c1, hvorefter man 

klemmer det godt fast ved Hjælp af de to Skruer C C. 

Ved Ankergange, der er bygget i Vinkel, kommer Anker

gaffelen til at ligge i de to Uddrejninger a og a1; ved 

Gange, der er bygget i lige Linie, kommer den forreste 

Halvdel af Gaffellængden til at ligge inde under den halv

runde Udfiling i Staalstemplet b, (nemlig Gaffelhalsen med 

Kniven) hvis Gangen skal gøres fladere, omvendt derimod 

den bageste Halvdel (med Gaffelhalen), hvis Gangen skal 

gøres dybere.

623) Ved at dreje den runde Tang c c1, forinden man 

klemmer Ankeret helt fast, kan man give dette hvilkensom- 

helst Stilling man ønsker. Er Ankeret klemt godt fast i den 

rigtige Stilling, saa behøver man kun at dreje paa Skruen R, 

for at skyde Staalstemplet b frem, dette vil da træffe paa 

Gaffelens Midterdel og med uimodstaaelig Kraft skyde Gaffe

len fremad. — At forfærdige denne lille Maskine kræver 

ganske vist en hel Del Tid, men den er i ingen Henseende 

vanskelig at udføre. —

624) Efter denne lille Afvigelse vender vi tilbage til vor 

En anden Fejl Ankergang, hvis første og anden Fejl vi nu har ordnet paa 
forværres. cjen . ^fsnj|tene gjQ |j| ^5 beskrevne Maade. Men derved 

har den tredie Fejl (607) forværret sig betydelig; thi ved at 

Ankeret er blevet rykket bort fra Ganghjulet, griber det nu 

med sin smalleste Del i Ganghjulet, og Hjultændernes Fald
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er derved bleven endnu knappere indvendig i Ankeret, ud

vendig derimod rigeligere. Men dette bringer os ingenlunde 

i Forlegenhed. Tværtimod glæder vi os over, at vi igen en

gang kunde faa Lejlighed til „at slaa tre Fluer med et Smæk“.

625) Ankeret lader sig nemlig kun gøre bredere ved, at

vi skyder en af dets Stenpaletter lidt udefter, og da der paa Tre Fejl 

Udgangskloen ikke findes noget Antræk (den fjerde Feil), S®„erann 

saa vælger vi denne Klo til Forskydningen, som vi da sam

tidig udfører paa den Maade, at ogsaa Trækvinklen bliver 

s

Fig. 201.

Ankeret opvarmes af Hensyn til Hævestenens Forskydning.

gjort større. (Da det i det foreliggende Tilfælde kun er paa 

den ene Side, der ikke findes noget Antræk, saa kan Fejlen 

ikke ligge i Hjultændernes Form, men kun i den betræffende 

Hvileflades for ringe Vinkelhældning). Men derved vil ogsaa 

den femte Fejl ganske af sig selv forsvinde. Thi ved at En Ankerklos 

gøre Hældningen paa Hvilefladen større, vil ogsaa Retningen og dirkningen 

paa Hævefladen (K Fig. 202) forandre sig, og det netop paa deraf.

den allergunstigste Maade, saa at Hjultænderne bagefter, 

saaledes som vi ønsker det, begynder deres Gliden med den 

forreste Kant og først til Slutning vil glide henad Udgangs

hævefladen med hele deres Angrebsflade.
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Deraf ser vi klart og tydeligt, at kun Ankerstenens Staal- 
Fatning paa Udgangsfladen er mindre heldig i det forelig

gende Tilfælde; den skulde nemlig, naar det var rigtigt, 

følge Stenens Form naar vi var færdige med Arbejdet

626) Dette Arbejde varer nu ikke saa længe, som de 
stiftklo til at Forklaringer vi har givet af de tre Fejl, vi dermed 
l0ldfas"med! v''de ordne- — Vi tager til dette Øjemed en eller anden 

Tang med lang Snude, f. Eks. en ganske almindelig Stiftklo 

(se Fig. 201), og spænder Ankeret tilligemed Gaffelen saa- 
ledes fast, at den Udgangsklo der skal forskydes, kommer

Fig. 202.

Ved at forskyde en Ankerklo gøres Antrækket stærkere 
og Ankeret udvides samtidig.

til at ligge godt fri. Paa Stiftkloens Hoved, tæt ved Ankeret, 
lægger vi et ganske lille Stykke Schellak s, ca. 1/10 af et Knappe- 

naalshoveds Størrelse vil være tilstrækkelig. Derefter holder 

vi Stiftkloen ca. 2 cm borte fra Hovedet, over en Spiritus

flamme, tager en Pincette i den anden Haand og iagttager 

det paalagte Stykke Schellak. Saasnart det begynder at 

smelte, altsaa efter faa Sekunders Forløb, sætter vi hurtig en 

Lupe for Øjet, støtter den venstre Haand med Stiftkloen mod 

Værkstedsbordet og trykker nu forsigtig med Pincetten An

kerstenen udefter.

627) I Fig. 202 er i stærk Forstørrelse anskueliggjort, 

hvorledes Forskydningen maa gaa for sig.



Stiftklo til at holde Ankeret fast med. 281

Spidsen af Pincetten maa trykke paa Ankerkloen i den 

Retning som Pilen P viser, for at Stenen ikke blot kan komme 

længere udefter (i den punkterede Stilling b d e\ men ogsaa 

for at den oprindelige Vinkelhældning kan blive saa meget 

større (som det vises i Tegningen ved a b c). Ved Hjælp af 

Lupen kan vi let udfinde denne Stilling, saa meget mere 

som Stiftkloens tykke Hoved i det mindste i et å to Minutter 
vil bevare den tilstrækkelige Varme til at holde Schellaken 

blød med. Sidder Kloen rigtig, saa tager vi Ankeret ud af 

Stiftkloen og lader det langsomt afkøle. Til Slutning renser 

vi Stenpalettens Angrebsflade omhyggelig for den udflydte 

Schellak. Dette sker bedst ved Hjælp af et meisel- eller skrue- 

trækkerformet Stykke haardt Messingtraad, der ikke angriber

Fig. 203.

Stiftklo til holde Ankeret fast med.

Ankerets Staalfatning, men som dog alligevel vil være til

strækkelig haardt til at sprænge Schellaken af med.

628) Her vil jeg indskyde en af Hr. Kollega Fr. Lang 

i Deutsche Uhrmacher-Zeitung Nr. 17, Aarg. 1901, angivet 

Stiftklo til at holde Ankeret fast med, som nævnte Kollega, 

og maaske ogsaa mange af vore ærede Læsere, anser for at 

være mere praktisk. Fig. 203 fremstiller dette Værktøj i om

trent dobbelt Størrelse.

629) Paa den ene af Tangmulens Bakker i en alminde

lig Stiftklo, er der fastsnittet en 15 mm bred og 25 mm 

lang Messigplade P; paa den anden Bakke, en lang, bøjet, 

tyk Messingklemme K, hvis Ende, der vender ned imod
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Pladen, er 4 mm bred og spaltet saaledes, at de to Grene 

ubetinget kunde ligge fladt an imod Ankeret og klemme dette 

godt fast mod Pladen P. Naturligvis maa Ankergaffelen først 

være fjernet fra Ankeret, — en Omstændighed, der fore

kommer mig at gøre den almindelige Stiftklo (Fig. 201) be

tydelig mere praktisk, selv om den maaske ikke holder An

keret fuldt saa fast som den anden.

630) Ved den simple

ulige Forskydning af Anker
spildt Vej«. . . J, • • t u x £

kloen har vi i Løbet af

et Par Minutter med et 

Slag ordnet den tredie, 

fjerde og femte Fejl i 

vor Gang, og nu gaar vi 

over til Afhjælpningen af 

den sjette Fejl (uensartet 

spildt Vej), idet vi sam

tidig maa tage Hensyn til 

de to efterfølgende Fejl. 

For at gøre os Forholdet 

helt klart, er der i Fig. 

204 givet en Skitse af 

Ankergaffelens to Stillin

ger i det Øjeblik Hjul- 

tænderne forlader Ankeret.

631) Falder en Hjul

tand fra Ankerets Ind

gangsklo, saa har Gaffe

len Stillingen g. Den 

ligger allerede mod Be- 

græsningsstiften s; spildt
Ulige spildt Vej.

Vej er der altsaa ikke her. Alligevel staar Kniven m allerede 

ganske rigelig fra Omfanget af Hæveskiven H, hvad der 

ogsaa bevirker, at Kniven paa denne Side lettere hugger sig 

fast imod Hæveskiven, naar man trykker den ind imod Om

fanget og samtidig drejer Uroen til højre.

632) Omvendt ser det derimod ud paa den anden Side.
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Ved Hjultandens Fald fra Udgangskloen staar Gaffelhalsen 

g1 endnu langt fra Begrænsningsstiften s1; den spildte Vej 

er saaledes her altfor stor. Men Knivspidsen ml vil i dette 

Øjeblik endnu skære Hæveskivens Omfang (ja, maaske end- 

ogsaa staa indenfor denne), hvad vi ganske vist ikke tidligere 

kunde se, da vi jo ved Undersøgelsen af den spildte Vej 

ikke havde stillet Uroen med ind, men som nu beviser, at 

selv efter at Gaffelen g1 er kommet til at ligge an imod 

Stiften s1 (til hvilken den dog endnu har en temmelig stor 

Vej at tilbagelægge), er der paa denne Side mindre Spille

rum mellem Knivspidsen m1 og Hæveskiven H, end mellem 

ni og H.

En tankeløs Arbejder vilde maaske nu vælge den hur

tigste Vej til Afhjælpningen, idet han simpelthen vilde bøje En forkert 
de to Begrænsningsstifter s og s1 til venstre, og saaledes Afhjælpning* 

gøre den spildte Vej til venstre større, til højre mindre. 

Men dette vilde i det foreliggende Tilfælde være ganske 

forkert. Thi derved vilde jo Kniven til venstre faa endnu 

mere, til højre endnu mindre Spillerum til Hæveskiven, og 

den ottende Fejl vilde saaledes blive endnu værre. Vi maa 

altsaa denne Gang udføre Afhjælpningen paa en anden 

Maade, idet vi simpelthen bøjer Gaffelen i Fig. 204 til højre.

633) Paa hvilken Maade dette skal gøres, blev allerede 

vist i Afsnittene 588 og 589; vi har kun at passe paa, at Den rigtige 
Bøjningen bliver udført saa langt tilbage paa Gaffelhalsen Afhjæ|Pnin9' 

som mulig. Det er vel unødvendig yderligere at forklare, at 

Kniven (ni henholdsvis m\ Fig. 204) derved vil komme til 

at staa mere til højre i det Øjeblik en af Tænderne falder, 

(det være sig enten fra Indgangskloen eller Udgangskloen), 

altsaa omtrent i den punkterede Stilling n o og n1 o1, og 

saaledes vil gøre den spildte Vej ved s større, ved s1 der

imod mindre.

634) Samtidig vil Kniven, saafremt Gaffelhalsens Bøj

ning er blevet bueformet paa en længere Strækning, ved m At forlænge 

blive rykket nærmere henimod H, ved ml derimod længere *ni/e,n og
, ° Gaffelen.

bort fra H, hvorved den ottende Fejl ogsaa bliver forbedret 

en Del. Men da det ved Undersøgelsen har vist sig, at
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Kniven paa den ene Side ganske afgjort var for kort, saa 

maa vi antage, at den nu maa være bleven for kort paa 

begge Sider, Det gælder altsaa om at forlænge den.

635) Dette kunde nu ske paa en ganske simpel Maade 

ved at give den et Meiselhug tæt bag ved Knivspidsen, saa- 

ledes som det vil blive beskrevet i Afsnittene 655 til 660. 

Men dette vilde absolut ikke hjælpe os i det foreliggende Til

fælde; thi som bekendt har vi ogsaa fundet, at selve Gaffe

len var for kort (syvende Fejl, Afsnit 607), og heri er der 

absolut ikke blevet forandret det fjerneste ved vort hidtidige 

Arbejde. Vi maa altsaa foretage en Radikalkur, hvortil to 

Veje staar os aabne.

636) Den ene Maade at afhjælpe paa, bestaar i, at vi 

At indsætte en indsætter en lidt større Hæveskive (Rulle), hvori Hævestiften 
ny Hæveskive. . . , ', , ,.

(Ellipsen) ogsaa kommer til at sidde lidt længere ude mod Kanten; 

den vil da gribe rigtig ind i Gaffelen, og Kniven vil heller ikke 

mere være for kort Denne Vej vil vi foretrække, hvis vi da har en 

passende ny Hæveskive liggende færdig eller let kunde skaffe 

den tilveje og — nota bene — ogsaa kunde faa den betalt 

af Kunden. Om Arbejdet med Paasætningen af den nye Hæve

skive behøver vi ikke at bruge mange Ord; kun skal det be

tones, at det ialfald er tilstrækkeligt, naar den nye Hæve

skive er en Ubetydelighed større end den gamle. Valgte 

vi den altfor stor, saa vilde vi blot paabyrde os et stort 

Arbejde med Afkortning af Gaffelindsnittet og Kniven og til

med gøre Knivens Funktion — der jo som bekendt bliver 

mere usikker jo større Hæveskiven er (se Afsnit 568 til 573), 

— altfor usikker.

Værktøj til at tage Hæveskiven af med.

At tage Et 
Hæveskiven af 

en

637) Men først maa vi tage den gamle Hæveskive af. 

simpelt Værktøj til dette Brug kan man let lave sig af 

almindelig Skruelaterne (se Fig. 205). Man behøver kun
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at file Laternens Bundflade a noget tyndere og at aabne den 

paa Siden (ved b), samt at omarbejde Enden af Skruen c 

til en Sikkerhedsspids med passende stor Tragt (Tapskaaner). 

Endvidere er det fordelagtigt, — omend ikke ligefrem absolut 

nødvendigt, — naar man paa den bageste Ende af Laternen 

anbringer en Tværstift s, paa hvilken man kan holde La

ternen fast med den venstre Haand, medens man drejer 

Sikkerhedsspidsen med den højre Haand. Naar Værktøjet 

skal bruges, stikker man simpelthen den tynde Bundplade 

saaledes ind imellem Hæveskiven og Vællens Ansats, at den 

underste Urotap staar midt inde i Laternen og optages af 

Sikkerhedsspidsens Tapskaaner c naar denne skrues frem. 

Ved at fortsætte med Fremskruningen vil Hæveskiven da 

uopholdelig og uden ringeste Fare løsne sig fra Vællen (se 
ogsaa 643,)

638) Hvis vi af en eller anden Grund maa se bort fra 
at indsætte en ny Hæveskive, saa foretager vi den nødven- At strække 

dige Radikalkur paa den Maade, at vi ikke blot bøjer Gaffel- Gaffelha,sen- 

halsen i den ønskede Retning, men tillige strækker den et 

godt Stykke længere, hvorved ikke alene Kniven, men ogsaa 

selve Gaffelen samtidig bliver længere.

639) Denne Gang bliver vi nødsaget til at gløde 
Gaffelhalsen ud paa et mindre Stykke ved Hjælp af en spids Gaffelen 

Stikflamme. an,øbes-

Vi skruer i dette Øjemed Gaffelen af Ankeret, tager Kniv

spidsen i en grov Korntang og retter Stikflammen mod 

Gaffelhalsen umiddelbart bag ved Tangen (se Fig. 206). 

Paa denne Maade kunde vi udgløde den lige op til 

den brede Midterplade g med de to Styrestifthuller, uden at 

denne bliver anløben mere end lyseblaa, og Knivspidsen 

mere end lysegul.

640) Derefter strækker vi Gaffelhalsen rigtig sirlig paa 

begge Sider med en godt afrundet Hammerpen og maaler Gaffelen gøres 

Længden efter med et Millimetermaal, for at se, hvormeget sæækningen, 

det har virket til Knivspidsen. Samtidig bøjer vi Gaffelhalsen 

lidt til højre og sliber derefter igen hele Ankergaffelen rigtig 

proper paa alle Sider, saa at der ikke er det mindste Spor
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at se af Udglødningen eller Strækningen. Knivkanten 

maa derefter, ved Hjælp af en fin Ansats-Firkantfil hvis 
uhuggede Flade man lader glide paa Gaffelhornene, 

files skarp fortil, rundes omhyggelig af og poleres. 

(Man kan ogsaa, hvis man ønsker, at Kniven vedblivende 

skal være haard, gløde hele Gaffelen ud og hærde den igen 

efter Strækningen.) Har vi passet omhyggelig paa, at Maalet 

er blevet det rigtige baade ved Bøjningen og ved Strækningen, 
saa er hermed den sjette, syvende og ottende Fejl hensigts

mæssig ordnet, og vi har nu kun en Ubetydelighed tilbage: 

at gøre Udsnittet (ö Fig. 204) paa Hæveskiven større.

Fig. 206.

Gaffelhalsen anløbes.

641) Hæveskiven, der tjener som Sikkerhedsrulle, er i 

At udslibe Almindelighed meget haard af Hensyn til en fin Politur, og 

Hæveski'ven' ^eri ^ør ^er heller ikke ske nogen Forandring, da Omfanget 
af Rullen ubetinget maa bibeholde sin Højglans-Politur, for 

at den ligeledes godt polerede Knivkant ikke skal fremkalde 

Gangforstyrrelser af nogensomhelst Art, naar den fra Tid til 

anden smækker ind imod Rullen. Med Filen kunne vi saa- 

ledes ikke udrette noget paa den haarde Staalskive, vi maa 
derfor gøre Udsnittet baade dybere og bredere ved Slibning.

642) I dette Øjemed forfærdiger vi os en Slibefil af et 
slibefilen. 12 til 15 cm langt og mindst 3 mm tykt Stykke Jerntraad 

(en tyndere vilde let forhøje sig), idet vi først retter Jern- 

traaden omhyggelig lige og derefter filer den konisk til ved 

den forreste Ende. Paa det Sted, hvor den saaledes til

dannede Slibefil i Tykkelsen svarer til Udsnittets Størrelse,
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giver vi lidt Olie og Oliestenspulver og sliber dermed Ud

snittet propert og ikke for lidt ud; det vil ikke let blive for 

bredt og under ingen Omstændigheder for dybt, naar vi blot 

lader saa meget Materiale blive tilbage, som der er nødvendig 

for at holde Ellipsen fast

643) Det er ikke raadeligt, at lade Hæveskiven blive 

siddende paa Urovællen under dette Arbejde; thi i saa Til- At slaa.
j j Hæveskiven af

fælde maatte man holde Uroen fast med Fingrene, og derved 

kan denne let blive forhøjet, da man jo dog ved Slibningen 

udøver et temmeligt stærkt Tryk. Hæveskiven tager man 

altsaa bedst af paa den i Afsnit 637 beskrevne Maade, eller 

man slaar den af Vællen, idet man lægger den over en 

Oksemule og sætter en Hulpunsel paa Ansatsen af den 

underste Urotap. Man kan saa spænde Hæveskiven ind i 

en Visertang medens man sliber den, og arbejde paa den 

af Hjærtens Lyst uden at maatte befrygte en Beskadigelse. 

Efter en omhyggelig Udrensning i Benzin slaar man saa 

Hæveskiven fast igen.

644) Her maa der passes nøje paa, at Ellipsen igen 

kommer til at staa paa det samme Sted som tidligere, for 

at Uroen ikke skal komme ud af Ligevægt. Man mærker sig 

Stedet paa en eller anden Maade forinden man slaar Hæve

skiven af, dog uden at beskadige Uroen, f. Eks. ved at 

løsne den lige overfor siddende Uro-Vægtskrue et Par Om

gange. Kun maa man ikke glemme, naar man atter sætter 

Hæveskiven paa Plads, at skrue den løsnede Vægtskrue godt 

fast igen. Uroens Ligevægt maa under alle Omstændigheder 

prøves paany; thi den kan under visse Omstændigheder for

andre sig alene ved, at man sliber Udsnittet ud.

At sætte 
Hævenskiven 
paa.

645) Dermed har vi nu ordnet samtlige ni Fejl, og vi 

har ikke andet tilbage, end at sætte Gangdelene sammen 

og se nøjagtig efter, om der ikke skulde være bleven 

afhjulpet for lidt eller for meget, hvad der dog ikke let 

vil hænde for den øvede Arbejder. 1 Nødstilfælde for

bedrer vi vort Arbejde endnu en Gang, og vi kan 

da være aldeles sikker paa, at vort Uhr vil gøre en flot 

Gang og regulere fortrinligt.
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646) Tredie Eksempel: Vi vælger igen en Ankergang i 

En Gang med lige Linie uden Dobbeltrulle, fordi der ved Reparation af 
fira Feil

' disse Uhre er de fleste Vanskeligheder at overvinde, og an

tage, at der i denne Gang findes følgende Fejl:

1. Der er ingen Antræk paa nogen af Ankerkløerne 

(547 til 549);

2. Faldet er meget stort paa begge Sider af Ankeret 

(537 til 539);

3. Den spildte Vej (544 til 546) er nok ens paa begge 

Sider og ogsaa rigtig med Hensyn til Afstanden; derimod 

har Kniven paa den ene Side, — den til højre, — mere 

Luft til Sikkerhedsrullen (efter at en Hjultand er faldet fra 

Udgangskloen, Fig. 172, Tavle III) end til venstre. Des

uden er

4. Kniven for kort (567 til 572), Gaffelindsnittets Længde 

er dog rigtig. Endvidere skal det bemærkes, at Begræns

ningen for Ankerbevægelsen i det foreliggende Uhr ikke 

finder Sted ved Anslagstifter, men derimod ved Hjørnerne 

af to Uddrejninger der skærer hinanden (se Fig. 213, Af

snit 661).

647. Her er der altsaa kun fire Fejl tilstede. Vi ville 

Faa, men imidlertid faa at se, at Ordningen af disse Fejl ikke vil blive 
vanskehøe saa som det ved første øjekast kUnne synes. Den

Omstændighed, at der ikke findes noget Antræk paa nogen 

af Kløerne, maa forekomme os mistænkelig; thi for Indgangs

kloens Vedkommende skal Hvilefladens Stilling være ganske 

ualmindelig forkert, inden Antrækket helt forsvinder. Ved en 

nøjere Undersøgelse af Ankerhjulet vil vi da ogsaa finde, 

at Tænderne paa den forreste Flade er bleven afslebne af 

en ukyndig Arbejder, hvorved den oprindelig skarp under- 

skaarne Tandflade er bleven helt afrundet. Nu forstaar vi 

ogsaa hvorfor der er saa meget Fald paa begge Sider: 

Hjultænderne er for smalle.

648. Med et saadant Hjul kunde vi aldrig faa en 

Nyt Ganghjui. ordentlig Gang ud af Uhret; det maa langt hellere erstattes 

med et nyt, og vi gør derfor rettest i, først at blive 

enig med Kunden om Reparations-Prisen; thi et saa usæd

vanligt Arbejde maa ogsaa betales passende. Er vi bleven
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enig med Uhrets Ejer, saa anskaffer vi os et saavidt mulig 

nøjagtig ligesaa stort Ankerhjul med ret brede Tænder og 

overbeviser os, idet vi stikker det paa en Drejestift, 

om det ogsaa løber nøjagtig rundt over Højden. Derpaa 

slaar vi det gamle Hjul af Drivet, drejer Ansatsen og For- 

nitningen efter og nitter det nye Hjul, hvis Midterhul vi har 

revet op saa det passer nøjagtig til Ansatsen, med smaa 

Slag fast paa Drivet. Saafremt Hjulet passede nøjagtig paa An

satsen, vil det straks løbe fladt; hvis ikke, saa maa det forsigtig 

rettes fladt ved Nitning paa det højeste Sted, eller i Nøds

tilfælde ved Bøjning af Korsschenklerne.

649) Har vi været saa heldig hos Fourniturehandleren 

at finde et Hjul, der passede nøjagtig i Størrelsen, saa vil 

Gangdybden være rigtig. I modsat Fald maa den ordnes 

paa den Maade, som er bleven beskreven i Afsnittene 610 
til 623.

650) Dermed er de to første Fejl afhjulpne. Men det 

er ikke udelukket, at man undertiden faar et Hjul, hvis At slibe for 

Tænder er saa brede, at Hjulet slet ikke kan gaa igennem, 

eller hvor Faldet i det mindste er altfor knapt. I et saadant smallere. 

Tilfælde maa Ankerhjulstænderne slibes smallere paa den 

bageste Ende af Hævefladen (i Retning af Linien a b, Fig. 

207). De „Ganghjuls-Egaliser-Maskiner“ som findes i Han

delen er meget anvendelige for saadanne Tilfælde. Forøvrigt 

er deres Navn ikke ganske heldig valgt, da et ulige skaaret 

Cylinder- eller Ankerhjul absolut ikke lader sig „egalisere“ 

dermed; derimod kan man, ved at bruge Maskinen i det 

foreliggende Tilfælde, hvor Tænderne kun skal slibes efter, 

udmærket godt opnaa at disse bliver ens brede.

651) Ejer man ikke en saadan Maskine, saa laver man 

sig en Art Skabelon af et Stykke Ben (f. Eks. af et Skabelon til 

kasseret Rivalhefte) som man filer til i samme Form som et hændernes 

Filtræ, og forsyner det med en lille Ansats (a, Fig. 208), paa Afslibning, 

hvilken Hjultanden kan hvile fladt under Slibningen. Over

fladen f filer man til i den Retning som Afslibningen skal 

foregaa. Til Slutning borer man en Stift s ind som Anlæg 

for Tandens Hæveflade (se Fig. 209), hvorpaa man endnu
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en Gang gaar Overfladen / efter med Filen, indtil den bageste 

Kant af Hjultanden akkurat staar saa meget ovenover, som 

der skal slibes af den (se Afbildningen Fig. 209.)

652) Derefter behøver man kun med en flad Missisippi- 

sten at slibe saa meget af hver enkelt Tand, indtil Stenen 

berører Benstykkets Flade f og ikke mere angriber Tanden. 

Det lille Hjælpeværktøj er forfærdiget i Løbet af faa Minutter 

og Ulejligheden bliver rigelig betalt ved, at man ved Slib

ningen af de femten Hjultænder ikke behøver at passe saa 

ængstelig paa, om de ogsaa alle bliver gjort ens smalle; de 

bliver tværtimod ganske af sig selv lige brede, forsaavidt 

som man blot holder Missisippistenen ganske flad.

653) Det anbefales til Slutning at give et let Strøg med 

Vælspolerfilen henover Hævefladens afslebne Hjørner, for at 

borttage enhver skarp Grad. Dog maa disse Hjørner absolut 

ikke afrundes, da Hjultændernes Fald fra Ankerkløerne skal 

foregaa ganske skarpt.

654) For saavidt Hjultænderne er brede nok, er den 

At forlænge anden Fejl (646) dermed forsvunden af sig selv. Den tredie 

KniMejseihiigt ^erc^e maa bedømmes og ordnes samtidig. At Knivens 
8 Luft paa begge Sider er ulige stor, interesserer os foreløbig 

mindre; Hovedtingen er, at Kniven er for kort. Da Anker

gaffelen har den rigtige Længde, saa vil vi denne Gang ikke 

strække Gaffelhalsen, men kun forlænge selve Kniven.
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655) Hertil gives der et ganske simpelt Middel: Man 

slaar med en Mejsel et Indsnit tæt bagved Spidsen af Kniven, 

hvorved denne skyder sig fremefter. Men hertil kræves der 

ganske vist, at Kniven i det mindste er anløben lyseblaa. 

Ifald den er haardere, hvad vi let kunne overbevise os otn

ved at file i den, maa den forre

ste Del af Ankergaffelen (Kniv

spidsen og Gaffelhornene) først 

anløbes til den nævnte Varme-

656) Vi lægger nu Gaffelen tilligemed Ankeret fladt ned 

paa en Staalambolt, sætter en skarp Mejsel (M, Fig. 210) 

tæt bagved Knivspidsen paa tværs af dens Længderetning 

(angaaende den rigtige Afstand se Afsnit 664), og giver den ef 

Par korte Slag med Hammeren. Derefter vil Kniven se saaledes ud, 

som Fig. 211 anskueliggør det; d. v. s. den vil, som den 

punkterede Linie viser, følge det kileformede Indsnit, foroven 

være stærkt, forneden noget mindre stærkt forlænget Den 

punkterede Linie e angiver, hvormeget Knivspidsen har for

længet sig.

657) Denne Fremgangsmaade har den Fordel, at Fejlen 

er ordnet i Løbet af et Par Minutter, medens en Strækken 

af Gaffelhalsen kræver betydelig længere Tid, dels fordi man 

derved med stor Forsigtighed igen maa file det forlængede 

Gaffelindsnit kortere ved Gaffelhornene, og dels fordi man 

faar et langt større Stykke af Gaffelhalsen, der ligeledes igen 

maa slibes glat og propert. — Skulde den forreste Ende af 

Kniven spinge helt af ved den her angivne Fremgangsmaade, 

saa kan dette afhjælpes paa den Maade, som vil blive be

skreven i 665 og følgende Afsnit.
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658) Hvem der ikke ynder dette Mejselhug, har jo Lov 

til at blive ved den gamle Methode. løvrigt kan jeg forsikre, 

at Spalten slet ikke tager sig saa hæslig ud, naar man efter 

det første Hug benytter en anden Mejsel, der er smukt af

rundet og godt poleret. Mejselhugget tager sig da nærmest 

ud som en med Forsæt indsleben og poleret Forsiring (se 

Fig. 212.)

659) Efter denne lille Afvigelse vender vi atter tilbage 

Døn til vor forlængede Kniv, Selvfølgelig maa Forlængelsen have 
forlænaede

Kniv tildannes virket saa meget, at Kniven nu vil klemme sig paa begge 

Sider; thi vi maa i det mindste 

kUnne file den øverste Halvdel
RM af den skrant fremstaaende

Knivspids lodret (640), uden 

at den derved igen bliver for

Fig. 212 . kort-

Men her maa vi tage den 

den tredie Fejl (646) med i Betragtning, idet vi filer mere 

bort paa den Side af Kniven, hvor den havde for lidt Side

luft til Hæveskiven, end paa den anden Side. — Under alle 

Omstændigheder gaar vi her meget forsigtig til Værks, og 

sætter hellere Ankeret og Uroen flere Gange ind paa deres 

Plads til Efterprøvning, end vi gaar hen og tager altfor 

meget af (se ogsaa Afsnit 664 og efterfølgende.)

660) Det er meget muligt, at den spildte Vej ved dette 

Der tages Uhr uden Dobbeltrulle maa gøres større end det normalt 

samtidig foreskrives, for at Kniven kan blive lang nok og dog faa 

spildte Vej. tilstrækkelig Luft til Sikkerhedsskiven. Ogsaa i dette Til

fælde vil vi tage mere bort ved det Begrænsningssted, hvor 

Kniven havde mindre Luft (den tredie Fejl) end ved det 

andet Men da den spildte Vej derved bliver ulige stor, saa 

maa vi ikke undlade ogsaa at bøje Gaffelhalsen lidt til den 

samme Side (558 og 559) for atter at faa den spildte Vej 

lige stor paa begge Sider.

661) Om at gøre den spildte Vej større eller mindre, 

At tage væk naar Begrænsningen ikke finder Sted ved Stifter, men der- 

^nhgs^aæten' imod ved Hjørnerne af to Uddrejninger der skærer hinanden,
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skal der ogsaa siges et Par Ord. — Mange Kolleger tager 

en Del af Begrænsningskanten bort paa den Maade, at de 

med en Baretfil, der fortil er afstumpet, møjsommelig — da 

man jo kun kan trække Filen c. 2 mm ud — filer det nød

vendige bort, hvorved Uddrejningens forgyldte Bund næsten 

altid bliver forkradset Betydelig lettere og uden at beskadige 

Bunden kommer man til Maalet, naar man først sætter en 

skarp Stikkel umiddelbart under den øverste Kant og der

efter skærer en lille Spaan bort, omtrent i den Retning, som 

den krumme Linie, / e, (Fig. 213) viser. Dette skulde man 

altid gøre fra to Sider (sammenlign: de to.Linier aa1 og 

bb' i Fig, 214). Den lille Kant a (Fig. 213) kan man altid 

Fig- 213. Fig. 214.

At gøre den spildte Vej større eller mindre.

let fjerne med en fin Vælsfil. I ethvert Tilfælde maa Begræns

ningskanterne nu igen danne en nøjagtig lodret Linie, da 

den spildte Vej og Knivens Sideluft ellers vilde forandre sig 

ved Ankerets og Gaffelens forskelligartede Højdeluft. — 

Endvidere maa der lægges Mærke til, at Begrænsnings

hjørnerne ikke danner nogen Flade men en let afrundet Kant, 

da der ellers vilde blive for megen Adhæsion mellem An

kergaffelen og nævnte Flade, d. v. s. Gaffelen vilde let kunne 
klæbe sig fast.

662) Er omvendt den spildte Vej for stor og skal gøres 

mindre, saa kan man ligeledes udføre dette ved, at man At strække 

først med en skarp Mejsel hugger en Kærve ned i Pladen “^kanterne 

tæt bagved Begrænsningskanten og derefter udpolerer den 

fremkomne Spalte ved et nyt Hug med den polerede afrun

dede Mejsel (smign. m. Fig. 213). Da Pladens Messing er
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betydelig mere sejgt og eftergivende end Staal, saa sætter man 

her Mejselen paa et noget mere tilbageliggende Sted (indtil 
1 mm fra den yderste Begrænsningskant). Da Gaffelen for 

det meste slutter saa temmelig af med den øverste Plade- 
rand, saa kommer kun den øverste Del al af Begrænsnings- 

kanten, der hvor Mejselhugget har virket stærkest, med i 

Betragtning.

. 663) Vil man undgaa at strække Begrænsningskanterne,
At indbore e]jer Springer der under Strækningen et Stykke af, hvad for 

stifter det sejge Messings Vedkommende kun kan forekomme ved 
stor Uforsigtighed eller Kejtethed, saa borer man, saa tæt 

op ad Begrænsningskanterne som muligt, to Anslagsstifter 

ind i Grundpladen.

664) Dermed vilde vi altsaa ogsaa have ordnet den 

Afstand'ka °S fjerde Fejl. Men Sagen gaar ikke altid saa let 
Knivspidsen som det her er blevet skildret; vi ville derfor ogsaa 

tage de andre Muligheder med i Betragtning, som kunde 

r forekomme ved det skildrede Arbejde. Særlig gælder dette 

Strækningen af Kniven ved Hjælp af et Mejselhug (656). 

Som jeg allerede tidligere bemærkede, er dette efter min For

mening en fuldtud tilladelig Fremgangsmaade (saa meget 

mere som den meget sjælden vil blive anvendt ved virkelig 

„fine“ Ankeruhre, alene af den Grund, at man i disse Uhre 

ikke let vil træffe paa en Gaffel eller Kniv, der er for kort); 

endvidere er den ogsaa meget anbefalelsesværdig paa Grund 

af sin hurtige Virkning; men den besidder dog en Ulempe, 

der navnlig i Begyndelsen, saa længe man endnu ikke har 

den rigtige Øvelse, er meget følelig. Det kommer nemlig 
uhyre meget an paa, i hvilken Afstand Mejselen bliver sat 

fra Knivspidsen. Den rigtige Afstand, der er ca. 1/s mm, 
maa enhver Begynder først udfinde ved Forsøg.

665) Bliver Mejselen anbragt altfor tæt ude ved Spidsen, 

Sikkerheds- saa springer der, førend man aner det, en tynd Spaan af 

springerTf Knivspidsen, hvorved denne, istedetfor at blive længere, er 

bleven endnu kortere. Sætter man, omvendt, Mejselen altfor 

langt bort fra Spidsen ind paa Knivens Overflade, saa er 

den forreste Ende, som skulde stødes frem, for tyk til at
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kunne give efter og der opstaar da let et Brud. I al Fald maa 

der regnes med den Mulighed, at Knivspidsen kan springe 

af, naar man anvender Mejselhugget; det skal derfor ogsaa 

anføres her, paa hvilken Maade man igen kan komme ud af 

Forlegenheden, saafremt noget saadant skulde hænde en.

666) Forinden jeg dog gaar nærmere ind paa det 

betræffende Hjælpemiddel, maa det være mig tilladt at frem- Forskelli9® 

komme med nogle Forbemærkninger, for at udelukke enhver 

Mistydning. De enkelte Fagkollegers Meninger om, hvad 

der ved en Reparation maa betragtes som „tilladelig“ Af

hjælpning, eller hvad der in optima forma maa betragtes 

som „Fuskeri“, er ikke blot uendelig forskellige, men de 

veksler ogsaa i Aarenes Løb hos de enkelte Individer, dels 

som Følge af personlig Paavirkning, og dels ogsaa som en 

Følge af de forandrede Tidsforhold. For tredive Aar siden 

vilde mindst halvtreds, men sandsynligvis baade firs og halv

femsindstyve Procent af alle tyske Uhrmagere have erklæret 

den for en Fusker, der uden videre tog et beskadiget Malteser- 

kors-Stoppeværk ud af et Lommeuhr og kastede det bort, 

selv om denne ellers ganske værdifulde, ja, næsten uund

værlige Anordning — navnlig i meget flade Uhre — var et 

af de allerværste Smertensbørn saavel for Uhrmageren som 

for Kunden. Og saa i vore Dage? Jeg tror ikke, jeg tager 

meget fejl, naar jeg vover at paastaa, at ikke engang fem 

Procent af Nutidens Uhrmagere tænker saadan mere. Ikke 

fordi det er en anden Generation, der sidder ved Værksteds

bordet, men fordi selv den mest samvittighedsfulde gamle 

Uhrmager maa gøre de forandrede Tidsforhold saadanne 

Indrømmelser, som han blot for nogle Aartier siden aldrig 

i Evighed vilde have indladt sig paa.

667) Desuden forekommer der i ethvert Værksted Ar

bejder, som man nok udfører, men som man ikke gerne At arbejde 

taler om, og som man endnu mindre vilde offentliggøre i et hensigts-9 

Fagblad. Dertil hører f. Eks. Lodning med Tin, som mange mæssig 

Uhrmagere banlyser som det argeste Fuskeri, ihvorvel der 

blandt Tysklands 17000 Uhr-Reparations-Værsteder sikkert 

ikke findes 50, der vilde være i Stand til at klare sig
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uden Tin og Loddevand. Man kan nemlig ikke altid ar

bejde saaledes, som Idealet foresvæver en; i saa Tilfælde 

maatte man ikke strække noget Hjul, ikke anvende nogen 

Stoppesikring paa Enden af Fjederen, ja, næppe engang fore 

et Hul. Men man er tvungen til at udføre saadanne „Lappe

rier“, fordi Kunden vil betjenes saa billigt som muligt, og 

fordi Uhret alligevel skal kunne gaa og tilmed kunne gaa 

rigtig.

668) Naar jeg altsaa i det følgende vil beskrive en Ar- 

bejdsmethode, der maaske kan forekomme enkelte „Puritanere“ 

i Faget noget vovet, ja, maaske endogsaa ganske utilladelig, 

saa gør jeg det i den Overbevisning, at jeg dermed yder 

utallige andre en god Tjeneste. Hvem der saa tænker ved 

sig selv: „Ja, saadan noget gør man maaske nok, men man 

beskriver det ikke offentlig,“ dem vil jeg blot henvise til, at 

langt de fleste af de Lommeuhre, der bliver bragt Uhr- 

magerne til Reparation, er af en ganske ringe og jævn Kva

litet, for hvis Istandsættelse, Kunden ikke vil ofre ret meget, 

saa at Uhrmageren altsaa maa se at blive færdig med Ar

bejdet saa hurtig som mulig, og alligevel udføre det saa 

godt at det fuldtud kan svare til sin Hensigt. I denne Aand 

er hele den foreliggende Bog skrevet, og ud fra dette Stand

punkt beder jeg at betragte den efterfølgende Fremgangs- 

maade. At den forstandige Uhrmager aldrig vil anvende den 

ved et fint Uhr, der med Rette fortjener dette Navn, anser 

jeg for at være lige saa selvfølgelig, som at jeg selv aldrig 

har anvendt denne i saadanne Tilfælde.

669) Denne Fremgangsmaade, at forlænge Kniven, naar 

At erstatte den fra Begyndelsen af var for kort, eller naar den er 

afsprungne blevet for kort ved Spidsens Afspaltning, bestaar i følgende: 

Knivspidsmed Man anløber Spidsen af Ankergaffelen hvidblaa, for lettere 
en ' at kunne bearbejde den, og filer derefter Knivspidsen ned 

til Gaffelhornene og saa langt tilbage, at den bortfilede Del 

omtrent danner en ligesidet Trekant. Derpaa borer man et 

lille Hul ind i Gaffelen tæt bag ved Gaffelindsnittet og stik

ker en hærdet, mørkeblaa anløben, noget konisk Staalstift, 

som man har slebet omhyggelig og nøjagtig passende til 

paa Filtræet, ind i Hullet Det hele ser da saaledes ud, som
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Tegningen Fig. 215 viser det i stærk Forstørrelse med Stiften 

brækket af foroven.

Fig. 215.

670) I Virkeligheden kniber man ikke den mindst 2 til 3 

cm lange Stift af endnu, men lader den foreløbig blive 

siddende i Stiftkloen, renser den omhyggelig i Benzin for al 

Fedtstof, frisker ogsaa Knivspidsen og Gaffelen op med 

Filen og lader nu en Antydning af Tin flyde omkring, idet 

man med Stiftkloen holder det hele over en Spiritusflamme. 

Tinspaanen maa i det højeste være saa stor som 1/a0 af et Knappe- 

naalshoved, da den jo 

kun skal udfylde den 

uendelig smalle Spalte 

mellem m og s; den smel

ter næsten øjeblikkelig, 

uden at Gaffelen anløber 

saa meget som lysegul, 

forudsat, at man øjeblik

kelig fjerner den fra Flam

men saasnart Tinnet har 

begyndt at flyde.

671) Man behøver nu kun af vaske Resterne af Lodde

vandet omhyggelig af med Sæbebørsten, at korte Stiften af 

for oven i Højde med Knivens Overflade og forneden i Flugt 

med Gaffelhornenes Underside, at give den den knivagtige 

Form fortil med en let afrundet Kant, og endelig at slibe 

og polere det hele, for i Virkeligheden at opnaa det samme 

Resultat, som om man havde forfærdige! en hel ny Anker

gaffel. Forskellen er kun den, at Forfærdigelsen af en ny 

Ankergaffel, alt efter Arbejdets Udførelse vil koste Arbejderen 

to til fire Timers Arbejdstid (hvortil der saa maaske yderligere 

kommer Gangen til Fourniturehandleren), medens den samme 

Arbejder ved ovennævnte Fremgangsmaade kommer til Maa- 

let i Løbet af 15 Minutter.

672) Af Lodningen vil der ikke være det mindste at se, En mindre 

hvis Arbejdet er blevet rigtigt udført. Jeg tror derfor ikke, god Frem' 
at nogen behøver at nære Betænkelighed ved at anvende 9an9smaadø 

denne baade praktiske og i enhver Henseende hensigtsvarende
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Methode. I ethvert Tilfælde er denne Fremgangsmaade langt 

at foretrække for den, hvor man fra Siden lodder et nyt Staal- 

stykke paa den skraat affilede Knivspids. Trods de større 

Flader sidder nemlig denne paaloddede Plade langtfra saa 

godt fast, som den indborede Stift, der blot ikke kan nittes 

fast, fordi der ikke er tilstrækkelig Materiale til Stede ved 

Gaffelindsnittet. — 

673) De foranstaaende tre Eksempler fra Praksis maa 

vel være tilstrækkelig til at vise, at der ved en fejlagtig An

kergang ikke maa ordnes nogen Fejl, forinden man har 

overbevist sig om, hvorvidt denne ikke hænger sammen med 

en anden eller tredie Fejl paa en saadan Maade, at denne 

sidste enten vilde kunne ordnes samtidig med den første ved 

Valget af den rigtige Afhjælpningsmaade, eller omvendt vilde 

blive endnu værre derved. Er det ved en passende Afhjælp

ning muligt at ordne flere Fejl paa en Gang, da vil den 

klartseende Arbejder straks finde den heldigste Udvej og 

derved i visse Tilfælde spare megen Tid, Staar derimod to 

eller tre Fejl i den Grad modsat hinanden, at den ene bliver 

værre ved at afhjælpe den anden, da maa den dygtige Arbejder 

nøjagtig vide, paa hvilken Maade han alligevel kan ordne 

hver enkelt Fejl for sig, eller hvilken af dem, der er den 

værste; han vil da uden Tvivl lade den mindre farlige Fejl 

passere og derved i hvert Tilfælde handle klogere, end hvis 

han ordnede den mindre Fejl for — maaske ubevidst — at 

fremkalde en større og endnu værre ved sit forkerte Arbejde. 

Ganske særlig maa jeg her endnu engang pege hen paa 

Faren ved en for kort Kniv. Sikkerhedsfunktionen maa under 

alle Omstændigheder være dadelfri; man maa derfor hellere 

gøre den spildte Vej større end strængt nødvendigt 

674) Vi ville nu til Slutning endnu en Gang kort reka

pitulere samtlige Fejl og deres Afhjælpning, og i fornødent 

Tilfælde føje noget til her og der, hvorved der hovedsagelig 

skal blive angivet, hvilke Fejl der er ganske utilladelige.

675) Gangdybden maa under alle Omstændigheder 

Gangdybden stilles rigtig. Dette kan undertiden ske ved, at man rykker 

Ganghjulet nærmere henimod Ankeret; men for det meste
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er det dog Ankeret, der maa forskydes paa Gaffelen, omend 

dets Omdrejningspunkt derved bliver forrykket. Forskydningen 

er dog saa ringe, at den som Regel ikke faar nogen Betydning 

for Omdrejningspunktet. Hvorledes Anker-Forskydningen ved 

Ankergange i lige Linie bedst kan udføres, blev skildret i Af

snittene 610 o. v. Ved Ankergange i ret Vinkel maa Ankeret 

forskydes ved Bøjning og Efterfilning af Styrestifterne (612 
til 618).

676) Ganghjulets forkerte Højdestilling (naar Tænderne 
ikke glider rigtig paa Midten af Ankerstenene) maa, forsaa- SønustiMilTg 

vidt al Ting ellers er i Orden, ordnes ved at lægge en lille 

Plade under Ankeret (hvis dette skal bringes højere i Vejret) 

eller ved at dreje Ankervælle-Ansatsen tilbage (hvis Ankeret 

skal bringes lavere ned). I saadanne Tilfælde derimod, hvor 

Gangdybden ogsaa er forkert (se 585, Fejl 1 og 3), maa 

denne Fejl for det meste ordnes ved at give Ganghjulet en 

anden Stilling. Under alle Omstændigheder maa Ganghjuls- 

tænderne glide midt paa Ankerstenene.

677) Ganghjuls-Berøringer i det indre -af Ankeret eller 

foroven ved Gaffelens Midterparti maa selvfølgelig ligeledes Ganghjuis- 

ubetinget forhindres; der maa endogsaa overalt være særdeles Berørinøer 

rigelig Plads (se Afsnit 532 til 536).

678) Ulige stort Fald er en af de Fejl, der til en vis 

Grad er uskadelig; egentlig farlig bliver Sagen kun, naar Faldet 

Faldet er for knapt paa et enkelt Sted. Ved det modsatte 

(for rigeligt Fald) gaar der vel en Del af Drivkraften tabt, 

men deraf bliver Uhret dog ikke staaende. Den omhyggelige 

Arbejder vil dog altid sørge for at gøre Faldet saa ensartet 

som muligt, i fornødent Tilfælde ved at forandre Ankerstenenes 
Stilling (se 625 til 629).

679) Hjultændernes forkerte Gliden paa Hævestenene 

(541) er ligeledes en af de mindre farlige Fejl, men som Forkert 

Reparatøren i det mindste grundig maa forstaa, fordi Fejlen Gl,den 

undertiden meget let lader sig ordne samtidig med en anden 

Fejl (smign. 627 Fig. 202).
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680) Trækket er derimod en meget vigtig Faktor for 

Ankergangens gode Funktion. Det maa, som allerede 

tidligere bemærket (547), under ingen Omstændigheder mangle. 

Er det for stærkt, saa besværliggør det Udløsningen i høj 

Grad (navnlig ved meget lette Uroer); man bør derfor søge 

den gyldne Middelvej, men hovedsagelig sørge for, at Træk

ket ikke er altfor svagt. Ved Afhjælpningen maa man nøjagtig 

undersøge, om det er Ankerhvilefladernes Hældning, der 

bærer Skylden, eller om det er Hjultændernes forkerte Form.

681) Ligger Fejlen i den første Aarsag, saa vil man i 

Trækket de allerfleste Tilfælde komme til Maalet ved af forskyde den 

betræffende Ankerhævesten (627, Fig. 202). Men det hænder 

dog ikke saa ganske sjældent, at Hævefladen derved faar 

en forkert Stilling og saaledes bliver Aarsag til en hel ny 

Fejl. I saadanne Tilfælde bliver der ikke andet at gøre, end 

enten at indsætte en hel ny Stenpalet, hvis Hvile- og Hæve

flade tilsammen danner en mere spids Vinkel end ved den 

gamle, eller at slibe Ankerets Hvileflade tilbage i en stærkere 

Trækvinkel. Hertil kræves der imidlertid en særlig Maskine, 

der er afbildet i Fig. 216 (Afsnit 692 o. v.)

682) Findes der ikke noget Træk, fordi Ganghjulstæn- 

derne er forslebne, saa vil man saa at sige aldrig komme 

til noget Resultat ved at slibe Tænderne efter igen; det 

bedste man kan gøre, er straks at sætte et nyt Hjul ind.

683) Den spildte Vej maa tydelig kunne iagttages, men 

Den spildte alligevel være saa lille som mulig. Meget ofte maa der dog
J gives mere spildt Vej end Theorien egentlig foreskriver, ’ 

nemlig i saadanne Tilfælde, hvor man ikke paa nogen anden 

Maade kan opnaa tilstrækkelig Sikkerhed for Knivens fri 

Funktion. Hvor lidet ønskeligt det altsaa end er, at gøre 

den spildte Vej større end ubetinget nødvendigt, saa har 

man dog intet andet Valg, naar man ikke vil risikere at 

gøre Kniven for kort, (smign. 684). Dette Tilfælde kan dog, 

vel at mærke, kun indtræffe ved Ankergange uden Dobbelt

rulle; ved enhver Ankergang med Dobbeltrulle maa den 

spildte Vej ubetinget holdes saa lille, som Hensynet til
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Hjultændernes ubetinget sikre Fald fra begge Ankerkløerne 
lige akkurat tillader det.

684) Endvidere skal bemærkes, at Gangdybden (smign. 

Afsnittene 527 og 528) paa ingen Maade maa paavirkes af Gan9dybden 
den eventuelt stærkt forøgede spildte Vej. Er f. Eks. den paa““»' al 

spildte Vej og Knivens Funktion bragt saaledes i Orden, at den sPildtev«i 

Kniven under ingen Omstændigheder tør gøres kortere, og 

staar Gangen tilmed for dyb, saa vil der, ved at stille Gangen 

fladere, ganske vist opstaa den nye Fejl, at den spildte Vej 

bliver altfor stor; ikke desto mindre vil det være ganske 

forkert at lade Gangen vedblive at være for dyb i den For

mening, at dette ikke vil forvolde nogen egentlig Skade, da 

Ankerbevægelsen indenfor Begrænsningsstifterne jo dog ved

bliver at være den samme, og Ganghjulstænderne saaledes 

til syvende og sidst alligevel har mere Hvile end strængt 

nødvendigt. Dette sidste er ganske vist rigtigt; men der er 

dog en stor Forskel paa, om den for store Hvile fremkommer 

ved, at den spildte Vej er for stor, eller ved, at Ganghjuls

tænderne falder for dybt ind i Ankeret. Det sidste Tilfælde 

er det ugunstigste. Derfor maa man altsaa bedømme den 

spildte Vej (542 o. v.) ganske uafhængig af Oangdybden, 

(da denne ubetinget maa være rigtig) men saa meget desto 

mere i Forbindelse med Sikkerhedsknivens Virkning.

685) Knivens Funktion (567 o. v.) maa prøves ganske 

overordentlig omhyggelig og maa være absolut sikker, selv Kniven 

paa Bekostning af en for stor spildt Vej (smign. 684). Knivens 

Tilfilning sker bedst ved Hjælp af en Ansats-Firkantfil, hvis 

glatte Side man lader hvile paa Gaffelhornene. Knivens Spids 

maa rundes let af og poleres, for at den ikke skal kunne 

hugge sig fast mod Sikkerhedsrullen.

686) Gaffelindsnittets rigtige Størrelse er en af de vig

tigste Faktorer for Uhrets gode Gang. En Klemning af Hæve- Gaffelind

stiften (Ellipsen) i Gaffelindsnittet maa absolut ikke finde pnitl!ts 

Sted; men omvendt maa Hævestiften heller ikke vakle i Ind

snittet; Hævestiften maa passe ind i Gaffelindsnittet med 

yderst ringe, men dog følelig Sideluft. Da Gaffelindsnittet 

kan gøres smallere eller bredere uden at dette kommer til
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at influere paa Gangens øvrige Funktioner, saa bør en Fejl 

i denne Henseende absolut ikke taales (smign. 590 til 595).

687) Hævestiftens rigtige Indtræden i Gaffelindsnittet 
Gaffel og er en af de allervigtigste Betingelser for Uhrets gode Gang. 
Hæ vøstift

Desværre er netop Iagttagelsen af denne Funktion en af de 

vanskeligste Opgaver. Den mindre øvede Arbejder bør derfor 

ikke vige tilbage for nogen Ulejlighed, førend han ved den 

største Opmærksomhed og Udholdenhed har lært nøjagtig 

at iagttage, om Hævestiften griber rigtig ind, d. v. s. om Gaffel

indsnittet hverken er for langt eller for kort (smign. Af

snittene 559 til 566).

688) Alle Berøringer, som f. Eks. Hævestiftens i Bunden 
Forskellige af Gaffelindsnittet eller i Bunden af Pladeuddrejningen, Kniv- 

strejfmnger Spjdsens j Sikkerhedsrullens Udsnit o. s v. (smign. Afsnittene 

576 til 579) maa ubetinget forhindres, og der maa være 

rigelig Plads overalt til de betræffende Deles fri Passage.

689) Ved Sammensætningen af det reparerede og ren- 
Sammensæt- secje maa jlver enke]t øe] endnu en Gang prøves med 

Ankergangen Henblik paa, om den ikke klemmer sig, hverken har for 

meget eller for lidt Tap- og Højdeluft, ikke strejfer paa 

nogetsteds o. s. v. Men den bedste Prøvesten for en om

hyggelig Arbejder er dog det, om han paa dette det sidste 

Stadium af sit Arbejde endnu har noget at flikke og lappe 

her og der, eller ikke. For den, der med virkelig Omhu har 

ordnet og set alting efter, maa der ved Sammensætningen, 

trods det allerpinligste Eftersyn, ikke være det mindste mere 

at ændre.

690) Den der først har bragt det saa vidt, at al- 
ingen ting passer som det skal, han behøver ikke mere at være 

Efterarbejda Spæncjt paa> om hans (jhr 8fter Opdækningen vil svinge flot 

eller mat; han ved forud, at det vil gøre en smuk Gang, 

selv om det kun er trukket en halv Omgang op. Og lytter 

han alligevel til Slutning til det, da bør dette kun ske af 

kær gammel Vane, eller for at glæde sig et Øjeblik over 

dets klare og rene Tik-tik-tik, men ikke for at høre, om der 

muligen endnu skulde findes nogen Fejl: Reparatøren maa
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simpelthen være aldeles sikker paa, at der ikke mere findes 

nogen egentlige Fejl, i det højeste kun saadanne uskadelige 

Mangler, hvis Afhjælpning han af vigtige Grunde bevidst har 

undladt.

691) Ved Sammensætningen bør man ikke overse, at 

ogsaa Gaffelindsnittet maa indfedtes en Smule. Dog bør Olien 'ndfe^tninfl af 

ikke gives draabevis paa dette Sted, saa at den muligen indsnittet 

flyder ned paa Knivspidsen og gør denne klæbrig. Bedst 

giver man Olien med Spidsen af en fint tilspidset Pudse

pind, i hvilken det overflødige Fedt hurtig trækker ind. 

Undlader man denne svage Oliegivning, saa danner der sig 

i Løbet af kort Tid, paa Grund af Hævestiftens idelige 

Gnidning, Rust i Gaffelindsnittet, som man ved at skille 

Uhret ad kan finde paa Værkpladen under Gaffelen i Form 

af et fint rødbrunt Støvlag, og som naturligvis ganske vil 

udelukke enhver Regelmæssighed i Uhrets Gang. — Kun 

ved Ankergafler af Guld kan man undlade denne Indfedtning.

692) Til Slutning skal der endnu kun gives Plads for 

en Afbildning med Beskrivelse af en lille Maskine til Efter- Maskine til 

slibning af Ankerhævestenene, som blev offentliggjort af Hr. af1 Anker-"19 

Gabr. Brosch i D. U. Z., Aargang 1902, Nf. 1. For at kunne havefladerne 

gengive Afbildningen, Fig. 216, i sin naturlige Størrelse, er 

Tværstangen L, der tjener til Støtte for Haanden, og den 

lange Hævearm N fremstillet i afbrudt Tilstand. Maskinen 

bestaar først og fremmest af det støbte Stel, G H L, hvis 

Del G tjener som Leje for Vællen til Slibeskiven, S. Paa 

den bageste Ende af Vællen er Snorrullen R og en Knap 

E anbragt, ved hvis Hjælp man under Brugen trykker Slibe

skivens Angrebsflade ind imod Ankerpaletten, medens Fjede

ren F tjener til at trække det hele tilbage igen fra Arbejds

stykket, saasnart Trykket paa Knappen E ophører. Slibe

skiven S bestaar af en Kobberplade, i hvilken der er slaaet 

fint Diamantstøv ind. Naar Maskinen skal benyttes, behøver 

man kun at give Olie paa Slibeskiven.

693) Fra den i en ret Vinkel til Hovedstellet G L staa- 

ende Arm H hæver der sig en firkantet Pille P, der om

sluttes af den gaffelformede bageste Ende af den lange
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Hævearm NN1. Gennem Gaffelen N1 og Pillen P gaar der 

en solid Stift D, saa at det hele danner et bevægeligt Led 

med Stiften D som Axe, hvorom Hævearmen NN1 drejer sig.

694) Omtrent midt paa Hævearmen NN1 sidder der en 

flad Arm C, paa hvilken der er anbragt en todelt Klemme K. 

De to Dele C og K, der er fast forbundne med hinanden, 

bevæger sig omkring en Skrue og kunde ved Hjælp af 

Klemmearmen M anbringes i en hvilkensomhelst Stilling.

Fig. 216.

Maskine til Efterslibning af Ankerhævestenene.

Mellem de to Bakker paa Klemmen K kommer Ankeret til 

at ligge, og gøres fast i den Stilling man ønsker ved Hjælp 

af Skruen s.

695) I Hviletilstand ligger Hævearmen NN1 en Ube

tydelighed lavere end Slibeskivens Axe; under Arbejdet be

væges den op og ned som en Vippe omkring Charnier- 

stiften D. Hævearmens rigtige Afstand fra Slibeskiven S re

guleres ved Hjælp af Stilleskruen B, der bevæger sig gennem 

en paa Hævearmen TV TV1 siddende Pille A.

696) Om Anvendelsesmaaden for dette Stykke Værktøj 

er der efter denne nøjagtige Beskrivelse næppe mere at sige.
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Thi det følger jo dog ganske af sig selv, at Ankeret maa 

spændes saaledes ind i Klemmen K, at Slibeskiven S, naar 

den skydes frem, nøjagtig træffer den rigtige Retning som 

Hæve- eller Hvilefladen skal have. For rigtig bekvemt at 

kunne ordne dette, er Stiften D forsynet med et Hoved, saa 

at man nemt kan trække den ud og derved løsne hele Hæve

armen NN1 fra Stellet. Naar saa Ankeret er rigtig indstillet, 

sætter man Slibeskiven S i hurtig Omdrejning, trykker den 

ind imod Hævestenen ved Hjælp af Knappen E og bevæger 

samtidig Vippen NN1 op og ned, hvorved Fladen som be

arbejdes faar den nødvendige lette Runding.

Maskinens 
Anvendelse
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697) Cylindergangen besidder ikke i samme Grad som 

Cylinder- Ankergangen den vigtige Egenskab at kunne lade sig regu- 

Egenskabor lere indtil de mindst tænkelige Gangdifferencer; ved Cylinder

gangen bliver Drivkraften mindre godt udnyttet, Uroens Sving 

er ikke „fri“, men maa foregaa under Ganghjulstændernes 

idelige Berøring med Cylinderen; de er som en Følge deraf 

heller ikke saa livlige og omfangsrige som i et Ankeruhr. 

Men deraf kommer det altsaa, at Urosvingene i et Cylinder- 

uhr ikke indeholder saa megen levende Kraft, og at de i en 

højere Grad er modtagelige for skadelige Paavirkninger ude

fra. Og alligevel besidder Cylindergangen tilstrækkelig mange 

værdifulde Egenskaber til at gøre den skikket for billige 

Lommeuhre til borgerlig Brug. Navnligt træffer det særdeles 

heldigt, at enhver Forøgelse eller Formindskelse af Driv

kraften har et tilsvarende forøget eller formindsket Tryk af 

Cylinderhjulstænderne paa Cylinderen til Følge, da der jo 

derved fremkommer en vis Udligning. En anden Fordel ved 

Cylindergangen er de enkelte Bestanddeles overordentlige 

Simpelhed, og den deraf følgende lette Forstaaelighed for 

den blot nogenlunde tænkende Arbejder.

698) Ikke desto mindre bliver Cylindergangen ved Re

parationer ret hyppig stedmoderlig behandlet. Hvor ofte finder 

man ikke Mærker af Forandringer ved Cylindergange, der 

kan bringe en til at studse over, at Fejl virkelig er bleven 

afhjulpen paa en saadan Maade! Lad nu være, at Fejlens 

Afhjælpning i mange Tilfælde kun maa tilskrives Uopmærk

somhed hos den Arbejder, der sidst har haft Uret i Hænde, 

saa opstaar der dog ved en saadan Lejlighed uvilkaarlig 

den Tanke, at Cylindergangen trods dens Simpelhed endnu
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ikke bliver helt forstaaet af mange Reparatører. Hertil kommer 

saa den Omstændighed, at mange Arbejdere sløser altfor 

megen Tid bort ved den ubetydeligste Ordning af Gangfejl, 

blot fordi de griber Sagen saa uendelig forkert an. Tvinges 

nu Principalen til at skynde paa Arbejderen, saa lader denne 

ofte med Vilje mangen grov Fejl, som han med Urette anser 

for at være af underordnet Betydning, blive staaende, 

for kun hurtigere at blive færdig. I det følgende skal der nu 

blive givet nogle Vink, hvorved selv den mindre øvede Ar

bejder vil være istand til, hurtigt og godt, at bringe fejl

agtige Cylindergange i Orden, forudsat naturligvis at Cylinder

hjul og Cylinder overhovedet er brugbare, d.v.s. har den rigtige 

Størrelse og ikke er bleven forfusket ved en forkert Behandling.

699) Saadanne Mærker finder man desværre altfor hyppig 

og det er til en vis Grad ogsaa forklarligt, naar man tager 

Hensyn til, at det ikke er saa helt let for den endnu uerfarne 

Arbejder, altid at finde den rigtige Methode til at afhjælpe 

en bestemt Fejl med. Næsten enhver Fejl lader sig ogsaa 

ved Cylindergangen ordne paa flere forskellige Maader, af 

hvilke for det meste kun en eneste er den rigtige for det 

givne Tilfælde (smign. 584). Et Eksempel vil bedst for

klare dette.

700) Naar f. Eks. Cylinderhjulet ikke gaar frit igennem 

Cylinderens Indsnit (Passage), saa at Cylinderens Udgangs- Forkerte 

læbe berører Hjulkransen, saa maa man absolut ikke altid af- aihjæJpe^aa 

hjælpe denne Fejl ved, simpelthen at stille Cylinderen 

højere; tværtimod maa man først se nøjagtig efter om Pladsen 

mellem Uroen og Minuthjulet ogsaa tillader det, og om Cy- 

linderhjulet ikke i sig selv staar for højt, saa at det strejfer 

paa i sin egen Klobenuddrejning. (Maaden, hvorpaa dette 

Arbejde ganske uden Fare kan udføres, vil blive beskreven 

i Afsnit 748 o. v.)

701) Enhver der har en længere Praksis bag sig, har 

sikkert haft i Dusinvis af Uhre mellem Hænderne, i hvilke 

Cylinderen først var bleven stillet højere, Uroen bøjet skaal- 

formet nedefter og Gangen derefter gjort dybere, og det til 

Trods for, at Cylinderhjulet hang skævt, saa at dets højeste
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Sted befandt sig der, hvor det greb ind i Cylinderen. Havde 

Reparatøren nu ladet Cylinderen forblive som den var, og 

blot indskrænket sig til at hænge Cylinderhjulet lige, saa vilde 

Cylinderhjulet derved ganske af sig selv været kommet i den 

rigtige Gennemgangshøjde, og Gangen vilde tillige være bleven 

dybere. Den betræffende Arbejder vilde altsaa kunne have 

sparet sig, at stille Cylinderen højere, den saa hæslige Ned- 

bøjning af Uroen, og at gøre Gangen dybere; kort sagt, med 

en Fjerdedel af den anvendte Tid og Ulejlighed kunde tre 

Fejl med et Slag være bleven ordnet (smign. ogsaa 555 o. v.). 

Kunsten at arbejde hurtig og godt beror ene og alene paa 

at undgaa ethvert overflødigt Arbejde i Forbindelse med en 

hurtig og rigtig Erkendelse af de virkelige Fejl.

702) Jeg gaar nu først over til at beskrive den Maade, 

paa hvilken Cylindergangen bedst undersøges, idet der 

vil blive taget særligt Hensyn til de urigtige Fremgangs- 

maader, som man her ser hyppigst blive anvendt.

703) Som selvfølgelig forudsætter jeg, at Arbejderen 

Ubrugelige allerede ved Adskillelsen af Uhret har overbevist sig om, at 
Gangdele Qy]jncjeren er stærkt indslidt (782) eller at Cylinder

hjulet ikke af en eller anden Grund er ubrugeligt, s. f. Eks. 

fordi Tænderne er forslebne, eller fordi de har en saa forkert 

Form, at der overhovedet ikke vil være noget at stille op 

med Hjulet (smign. 769).

704) Gangens Undersøgelse foregaar som Regel tilsidst, 

Drivkraften efter at samtlige Uhrets Indgribninger først er bleven bragt i 
ved Gangens o o o &
Undersøgeisø Orden; det sidste Arbejde bliver altsaa Undersøgelsen (eller Ord

ningen) af Sekundhjuls-Indgribningen. Derefter sætter vi 

alle Løbeværkets øvrige Hjul ind inclusive Minuthjulet og endelig 

Cylinderen. Nu benytter vi igen den i Fig. 159 (Afsnit 525) 

afbildede Prøve-Drivfjeder, for at Cylinderhjulstænderne kan 

indvirke paa Cylinderen med det nødvendige Tryk. Ved Cylinder

gangen er det nemlig ganske ugørligt, kun at sætte Cylinder- 

og Sekundhjulet ind og saa at trykke paa Korsschenklerne 

af det sidste med en Pudsepind. Bortset fra, at man til at 

holde Pudsepinden behøver flere Fingre — hvorved hele 

den venstre Haand bliver ubrugelig til andet Arbejde —
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saa er ogsaa Trykket, der kommer til at virke paa Sekund

hjulet ved denne Fremgangsmaade, altfor stærkt. Cylinder

tappene vilde bøje sig fjedrende tilbage, og Cylinderhjuls

tænderne vilde falde tidligere fra Cylinderhjulslæberne end 

Tilfældet vil blive, naar Uhret kommer til at gaa med sin 

normale Kraft. Hvis man vil gaa praktisk til Værks, saa 

maa man prøve Gangen nøjagtig under de samme Forhold 

som er tilstede naar Uhret gaar.

705) Derefter undersøger man først, om Cylinderhjulets 

Højde er rigtig, saa at Hjulkransen kan gaa fri igennem 

Cylinderens Indsnit. Dette foregaar paa den Maade, at man 

med den venstre Haand holder 

Værket i den mest fordelagtige 

Stilling op foran Lupen og med 

en Pudsepind i den højre Haand 

fører Uroen frem og tilbage. Fig. 

217 viser, hvorledes Cylinderens 

Udgangslæbe A maa gribe over 

Hjulkransen r, naar Gennemgan- 

gangen (Passagen) er rigtig. Der 

maa nemlig, saavel ovenover Hjul

kransen, ved o, som ganske sær

lig nedenunder samme, ved 

være et meget tydeligt Mellem

rum til Stede, som selv da ikke 

Gennem
gangen 

undersøges

Fig. 217.

Cylinderindsnittet.

maa forsvinde, naar man lægger

Beslag paa Cylinderens fulde Højdeluft opefter, d. v. s. trykker

Uroen i Vejret.

706) Skulde der ved o slet ikke være noget Mellemrum 

og ved u kun være et meget knapt Mellemrum, saa maa 

Indsnittet gøres passende bredere foroven (Linie a b\ ved 

Udslibning med en Stenfil eller man kan, alt efter Omstæn

dighederne, afhjælpe Fejlen, ved enten at rette Cylinderhjulet 

op eller ned (748), eller ved at hæve eller sænke Cylinderen. 

Ved at undersøge Gennemgangen (Passagen) maa man ikke 

spare sig den Ulejlighed at prøve hver enkelt Cylinderhjuls

tand med Henblik paa det her sagte; thi det er slet ikke 

saa helt sjælden Tilfældet, at kun en enkelt Tand er forbøjet
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og strejfer paa i Cylinderindsnittet. Et saadant Uhr vil al

drig lade sig regulere, og det vil bagefter være meget van

skeligt at udfinde Fejlen, fordi saadan en enkelt forbøjet 

Tand kun gør Hjulet ganske ubetydeligt urundt over Højden.

707) Ved denne Lejlighed prøver man ogsaa straks 

Cylinderens Luft mellem Dækstenene. Den maa være saa 

ringe som mulig, saa at den kun tydelig kan føles. Har man 

ved Prøven fundet, at hele Cylinderhjulet eller blot en Del 

af samme staar for højt eller for lavt, saa mærker man sig 

det foreløbig paa den Maade, som er angivet i Afsnit 

751, og undersøger derefter videre, om Gangen er rigtig i 

Dybden. Her bliver der ofte fejlet af Uvidenhed. Mange 

Arbejdere retter sig ved Bedømmelsen af Gangens Dybde 

ene og alene efter Affaldspunkterne, som er nedsænkede i 

Pladen, og hvis Afstand beløber sig til 40° eller rettere sagt 

skal beløbe sig dertil. Men det kommer nu slet ikke an paa, 

om denne — theoretisk rigtige — Vinkelaabning ogsaa bliver 

rigtig gengivet ved Punkterne, hvad meget hyppig heller ikke er 

Tilfældet, men det er derimod ganske forkert, hvis man 

vil udmaale Gangens Dybde derefter. Affaldspunkterne an

giver nemlig kun Cylinderens Udslag til begge Sider, og 

dette Udslag afhænger ikke alene af Gangens Dybde, men 

ogsaa af Cylinderhjulstændernes Hævning.

708) Man vil dog maaske bedre kunne forstaa dette, naar 

Forskellen man forestiller sig følgende Eksempel:.! en Gang, hvor 

Gangdybde Cylinderhjulstændernes Fald foregaar nøjagtig ved Affalds

os udslag punkterne, bliver Cylinderhjulet drejet lidt af over Højden, 

saa at Cylinderhjulstændernes Hævning bliver lavere. Nu 

maa dog Cylinderens Udslagsvinkel ubetinget være bleven 

mindre end tidligere; og dog er der aabenbart ikke blevet 

forandret det mindste ved Gangens Dybde, d. v. s. ved Ind- 

gribningsafstanden mellem Cylinderen eg Cylinderhjulet.

709) Det er herefter lige saa indlysende, at det er ganske 

forkert, hvis man f. Eks. stiller en Cylindergang fladere, blot 

fordi Cylinderhjulstændernes Fald foregaar paa et Sted, der 

paa begge Sider ligger udenfor den Vinkelaabning som de 

to Mærkepunkter paa Pladen angiver. Disse Affaldspunkter
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kunne ene og alene tjene til at bestemme, hvormeget Cylin

derhjulstændernes Hvile og Hævning paa Cylinderlæberne 
udgør tilsammen. For at prøve om Gangens Dybde 
er rigtig, maa vi vælge et helt andet Middel; og for at 

finde det rigtige, ville vi først se lidt nærmere paa, hvad 

Hovedbetingelserne egentlig er for en Cylindergang, der skal 
være rigtig i Dybden.

710) Ifølge Theorien skal en Cylinder være aabnet saa
meget, at der af dens Væg er borttaget omtrent 160 til 164 Cylinderens 
Vinkelgrader medens ca. 196 til 200 Grader er bleven staaende Aabning

(smgln. Fig. 218 og Fodnoten til Afsnit 731). Herefter maa
vi rette os, hvis det 

sjældneTilfælde skulde 
indtræffe, at vi maa 

fremstille en Cylinder 

af Raamateriale, det 
være sig, at det kun 

sker som en Øvelse 

eller hvis en saakaldt 

„links-Cylinder“ skal 

forfærdiges, en sjælden 

Art der som bekendt 

ikke kan faas til Købs.

Cylinderhjulstænderne 

skulde endvidere have en normal Hævning paa 18° og Cy

linderlæberne en theoretisk nøjagtig bestemt Form. Hvis nu 
de Cylinderuhre, som vi i Almindelighed faar til Reparation og 

Aftræk, opfyldte alle disse smukke theoretiske Forskrifter, 

saa kunde vi simpelthen indskrænke os til at indstille enhver 

Gang paa en Cylinder-Affaldsvinkel af 40°, og saa vilde den 

være rigtig. Men som bekendt er alt dette mer eller mindre 

unøjagtig udført, navnlig i de billige Sorter af Cylinderuhre, 

der jo saa at sige overalt danner Flertallet. Med denne 

Kendsgerning maa vi regne, og da vi ikke godt kunne ind

lade os paa at forandre noget ved Cylinderlæbernes Form*),

*) I denne Bogs Afbildninger (Fig. 218, 219, 222 osv.) er Cylinder
læberne tegnet skarpkantede paa Hvilekanterne, for nøjagtig at afgrænse 
Hvile- fra Hævefladerne; i Uret maa disse Kanter naturligvis være godt 

afrundede. Forf.
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saa indskrænker vi os til idetmindste at fremstille Gangens 

Hovedbetingelser, hvad der i og for sig ogsaa er fuldstændig 

tilstrækkelig til Opnaaelse af et godt praktisk Resultat.

711) Disse Hovedbetingelser, anvendt paa Gangens 

Dybde, bestaar i Praksis i, at Spidsen af Cylinderhjulstanden 

ubetinget maa falde paa Hvilen, baade udvendig og ind

vendig i Cylinderen. Men Hvilen skal kun lige akkurat være 

saa stor, at det ikke kan forekomme, selv ved at tage Tappe

nes Sideluft med i Betragtning, at Tandspidsen i Affalds

øjeblikket kan træffe paa Cylinderlæbens Hævning. Hvad der 

findes af Hvile udover dette nødvendige Maal er til Hindring 

for Gangen og gør det unødvendig besværligt for Uhret at 

komme i Gang.

Fig. 219.

712) I Fig. 219 er i stærk Forstørrelse tegnet en normal 

Cylinder, hvor Indganslæbens Hævning er ansat til 6°, Ud

gangslæbens til 10°. Punktet a betegner det Sted paa hvilket 

Tandspidsen maa falde inde i Cylinderen, for at have den 

nødvendige Hvile; dette Sted ligger i en Vinkel paa 6° fra 

Begyndelsen af Cylinderlæbens Hæveflade; som Minimum 

kan man ansætte 5°. Den temmelig stejle Form paa Udgangs

læben kræver som bekendt — forudsat at Ganghjulstænderne 

har den rigtige Form — at Punket b, paa hvilket Tand

spidsen falder udvendig paa Cylinderen, ligger 10° borte fra 

Hævningens Begyndelse paa Indgangslæben, en Vinkel, der 

altsaa paa det nærmeste er dobbelt saa stor, Dette er egent

lig mere end ønskeligt, og saa meget desto mere nødvendigt 

er det altsaa, at Gangen ikke staar dybere end vi her har 

anført.

713) Vinklerne paa 6°, henholdsvis 10° er let synlige
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her tegnede Cylinder, der paa 

mm i Diameter. Men til hvilke 

Vinkler ikke sammen paa en 

som paa den f. Eks. som vi 

Afstanden fra a til a1 er paa

715) I Fig. 220, Tavle V, staar f. Eks. de to yderste 

Mærkepunkter al og a2 paa Værkpladen i forskellig Afstand

Størrelser paa Væggen af den 

det nærmeste maaler sine 50 
Dimensioner skrumper disse 

Cylinder i naturlig Størrelse, 

har antydet ved c i Fig. 219.
en virkelig Cylinder omtrent lig Nul; den er selv med Lupen 

umulig blot tilnærmelsesvis nøjagtig at bestemme. Ikke desto 

mindre gives der bevislig Arbejdere, der ikke kender noget 

andet Middel til Bestemmelse af Gangdybden, end at kigge 

ind i Uhrværket med Lupen, og derved mene at kunne af

gøre, om Tandspidsen falder rigtig paa Hvilen. At der der
ved maa fremkomme de største Fejltagelser, begriber enhver 

der kender en bedre Fremgangsmaade, som jeg nu i det 

følgende skal forsøge at beskrive, og som vel ogsaa nok er 

kendt af en Del, selv om den ikke er helt almindelig.

714) Et ganske simpelt og tilmed paalideligt Middel til
nøjagtig Bestemmelse af Hvilen, henholdsvis Gangdybden, At bestemme 

j o & Hvilevinkelen
byder nemlig Uroens Omfang i Forbindelse med de tidligere 

omtalte Mærkepunkter, naar man ikke anvender disse sidste som 

Norm for Hjultændernes Affald, men ene og alene til Sam

menligning, hvorved det jo slet ikke kommer an paa, om 

Punkterne er rigtig eller urigtig afsatte.

fra det midterste Mærkepunkt a; de er altsaa i ethvert 

Tilfælde unøjagtig afsatte. For nu først at prøve om 
den Vinkel, der indeslutter de yderste Punker ax og a2, 

idetmindste er nogenlunde rigtig, er følgende Fremgangs
maade tilstrækkelig. Man klemmer et lille Stykke Papir P 

ind under Uroen og drejer derefter denne saaledes, at Kors

schenkelen e viser nøjagtig paa Punktet a1. Derefter halverer 

man efter Øjemaal Afstanden fra Punkt a2 til den næste 

Korsschenkel e1 og mærker sig dette Halveringssted, idet 

man holder Spidsen af en Pincette eller en Skruetrækker paa 

det Sted, hvor Spidsen af Pilen c befinder sig; eller man 

kan ogsaa, som i Fig. 220, rykke den korte Arm paa Rokke

ren r hen paa dette Sted. Det er nu let at se, at de to Af

stande ved Uroens Omfang c b og a2 c er noget større end
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Mærke til, naar Cylinder- 

hvilket Punkt b befinder 

maa blive i Nærheden af 
Derefter drejer man igen

Afstanden fra a1 til a2. Da Vinkelen mellem to Korsschenkler 

maaler 120° og Vinkelen mellem de yderste Mærkepunkter 

a1 og a2 idetmindste 40°, altsaa en Trediedel af Afstanden 
mellem to Korsschenkler, saa er følgelig den samlede Vinkel 

mellem Mærkepunkterne i ovennævnte Tilfælde noget for 
lille; vi kunde derfor antage, at Punkt a2 skulde staa noget 

længer borte fra det midterste Punkt a for at angive den 

normale Udslagsvinkel, altsaa netop saa meget som Punkt 
al fra Punkt a.

716) Efter at vi har fastslaaet dette gaar vi videre. Un

der et let Tryk paa Minuthjulet, drejer man Uroen langsomt 

rundt, saa at Mærkepunktet b bevæger sig henimod Papir
strimlen P; samtidig lægger man 

hjultanden falder. Det Sted, paa 

sig i dette Øjeblik, og som altid 

Punkt a1, mærker vi os nøjagtig.

Uroen lige saa langsomt til venstre, i Retning af Pilen d. 

Under disse Bevægelser ligger Værket fladt ned paa en 

underlagt Træring eller i Sammensætteren, og der bliver ikke 

set ind i Cylinderen, men derimod ovenfra og ned paa Cy

linderhjulet og samtidig lagt nøje Mærke til, naar Hjulet, 

der ligger paa Hvilen i Cylinderen, begynder at bevæge sig. 

Dette er nøjagtig Øjeblikket, hvor Hjultanden, der staar i 

Cylinderen, glider ud paa Hævningen af Cylinderens Ud

gangslæbe. Mener man, at man har forpasset det rigtige 

Tidspunkt, saa drejer man Uroen paany tilbage, inden Tan

den endnu er falden, og atter ganske langsomt fremad, og 

fastslaar paa denne Maade, paa hvilket Sted Mærkepunktet 

b paa Uroen staar i det Øjeblik, hvor Cylinderhjulets Be
vægelse begynder.

717) Dette Sted maa nu ubetinget befinde sig imellem 

Punkterne a1 og a, og ydermere være saa langt som muligt 

fra det midterste Punkt a; derimod maa der mellem det 

Sted, hvorfra Hjultanden forinden er faldet, og det Sted, 

hvor Hjulet igen sætter sig i Bevægelse, lige saa ubetinget 

kunne ses en tydelig Afstand, hvis Gangdybden skal være 
rigtig.
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718) Lad os antage, at Hjultanden oprindelig var falden 
ved 1, d. v. s., at Mærkepunktet b i Affaldsøjeblikket befandt Mulige 

sig ved 1, saa staar Gangen tilsyneladende noget dybere Fei|tagelser 

end den normale Dybde skal være; dette er dog ikke bevist, 
forinden det fremgaar af den yderligere Prøve, at Hjultanden 
først træder ud paa Cylinderens Hævning ved 3 eller maa- 
ske endogsaa først ved 4. Hvis derimod Cylinderhjulet alle
rede skulde komme i Bevægelse, naar Mærkepunktet b 
staar ved 2, saa vilde Garrgen paa ingen Maade staa for 
dyb, men det beviser blot, at Cylinderen er for meget ud- For stærkt 

skaaren, og at Fejlen kun vilde blive endnu større ved at stille cjundre”9 

Gangen fladere.

719) Paa samme Maade bærer man sig ad paa den 
anden Side, idet man lægger Mærke til, paa hvilket Sted 
Cylinderhjulstanden falder fra Udgangslæben, hvad der stadig 
vil foregaa i Nærheden af Punkt o2. Ved Tilbageføringen 
maa Cylinderhjulet derefter igen først blive staaende rolig, 
indtil Mærkepunket b omtrent befinder sig ved 5. I ethvert 
Tilfælde maa Hævningens Begyndelse, der bliver tydelig 
synlig ved den fremadgaaende Bevægelse af det hidtil ube
vægelig staaende Hjul, foregaa paa begge Sider saa langt 
som muligt fra Midterlinien (Punkt a), hvis Gangens Ud
løsning ikke skal besværliggøres og Uroen ikke svinge for 
daarligt

720) Paa denne Maade kan man med den største Sikker
hed undersøge Gangens Dybde. Ved en normal Cylinder og for lidt 

Cylinderhjul vilde Hjultænderne i Fig. 220 (Tavle V) til cySe”8 

venstre falde ved a1, til højre mellem a2 og 6; Hævningen 
vil til venstre begynde ved 2, til højre omtrent ved 5. Hvis 
Tænderne først falder indenfor en større Vinkel, saa har dette 
ikke noget at sige, forsaavidt Hævningen blot alligevel be
gynder tilstrækkelig langt fra Midterlinien. Foregaar Faldet 
indenfor en mindre Vinkel, saa vilde det være forkert at 
stille Gangen dybere, naar Hvilen alligevel er saa stor, at 
Hævningen først begynder ved 3 og 4 eller maaske først 
ved Midterlinien. Dette sidste Tilfælde kan indtræffe ved for 
lidt udskaarne Cylindre.
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721) Men i ethvert Tilfælde gives der ikke noget mere 
upraktisk, end at ville afgøre, om Gangdybden er rigtig, 

„ved at kigge ind i Cylinderen for at se, om Tandspidserne 

falder rigtig paa Hvilen“. Hos Medhjælpere, som anvendte 

denne Methode, har jeg hyppig fundet Gangen saa dyb, 
at Hævningen først begyndte paa den anden Side af Midter

linien. At et saadant Uhr maa gaa istaa hvert Øjeblik, vil 

enhver Praktiker kunne forstaa. Men det fremgaar ogsaa af 

ovenstaaende, at Mærkepunkterne paa Værkpladen i og for 

sig er uden Betydning og kun kunde tjene til Vejledning 

for Hævningens Begyndelse, henholdsvis for Hvilens Stør

relse paa begge Sider, men ikke som Norm for Gangens 

Dybde.

722) Hvis f. Eks. Hjultænderne i Fig. 220 (Tavle V) til 

venstre falder foran Linien 1, til højre først bag ved Linien 

6, medens Hævningen derimod begynder allerede ved a1 og 

a2, saa betyder dette kun, at Hævningen er meget stor paa 

Cylinderhjulstænderne. Uhret vil i dette Tilfælde sandsynligvis 

komme til at prelle bagefter, saa at man maa „afflade“ Cylinder

hjulet lidt i Drejestolen, d.v.s. slibe lidt af Hjultændernes Højde 

(mange sætter i saadanne Tilfælde hellere en svagere Fjeder 

ind, smign. ogsaa Afsnit 776). Men den der i dette Tilfælde 

stiller Gangen fladere, arbejder tankeløst og forkert.

723) Man kan i Praksis med god Grund lade følgende 
Regier for gælde som Regel:

Gangdybden Cylindergang staar kun for dyb, naar Hævningen

paa begge Sider ikke idetmindste begynder midt imellem 

det yderste og det midterste Mærkepunkt, forudsat, at Mærke

punkterne ligger omtrent 40° fra hinanden. Endnu bedre er 

det, naar Hævningen, (efter Fig. 220, Tavle V), allerede be

gynder ved 2 og a\

2. En Cylindergang er kun for flad, naar Hjulet, efter 

at Tanden er faldet paa begge Sider, ikke bliver staa- 

ende rolig idetmindste en Fjerdedel af Afstanden mellem to 

Mærkepunkter, medens Cylinderen føres tilbage; bedre er 

det dog, om Hjulet bliver staaende endnu længere. I Fig. 

220 maa Cylinderhjulet, hvis Tænderne falder nøjagtig ved 

a\ blive staaende rolig saa længe, indtil Mærkepunktet b
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721) Men i ethvert Tilfælde gives der ikke noget mere 
upraktisk, end at ville afgøre, om Gangdybden er rigtig, 

„ved at kigge ind i Cylinderen for at se, om Tandspidserne 
falder rigtig paa Hvilen“. Hos Medhjælpere, som anvendte 

denne Methode, har jeg hyppig fundet Gangen saa dyb, 

at Hævningen først begyndte paa den anden Side af Midter

linien. At et saadant Uhr maa gaa istaa hvert Øjeblik, vil 

enhver Praktiker kunne forstaa. Men det fremgaar ogsaa af 

ovenstaaende, at Mærkepunkterne paa Værkpladen i og for 

sig er uden Betydning og kun kunde tjene til Vejledning 

for Hævningens Begyndelse, henholdsvis for Hvilens Stør

relse paa begge Sider, men ikke som Norm for Gangens 

Dybde.

722) Hvis f. Eks. Hjultænderne i Fig. 220 (Tavle V) til 

venstre falder foran Linien 1, til højre først bag ved Linien 

6, medens Hævningen derimod begynder allerede ved a1 og 

a2, saa betyder dette kun, at Hævningen er meget stor paa 

Cylinderhjulstænderne. Uhret vil i dette Tilfælde sandsynligvis 

komme til at prelle bagefter, saa at man maa „afflade“ Cylinder- 

hjulet lidt i Drejestolen, d.v.s. slibe lidt af Hjultændernes Højde 

(mange sætter i saadanne Tilfælde hellere en svagere Fjeder 

ind, smign. ogsaa Afsnit 776). Men den der i dette Tilfælde 

stiller Gangen fladere, arbejder tankeløst og forkert.

723) Man kan i Praksis med god Grund lade følgende 
Regier for gælde som Regel:

Gangdybden Cylindergang staar kun for dyb, naar Hævningen

paa begge Sider ikke idetmindste begynder midt imellem 

det yderste og det midterste Mærkepunkt, forudsat, at Mærke

punkterne ligger omtrent 40° fra hinanden. Endnu bedre er 

det, naar Hævningen, (efter Fig. 220, Tavle V), allerede be

gynder ved 2 og a\

2. En Cylindergang er kun for flad, naar Hjulet, efter 

at Tanden er faldet paa begge Sider, ikke bliver staa- 

ende rolig idetmindste en Fjerdedel af Afstanden mellem to 

Mærkepunkter, medens Cylinderen føres tilbage; bedre er 

det dog, om Hjulet bliver staaende endnu længere. I Fig. 

220 maa Cylinderhjulet, hvis Tænderne falder nøjagtig ved 

a1, blive staaende rolig saa længe, indtil Mærkepunktet b



Tavle V.

Fig. 220.

Undersøgelse af Hvile, Hævning og Tandluft. 

(Tekst Side 313 o. v.).

Fig- 232. Fig. 234.

Cylinderhjulet rettes fladt. Ganghjulstænderne maales efter.
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paa Uroen er rykket fra a1 til Linie 2, naar Cylinderen 

drejes tilbage i Retning af Pilen d. Naar Tænderne paa den 

anden Side falder ved Linie 6, saa maa Hjulets Hvile, under 
Drejningen af Punktet b, vedvare fra 6 til a2.

3) Bliver et af de i 1 og 2 anførte Minima ikke over

holdt, d, v. s. maaler Hævningen, selv om det ogsaa kun er 

paa den ene Side, mindre end der er forlangt i 7, eller, 

maaler Hvilen kun paa den ene Side mindre end der bliver 

forlangt i 2, saa maa Gangdybden forandres i Forhold hertil.

724) Paa denne Maade kan man ogsaa udmærket af
gøre, hvormeget Hævningen eller Hvilen paa begge Sider uiige Hævning 

øllør Hvile 
undertiden er forskellig fra hinanden. Selvfølgelig bliver de

i Fig. 220 (Tavle V) antydede Linier fra 1 til 6 ikke krad

sede ned paa Pladen (saaledes som man undertiden kan se 
det i Uhre), men man bestemmer simpelthen de be

træffende Steder efter Øjemaal, hvad der er meget let. Saa

ledes befinder f. Eks. den med 5 betegnede Linie sig paa 

en Trediedel af Afstanden fra a2 til a, Linien 3 paa V3 fra 
a til a1 etc. Hovedfordelen ved denne Fremgangsmaade lig

ger navlig i, at man, istedetfor at regne med den i Virkeligheden 

saa overordentlig lille Cylinder, regner med en Størrelse der let 

lader sig udmaale ved Uroens Omfang. Afstanden mellem de tre 

Mærkepunkter er selv ved smaa Dameuhre altid saa stor, 

at Fjerdedelen mellem de to Punkter a1 og a ganske be

kvemt kan bestemmes; og denne udgør jo netop de 5 Gra

ders Hvile, der er fastslaaet som det mindste Maal, og som 

det jo simpelthen vil være umuligt at afmaale paa selve Cy

linderens Væg. Hvem det kan more at udføre det lille Regne

stykke, kan i Løbet af to Minutter overbevise sig om, at 

ved en Cylinder med f. Eks. et Gennemsnit af 1 mm, vilde 

de 5 Buegrader faa en Linie-Udstrækning paa 0,0435 mm, 

altsaa omtrent Vas mm.

725) Naar nu Gangdybden er bleven prøvet nøjagtig 
paa den her beskrevne Maade og fundet at være fejlfuld, Tandluften 

saa bliver Cylinderen ikke straks taget ud af Værket, men prøves 

man mærker sig kun Resultatet af Prøven, paa samme Maade 

som tidligere ved Eftersynet af Gennemgangen (Passagen) 

og gaar derefter over til at undersøge, om Cylinderhjulstæn-
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derne har den nødvendige Luft baade inde i og uden om 

Cylinderen. Ligesom ved Ankergangen (538) og enhver an

den Gang, maa Hjultænderne ved Cylinderganden ogsaa 

have et lille Fald efter at de har forladt Hævefladerne. Dette 

Fald ser man jo allerede naar man prøver Gangdybden; 

men vi har ved Cylindergangen en endnu mere paalidelig 

Kontrol for Faldet ved at prøve Tandluften. For at blive 

klar over paa hvilken Maade denne Prøve bedst kan fore

tages, ville vi atter tage en lille Tegning til Hjælp.

Cylinder skitseret 

netop faldet fra

dertil hørende 

Tanden a er

Fig. 221.

Den indvendige og udvendige Tandluft.

726) I Fig 221 er en Del af et Cylinderhjul med den 

i to forskellige Stillinger. 

Indgangslæben l ind i 

Cylinderen, medens 

denne befinder sig i 

Omdrejning til højre i 

Retning af Pilen. For 

nu at prøve Tandens 

Luft i Cylinderen, er 

det nødvendigt, at 

denne faar en lille 

Drejning til venstre i 

den modsatte Retning, 

indtil Indgangslæben / 

griber bag om Ryggen paa Tanden, saaledes som det er 

antydet ved de punkterede Linier. Denne Drejning maa dog 

paa ingen Maade være saa stor, at Tandspidsen kommer 

til at naa Hævningen paa Udgangslæben h. Det samme gæl

der for Tandens Fald fra Udgangslæben, saaledes som det 

ses ved c og Z1. Her befinder Cylinderen sig i Omdrejning 

til venstre, og for at undersøge Cylinderens Luft mellem de 

to Tænder b og c, maa Cylinderen, som forrige Gang, drejes 

en Smule tilbage, denne Gang altsaa til højre, saaledes som 

det er angivet punkteret ved Z1; men denne Drejning maa 

ogsaa her kun omfatte nogle ganske faa Grader, fordi Spid

sen af Tanden b ellers vil naa Hævningen paa Indgangs

læben h\ hvorved Luften vilde komme til at synes større 

end den i Virkeligheden er.

727) Ved denne Undersøgelse kunde Mærkepunkterne i
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Pladen igen være os til stor Nytte, naar de bliver rigtig 

anvendt. Som det nylig blev omtalt, maa Cylinderen, naar 

den indvendige og udvendige Tandluft skal prøves, indtage 

en Stilling omtrent midt imellem Affaldspunktet og Begyn

delsen af den derefter følgende Hævning. Har vi nu forinden 

fundet, at Tandens Frafald til venstre foregik ved a1 (Fig. 220 

Tavle V), medens Hævningen tog sin Begyndelse ved 2, saa 

behøver vi kun at stille Mærkepunktet b paa Uroen, midt 

imellem de to Punkter al og 2, for at være aldeles sikker 

paa, at Cylinderen har den nøjagtig rigtige Stilling, i hvilken 

Tandluften skal prøves inde i Cylinderen. Dette sker som 

bekendt paa den Maade, at man rokker lidt frem og tilbage 

paa en af Minuthjulets Korsschenkler, hvorved man da tyde

lig maa kunne iagttage en lille Bevægelse af Cylinderhjulet. 

Er Tandluften for stor, saa gaar der lige saa meget tabt ved 

Cylinderhjulets Hævevinkel som Luften er for rigelig; man 

maa altsaa altid lade sig nøje med, at Luften lige netop 

tydelig kan ses.

728) Paa samme Maade prøver man Luften, naar Hjul

tænderne staar uden om Cylinderen. Falder Hjultænderne af 

til højre ved 6, Fig. 220 (Tavle V), og begynder Hævningen 

ved 5, saa stiller man Uroen saaledes, at Punktet b staar 

ved ö2, altsaa midt imellem 6 og 5. Nu har Cylinderen alt

saa den Stilling der i Fig. 221 er angivet punkteret mellem 

b og c, og man kan, som forhen, prøve den udvendige Tand

luft ved at trykke Minuthjulet frem og tilbage. Ogsaa her er 

det meget vigtigt, at man undersøger hver enkelt Tand ind

vendig i Cylinderen og hvert Tandpar udenom Cylinderen, 

hvis man vi! være aldeles sikker; dette vil heller ikke kræve 

særlig megen Tid, fordi den Stilling, som Cylinderen nød

vendigvis hver Gang maa indtage, uden særlig lang Søgen 

vil kunne bestemmes ved den her beskrevne Fremgangs- 

maade, ved et eneste flygtigt Blik paa Mærkepunktet b paa 

Uroen. Ved de sidstnævnte to Prøver (Gangdybden og Tand

luften) vil den mindste Forskel i Tandlængden eller i Tæn

dernes Højde straks vise sig paa en meget iøjnefaldende Maade.

729) Er Cylinderens udvendige Gennemsnit nøjagtig rigtig 

og Væggen ikke er altfor tyk, saa vil Tændernes Luft baade uden
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Tandluften og om og inde i Cylinderen være ganske ens, hvis Gangdybden 
Gangdybden rigtig. Er Tandluften udvendig og indvendig ulige stor, 

saa kan dette have forskellige Aarsager; for at finde den 

rigtige er det fremfor alt nødvendigt, at man tager Gang

dybden i Betragtning. Blev det fastslaaet i den forudgaaende 

Undersøgelse, at baade Gangdybden og Cylinderens Udsnit

er rigtig, saa ved man, at Tanden ved den nu forestaaende 

Undersøgelse staar saaledes i Cylinderen, som det er fremstillet i 

Fig. 222. Tænker man sig nemlig en lige Linie a b trukket 

—gennem Fersens (Hælens)

Hjørne og Spidsen af Tan

den Z, saa gaar denne Li

nie, hvis Gangdelenes Form 

er rigtig og Gangdybden 

normal, nøjagtig gennem 

Midtpunktet af Cylinderen C. 

Tændernes udvendige Stil

ling er i dette Tilfælde der, 

hvor Linien c d skærer Cy

linderens Omfang; ogsaa denne Linie gaar igennem Cylinde

rens Midtpunkt. Hvis nu Tandluften baade indvendig og 

udenom Cylinderen er ens i de to lige nævnte Hjulstillinger, 

og saavel Gangdybden som Cylinderens Størrelse er rigtig, 

saa er det let at indse ved et Blik paa Fig. 222, at dette 

ikke mere vil være Tilfældet, naar Gangen f. Eks. staar saa 

meget dybere, at Tanden Z befinder sig i Cylinderen i Stillingen 

Linie a1 bl. Hjultændernes udvendige Stilling vilde i dette Til

fælde ligge paa Linien c1 d\ og nu vil Luften selvfølgelig være 

større udenom Cylinderen end tidligere, medens den ind

vendige Tandluft er bleven mindre, og Tanden Z i Fig. 222 

vilde i dette Tilfælde fuldstændig klemme sig, medens den 

i Stillingen a b har tilstrækkelig Luft.

730) Hvis Luften, naar Gangdybden er rigtig, er be- 

For stor og tydelig mindre inde i Cylinderen end uden om samme, saa 

ruLriar beviser dette, at Cylinderen er for lille. Med en saadan 

Gang gør man bedst i ikke at beskæftige sig ret længe, 

men drejer enten straks en ny Cylinder ind af den rigtige 

Størrelse, eller giver Uhret urepareret tilbage, hvis Kunden 

ikke vil betale dette Arbejde. Med en for lille Cylinder op-
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naar man aldrig et godt Gangresultat. Ikke slet saa slemt er 

det med en Cylinder, der er noget for stor, hvilket viser sig 

ved, at Tænderne har rigelig Luft inde i Cylinderen naar 

Gangdybden er rigtig, medens de derimod klemmer sig 

uden om Cylinderen. I dette Tilfælde kan man godt slibe 

en Smule af Tandspidserne, (eller, hvis man foretrækker det, 

af Hælen). Men hvis det drejer sig om altfor meget, kommer 

der heller aldrig noget ordentligt ud af Gangen, og man gør 

i saadanne Tilfælde altid rigtigst i, hellere at give Afkald 

paa en saadan Reparation, hvis man ikke mener at kunne 

faa Betaling for en ny Cylinder, fremfor at sætte sit gode 

Renommé som Fagmand paa Spil. Staar Gangen for dyb og 

har Tænderne samtidig for lidt Luft inde i Cylinderen, saa 

vil dette selvfølgelig blive bedre af sig selv ved at stille 

Gangen fladere.

731) Efter at denne Undersøgelse nu ogsaa er tilende
bragt, har vi en ganske nøjagtig Oversigt over alle de Fejl Total-Oversigt 

ved Gangen, der staar i umiddelbar Vekselvirkning til hin

anden. Vi ved nu
1) om Passagen er fri. Gaar Cylinderhjulet i hele sit 

Omfang eller kim med en Del af Hjulkransen ikke fri igen

nem Udsnittet, saa ved vi nøjagtig, om det staar for højt 

eller for lavt
2) om Gangens Dybde er den rigtige. Er den det ikke, 

saa har vi nøjagtig fastslaaet, i hvilken Retning Gangdybden 

skal forandres.
3) om Cylinderens Størrelse, d. v. s. dens Diameter, 

staar i det rigtige Forhold til Hjultænderne.
4) om Cylinder-Udsnittet (Segmenthøjde))  er rigtig.*

*) Ved Cylinderens Segmenthøjde forstaas der i hosstaaende 
Skitse, Afstanden imellem Linierne a og b. 
For en normal Cylinder bliver denne Højde 
af Hr. Prof. A. Yrk angivet fil 0,58 af Gen
nemsnittet, hvad der svarer til en Vinkel paa 
199 til 200° af den tilbageblivende Del af 
Væggen (se Fig. 218). Man kan altsaa ved en 
simpel Eftermaaling af Cylinder-Diameteren 
(a c) og Segmenthøjden (a b) fastslaa ved 
Hjælp af Millimetermaalet, om dens Aabning 
er normal, idet man simpelthen multiplicerer 
det fundne Gennemsnit med 0,58 og saaledes
bestemme den rigtige Segmenthøjde. Ikke desto mindre kommer det 
i Praksis ikke saa meget an paa, om Cylinderaabningen svarer nøjagtig 
til den normale, som paa, at Gangdybden (723) er rigtig. Forf.
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Sammenhæng 
mellem 
Fejlene

Udsvings- 
Sikkerheden 

prøves

Prøven uden
om Cylinderen

732) Naar man nu ved den forestaaende Afhjælpning af 

Gangfejlene, stedse holder sig alle disse Fejl for Øje, saa- 

ledes som den tænksomme Arbejder altid vil gøre det, saa 

er det egentlig slet ikke muligt at arbejde forkert, Den sikre 
Arbejder finder tværtimod ved hver ny Undersøgelse tillige 

en Bekræftelse af det han allerede har fundet i det fore- 

gaaende; han ved f. Eks. forud, naar han har en altfor dyb 

Gang for sig, at Hjultænderne i dette Tilfælde sandsynligvis 

vil have meget ringe Luft inde i Cylinderen, uden om Cy

linderen derimod mere end nødvendig. Skulde derimod Hjul

tændernes Luft uden om Cylinderen være altfor knap, trods 

den for dybe Gang, saa ved han med Bestemthed, at dette 

vil blive endnu værre ved at gøre Gangen fladere; han har 

saaledes allerede to Fejl at afhjælpe, inden det paany lønner 
sig at stille Cylinderen ind i Værket.

733) Men det er slet ikke nogen Sjældenhed, navnlig 

ved nye Uhre der skulle aftrækkes, at Gangen samtidig har 

tre, fire ja endnu flere Fejl. Naar blot Cylinderen og Cy- 

linderhjulet er gode og af den rigtige Størrelse, saa har alle 

de andre Fejl ikke stort at betyde; thi i Løbet af ti Minutter 

vil man i saa Tilfælde have fundet og ordnet alle Fejlene 

ved en Cylindergang, ogsaa dem, der endnu ikke er bleven 

omtalte her, og man vi! altid være sikker paa at opnaa en 

tilfredsstillende Gang.

734) Tro imod vor Grundregel, at undersøge enhver 

Gang i alle dens Enkeltheder, inden vi gaar over til at af

hjælpe de fundne Fejl (se ogsaa Afsnit 555), tager vi ikke 

vor Cylinder ud endnu, men prøver først videre, om Cy

linderindsnittet er dybt nok, og om det saakaldte „Udsving“ 

er i Orden, d. v. s. om Prelstiften i Uroen sidder paa det 
rigtige Sted.

735) De to Afbildninger Fig. 223 og 224 anskueliggør 

i stærk Forstørrelse denne Prøve. Først lader vi en Gang

hjulstand falde fra Udgangslæben, idet vi drejer Uroen til- 

venstre. Den Tand (Z i Fig. 223) der derefter falder ud

vendig paa Cylinderen maa ikke paa nogen Maade med 

sin Spids s kunne smutte bag om Randen af Udgangs

læben c; tværtimod maa der altid, naar man drejer Uroen
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saa langt til venstre, at Prelstiften a ligger fuldstændig fast 

imod Prelpillen P, være et tydeligt Mellemrum mellem s og c.

736) Hvis dette ikke kan ses tydeligt nok ved at kigge 

ind i Værket, saa kan man ogsaa overbevise sig om Sagen 

er i Orden paa den Maade, at man, ved at dreje Cylinderen 

tilbage fra den i Fig. 223 tegnede Stilling (altsaa i modsat 

Retning som Pilen viser) absolut ikke føler den ringeste 

Modstand. Men hager Cylinderen sig blot i allermindste Maade 

Fig. 223.

Udsvinget prøves tilvenstre.

fast i det Øjeblik, hvor Uroen drejes tilbage, saa er Udsvinget 

ikke i Orden, og Prelstiften a maa anbringes længere til 

venstre, altsaa omtrent paa det Sted, som er angivet ved a\

737) Sidder Prelstiften derimod allerede for langt til 

venstre (I Fig. 223 sidder den rigtig ved a, medens den Prøven 

derimod ved a1 vilde sidde for langt til venstre) saa opstaar cylinderen' 

der den Fejl, at Bunden af Cylinderindsnittet (e Fig. 224) 
vil slaa Hjulet tilbage i Retning af Pilen, naar en Tand, (ved 

at dreje Uroen til højre) er falden ind i Cylinderen og man 

derefter vedbliver at dreje Uroen til højre indtil Prelstiften a 

ligger an imod Prelpillen P. I denne Stilling maa der ube

tinget være et tydeligt Spillerum mellem Halsen af Hjultanden r
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og Bunden af Indsnittet e, saaledes som det er tegnet i 

Fig. 224.

738) Heller ikke dette forvisser man sig sikrest om ved 

at kigge ind i Værket, men derimod ved at Cylinderhjulet, 

efter at en Hjultand er falden ind i Cylinderen, bliver staa- 

ende ubevægelig stille, naar man drejer Cylinderen til højre 

indtil Prelstiften slaar an imod Prelpillen. Viser Cylinder- 

hjulet her i sidste Øjeblik blot den allermindste Tilbagebe

Fig. 224.

Udsvinget prøves tilhøjre.

vægelse, eller, drejer Uroen sig tilbage ved Trykket fra Cylinder

hjulstanden, saa at Prelstiften smækker bort fra Prelpillen, 

saa staar enten Prelstiften for langt til venstre (om dette er 

Tilfældet, har den foregaaende Prøve, Afsnit 735, afgjort) 

og maa anbringes længere til højre, altsaa omtrent ved a2, 

eller Indsnittet e er overhovedet ikke dybt nok og maa slibes 

længere tilbage ved Hjælp af en smal Stenfil eller med en 

Jernslibefil og Oliestenspulver.

739) Sidder Prelstiften ikke paa det rigtige Sted, saa 

Følgerne af har dette til Følge, at Uhret vil prelle naar det bæres, selv 

udsvinget orn det ogsaa udenfor Lommen ikke viser nogen særlig flot 

Gang. Er Cylinderindsnittet ikke dybt nok, saa bliver Gang-
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hjulet slaaet tilbage ved hvert af Uroens Højresving, og Cv- 

mderhjuiet8 Tilbagestød giver Urosvinget en uregelmæssig Ha- 

st'ghed, der saa at sige forandrer sig ved hver enkelt Tand 

Et Uhr, der er bebyrdet med en saadan Fejl, kan ikke engang 

reguleres tilnærmelsesvis nøjagtig.

740) For at prøve Prelstiftens rigtige Funktion, trykker ' 

“an den fra beggeSider ind imod Prelpillen, og lægger For kort 

Mærke til, om den ikke kan hage sig fast. Prelstiften (Ud- Prelstift 

svingsstiften) kan f. Eks. være for kort; i Fig. 225 er denne 

Fejl fremstillet. U er Uroen, P Prelpillen, a Prelstiften, der

Fig. 226.

har haget sig fast. I dette Tilfælde maa der indsættes en ny 

længere Prelstift paa det gamle Sted, saaledes som det læn

gere fremme vil blive beskrevet i Afsnit 745.

741) Men Prelstiften kan ogsaa være tilstrækkelig lang

og alligevel hage sig fast ved Prelpillen, fordi denne staar For langt til- 

or ang tilbage (Fig. 226). I dette Tilfælde maa Prelpillen ba98staaende 

P bøjes længere fremad og derefter igen files nøjagtig lige Pre,pille 

og flad fortil. J & s

742) Endvidere er Prelpillen undertiden for kort, saa at 

Prelstiften kan klemme sig fast under den (se Fig. 227) 

Ved at bøje Prelstiften a lidt i Vejret kan man da tildels 

Jælpe sig; men man gør dog rettest i, istedetfor den gamle 

lodrette Pille, at bore en hel ny, c. 0,6 til 0,8 mm tyk vandret-

For kort 
Prelpille
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liggende Pille ind i Klobenfoden. I Fig. 228 er denne For
andring fremstillet; K er Klobenfoden, P den nye Prelpille.

Fig. 227. Fig. 228.

Denne maa naturligvis ikke vedblivende være rund, men maa 
files flad paa begge Sider af Anslaget.

743) En anden Grund til „Udsvingningen“ kan ligge i 
Preistiftens Prelpillens urigtige Form, saaledes som det ses i Fig 229. 

forkerte Form pjer |iager Prelstiften a sig fast ved Prelpillen P., fordi 

denne kun bestaar af en almindelig rund Stift. En saadan 
Pille maa bøjes betydelig længere frem imod Uroen U og 
derefter files flad fortil, saaledes som det ses i Fig. 225 og 
226. Skulde det ikke kunde lade sig gøre, saa maa den 
lodrette Prelpille files helt bort og en vandret sættes i Stedet, 
som i Fig. 228.

744) Prelstiften kan endvidere blive Aarsagen til Strejf- 
Preistiftens ninger. Den kan f. Eks. strejfe paa Sekundhjulsvællen eller 
svejfninger paa Overfladen (Facetten) af Secunddrivets Tænder. Alt 

dette maa undersøges inden man tager Uroen ud af Værket.

745) For at gøre Kapitlet om 
„Prelstiften“ saa fuldstændigt som 
muligt, skal der her tillige om
tales et ret praktisk Stykke Hjæl

Fig. 229.

peværktøj til Indboring af nye Prelstifte (offentliggjort i
D. U. T., Aargang 1902, Nr. 6). Det bestaar som Fig. 230
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viser, simpelthen af en lille „Spankluppe“, hvori Uroen til

ligemed Cylinderen spændes ind. Klemmen er meget let at 

fremstille af to Træ-Bakker, hvis udvendige Sider beklædes 

med tykke Messingplader. ToStyrestifter regulerer Bakkernes 

Bevægelser ved Aabningen og Lukningen, og ved Hjælp af 

to Skruer kunne de presses sammen. Foroven er der tværs 

over Bakkerne gjordt et Indsnit, der naar omtrent ned til 

Midten, og som tjener til at optage Cylinderen. Over dette 

Indsnit anbringes der to smaa Staalplader saaledes at man, 

naar Uroen er spændt ind, kan skyde dem hen over Midter

spalten, saa at de fuldstændig dækker den nedenunder lig

gende Cylinder. Dette lille Hjælpeværktøj stiller man ind i 

Ligeboremaskinen, hvorefter man meget bekvemt kan bore 

Prelstiften ind,

For den øvede Arbejder er det dog fuldkommen til

strækkelig at holde Uroen fast imellem Fingrene; men Prel- 

stifthullet maa bores helt igennem, saa at Stiften kan komme 

til at sidde godt fast og ikke falde ud igen efter kort Tids 

Forløb.

746) Efter at vi endvidere har set omhyggelig efter, om 

Uroen ikke kan strejfe paa (i Kassen, ved Spiralnøglen, ved Uroens 

Spiralpløkken, ved Minuthjulet, ved Cylinderhjulsklobenen etc.), streifninser 

og har bemærket os eventuelle Fejl af denne Art, tager vi 

endelig Cylinderen ud af Værket og gaar i Gang med at af

hjælpe de fundne Fejl.

747) Her bliver der ofte gaaet meget upraktisk til Værks, 

saa at det tilsigtede Maal enten ikke rigtig bliver naaet, eller 

Uhrets Udseende kommer til at lide derved. Ogsaa her kan 

der opnaas meget ved Eftertanke og Overvejelse. Skal man 

f. Eks. stille Cylinderen højere eller lavere, fordi Passagen 

ikke er fri, saa overbeviser man sig, inden man hamrer den 

hæslige Grad paa Klobenen, om ikke Tappene er for lange, 

saa at de kunne gøres kortere. Hvis dette ikke er Tilfældet, 

saa er det i hvert Fald meget smukkere, naar man først 

drejer den betræffende Tap lidt tilbage, og saa korter den 

af, fremfor at slaa skarpe Grader paa Klobenen (sammen

lign ogsaa 303). Skal der files af den underste Urokloben, 

for at faa Cylinderen højere i Vejret, saa ordner man sam-
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tidig Qangdybden, hvis dette er nødvendigt. Er det kun paa 
et bestemt Sted af Cylinderhjulet, at der er noget forkert, 
saa retter man dette smukt fladt, hvad der er meget let,’ 

uagtet det af mange bliver betragtet som en Art Kunst
stykke at rette et Cylinderhjul nøjagtig fladt ved Hjælp af 
ganske faa Slag. Som med saa mange andre Ting kommer 
det ogsaa her hovedsagelig an paa, hvorledes det bliver 
gjort.

748) Undertiden løber Cylinderhjulet kun urundt, fordi 
Cybnderhjølet det ikke er njt(ef g0(jt fasf. man overbevjser sjg a|fsaa frem 

re es a for alt, om Hjulet sidder fast paa Drivet, og nitter det om 

fornødent lidt efter, hvorved Fejlen let lader sig rette, idet 
man samtidig nitter lidt stærkere paa det højtstaaende Sted. 
I andre Tilfælde retter man Hjulet fladt ved at bøje Kors
schenklerne. Dette er dog ikke saa helt let, naar det drejer 
sig om et meget haardt Hjul, saaledes som man ofte finder 
det i de gamle, helt flade Cylinderuhre. Ved et saadant Hjul 
maa Korsschenklerne rettes paa et Staalunderlag ved Hjælp 
af en mejselformet Punsel, paa samme Maade som man 

retter et tyndt Stykke Staal, der har fortrukket sig under 
Hærdningen (588). Men netop ved disse haarde Hjul fore
kommer det næsten aldrig, at de løber urunde, medens det 
derimod ikke er nogen Sjældenhed ved de nyere Uhre. Til 
Gengæld finder man saa sjælden i Nutidens Uhre et Cylin
derhjul, hvis Korsschenkler er haardere end graablaat an
løbet Staal. Dette kommer af, at Pivoteuren i Fabriken ved 
Inddrejningen af Cylinderhjulsdrivene maa afdreje (tilspidse) 
Cylinderhjulenes Putz (777). Hvis nu en saadan Putz ikke 

ganske let lader sig afdreje, saa gør Arbejderen den midter
ste Del af Hjulet passende blødt ved Anløbning.

749) Men saadanne Hjul lader sig meget let rette, naar 
Underlag man kun forstaar at undgaa to Ulemper, nemlig, at Punslen 

Cylinderhjulet ^llder af’ og at Underlaget hverken er for blødt eller for 
haardt Er det for blødt, saa virker Slaget let for kraftigt; 

er det for haardt, saa virker det forsigtige Slag overhovedet 
slet ikke, og slaar man saa endelig lidt kraftigere paa Puns
len, saa beskadiger man Hjulet. Af disse Grunde er Bly paa 
Grund af sin store Blødhed, Staal paa Grund af sin store
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Haardhed paa Forhaand uanvendelige som Underlag for Cy- 

linderhjul; derimod egner Messing sig ganske fortrinlig til 

dette Arbejde. Det er lige netop saa blødt, at det giver til

strækkelig efter, og dog alligevel saa haardt, at man ikke 

mister Følelsen ved at slaa derpaa. Naturligvis maa man 

ikke stille den lille Ambolt, der tjener som Underlag for 

Hjulet, direkte paa Værkstedsbordet, der maaske tilmed er 

bedækket med et tykt Voksdugsstykke, som i dette Tilfælde 

vilde virke som en udstoppet Pude. Ambolten maa hellere 

spændes fast i Skruestikken, eller hvad der er endnu bedre, 

stilles op paa Skruestikkens faste Ambolt, fordi Cylinder- 

hjulet meget let vilde kunde glide ned paa Gulvet fra Skrue
stikken.

750) Fremgangsmaaden ved dette Arbejde, som jeg i 

sin Tid som Medhjælper lærte af en gammel Schweitzer- 

Pivoteur, der i over tredive Aar udelukkende havde beskæf

tiget sig med Inddrejning af Cylindre og Cylinderhjulsdriv, 

er følgende. Man forfærdiger sig to smaa Messing-Ambolte 

af den Form, som er afbildet i hosstaaende Fig. 231;

den ene af dem i den Størrelse, der passer for Cy- 

linderhjul til Herreuhre, den anden for Dameuhre. Fig 231 

Overfladen maa være fuldstændig flad og Hullet i 

Midten saa stort, at selv det største Cylinderhjulsdriv har 

rigelig Luft deri. Det sidste er nødvendigt, fordi man under

tiden maa lægge Hjulet ud over Midten for at kunde rette 

en enkelt Tand. Den underste Flade maa være betydelig 

større end den øverste, for at Ambolten ikke skal kunne 

vælte om paa Siden under Arbejdet. Da en flad Punsel ikke 

egner sig til at rette Schenklerne med, og en afrundet altfor 

let rutscher af, saa anvender man med Fordel en afrundet 

Hulpunsel, der slutter fast til og ikke saa let rutscher af. 

Spidsen af denne Punsel skal kun være omtrent dobbelt saa 

tyk, som en Korsschenkel paa et 18-lign. Cylinderhjul er 
bred.

751) Vil man rette et Cylinderhjul, saa undersøger man 

først i Rundløbscirkelen ved Hjælp af den dertil hørende 

Lineal, hvilken Korsschenkel, det er, der skal rettes, idet man 

samtidig lægger Mærke til, hvor stor Afvigelsen er fra den



330 Cylindergangens Ordning.

rigtige Stilling. Den betræffende Korsschenkel kan man da 

mærke sig paa en ganske simpel Maade, for at der ikke 

skal forekomme nogen Forveksling, naar man tager Hjulet ud af 

Rundløbscirkelen. I ethvert Cylinderhjul staar der nemlig en 

Korsschenkel — men ogsaa kun en eneste — ganske nøj

agtig lige ud for Halsen af en Hjultand (1 i Fig. 232. Tavle 

V). Den lige overfor liggende Schenkel (3 i Fig. 232) staar 

midt imellem to Tænder, og de to andre tæt ved hver sin 

Tand. Man tæller nu simpelthen fra den førstnævnte Kors

schenkel, der viser nøjagtig paa en Tand, frem i den Ret

ning som Hjulet gaar rundt, og betegner denne Schenkel i 

Tankerne med 1, de efterfølgende med 2, 3 og 4. Paa denne 

Maade ved man altid sikkert, paa hvilken Schenkel det er, 

man skal rette, selv om Hjulet ogsaa en Gang skulde falde 

En ud af Fingrene ved af lægge det ned paa Ambolten.

752) Antager vi, at Korssckenkelen 1 skal rettes Halv

delen af Hjulkrandsens Tykkelse nedefter, saa lægger man 
At rette Kors- Hjulet omvendt paa Ambolten, saaledes som det er frem- 

erne j p,g 232 (Tavle V). Selve Ambolten A staar, som 

allerede sagt, ikke paa Værkstedsbordet, men paa Skrue

stikkens Ambolt. Man sætter nu Spidsen af en afrundet 

Hulpunsel, der ikke maa være stort tykkere end Kors

schenklen er bred, paa det med c betegnede Sted og giver 

et til to lette, men trækkende Slag paa den øverste Ende af 

Punslen, hvorpaa Fejlen vil være afhjulpen, idet Korsschenk

len 1 bøjer sig lidt ind ved c. Derved gaar naturligvis den 

yderste Ende en Smule opefter (i Værket altsaa nedefter).

753) Er Forskellen større end Halvdelen af Hjultykkel

sen,, saa anbringer man Punslen ved b, uden dog at gøre 

Slaget stærkere. Vil man rette Hjulet endnu mere ned, saa 

anbringer man Punslen tæt ved Drivet, altsaa ved a; her 

maa man dog tillige gøre Slagene lidt stærkere, fordi Kors

schenklen er bredere paa dette Sted og derfor gør mere Mod

stand ved Bøjningen.

754) Der maa særlig passes paa, at Punslen ikke bliver 

Punslen sat løst ned paa det Sted, hvor Bøjningen skal foregaa, men 

maa sættes derimod trykkes godt fast med den venstre Haand, medens 
fast paa man sjaar paa me(j j-jamnieren Derved føler man bedre,
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om Korsschenklen giver efter, og Punslen glider heller ikke 

saa let bort fra det forholdsvis smalle Arbejdssted.

✓
755) Paa denne Maade kan man ogsaa med Lethed 

rette enkelte Tænder. Er f. Eks. Tanden z (Fig. 232, Tavle At rette en- 

V) bøjet opefter, saa lægger man Cylinderhjulet excentrisk kelte Tænder 

paa Ambolten, d. v. s. man skyder Hjulet saa langt til højre, 

til Tanden z paa den venstre Side ligger an imod Omfanget 

af Ambolten A. Derefter sætter man Punslen paa ved d og 

retter Tanden passende til.

756) Lige siden jeg begyndte at anvende denne Frem- 

gangsmaade, kan jeg ikke erindre nogensinde at have bræk- Cyiinderhjuis- 

ket eller ødelagt et Cylinderhjul ved Bøjning. Men med et Ambolt af 

Underlag af Bly vil dette lettere forekomme, fordi Bøjningen 

her ret hyppig bliver altfor stor, saa at der igen maa rettes 

tilbage fra den modsatliggende Side. Men netop denne gen

tagende Bøjen tilbage fra den modsatte Side maa ikke ske 

for den øvede Arbejder. Naar man har vænnet sig til et be

stemt regelmæssigt Slag, saa kan man efter Behag nøjagtig 

rette saa meget, som der er nødvendigt, idet man simpelthen 

sætter Punslen nærmere eller længere bort fra Drivet, saa- 

ledes som det ovenfor er bleven beskrevet. — De i de se

nere Aar opdukkede Cylinderhjuls-Ambolte af Skriftstøbe- 

metal anbefales ligeledes fra mange Sider; selv kan jeg ikke 

afgive nogen Dom om deres Anvendelighed, da jeg ikke har 

haft Lejlighed til at prøve dem.

757) Har det ved Undersøgelsen vist sig, at Cylinder

hjulstænderne maa slibes kortere, saa maa denne Fejl ogsaa At slibe Gang

ordnes forinden man igen sætter Hjulet ind. Om Maaden hjulstænderne 

hvorpaa dette skal udføres, er der i Faglitteraturen frem- kortere 

kommet et meget stort Antal Meningsforskelligheder. Medens 

den ene af Princip kun sliber Cylinderhjulstænderne af ved 

Hælen, og uden videre erklærer ethvert Hjul for „forfusket“, 

hvis der er slebet noget af Tandspidserne, paastaar andre 

igen det stik modsatte. Sandheden ligger i Midten. I al Fald 

kan begge Dele gøres forkert; men i visse Tilfælde anser 

jeg begge Fremgangsmaader for at være tilladelige, — na

turligvis indenfor visse Grænser.
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758) Under alle Omstændigheder maa der ikke slibes 

altfor meget af. Selve Tænderne er ogsaa kun sjælden for 

lange, og i al Fald aldrig af nogen større Betydenhed. Der

imod kan en Afkortning ofte blive nødvendig, fordi Cylin

derens Gennemsnit ikke er rigtig, eller fordi dens Væg er 

for tyk. Som det allerede tidligere er bleven sagt (730), maa 

Cylinderens urigtige Størrelse overhovedet ikke udgøre alt 

for meget, ellers fordærver man kun Hjulet, uden at bringe 

den egentlige Fejl ud af Verden. Men drejer det sig kun om, 

at der skal slibes lidt af Cylinderhjulstænderne, saa kommer 

det igen an paa, hvorledes Gangens øvrige Forhold er, for 

at kunne bestemme, om der skal slibes af ved Spidsen eller 
ved Hælen af Tanden.

759) Gaaende ud fra den Grundregel, at en større Hæv

ning ogsaa har en større Svingning af Uroen til Følge og 

derved giver Uhret en bedre Reguleringsevne, er det egentlig 

Synd at slibe noget bort af Hælen paa Tænderne, hvorved 

Hævningen jo forringes. I Almindelighed skulde der derfor 

kun tages bort ved Tandspidserne. Deraf opstaar der 

nemlig ikke nogen Ulempe for Gangen, forsaavidt som man 

kun sørger for, at Tænderne bliver slebne af paa begge 

Sider, d.v.s. indvendig fra og udefter og fra Hævefladen, at 

de igen bliver gjordt spidse og endelig godt polerede. Sliber 

man kun Tanden kortere indvendig fra, saa kommer Tand

spidsen paa et helt andet Sted, og Gangen bliver dybere, 
d. v. s. den faar for megen Hvile.

760) Særlig Omhu maa der anvendes paa Tandspidsernes 

sernesMsX “ing. som ikke blot maa foretages i Retning af Pilen 

Hing Flg'233’ men °Ssaa fra oven af °g nedefter. En lille Væls- 

Polerfil, af den Slags som man benytter til at afrunde Spid

serne af Urotappene med, er fuldkommen tilstrækkelig til 
dette Arbejde.

761) Der forekommer dog undertiden det Tilfælde at 
“ Hævni,,«en paa Cylinderhjulstænderne alligevel er altfor stor, 

saa at Uhret sandsynligvis vil komme til at prelle, uden at 
Gangen egentlig er for dyb (sammenlign ogsaa 764). I saa- 

danne Tilfælde kan man uden at betænke sig slibe af ved
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Tandens Hæl, forudsat, at dette sker paa den rigtige Maade. 

Der maa nemlig passes godt paa, at den underskaarne Form 

paa Bagsiden af Tanden bibeholdes. Man sliber altsaa af

Hælen omtrent i Retning af a c, Fig. 233. En Afslibning i 

Retning af d b eller maaske endnu mere afvigende fra den

oprindelige Linie vilde faktisk ødelægge 

Hjulet, fordi der derved ikke mere vilde 

kunne foregaa noget skarpt Fald fra Cy

linderlæberne. Bliver derimod den op

rindelige Form bibeholdt ved Slibningen 

og hver enkelt Tand poleret godt af paa 

Hævefladen i Retning af Pilen e, saa at 

alle Grader forsvinder fra Affaldshjørnet, 

saa har Hjulet ikke mistet Spor af sin 

Brugbarhed, og man har igen ordnet to 

Fejl paa en Gang.

Fig. 233.

762) Som Maal ved Tændernes Afkortning, kan man, 

for at faa Mellemrummene lige store, benytte en lidt konisk At maale 

Drejestift, der i den rigtige Højde er forsynet med en Span- 

rulle som Anlæg (Fig. 234 Tavle V). For at selve Tænderne 

kunne blive lige lange, kan man ved Afkortningen maale 

dem i et Hul, som man borer ind i Enden af et Stykke 

Messingtraad, og hvis Gennemsnit svarer til den rigtige Tand

længde. Fig. 234 Tavle V viser ligeledes denne Maalemaade.

763) Hvorledes Spiralnøglen kan gøres kortere, hvis der 

ved denne skulde forekomme en Strejfning af Uroschenklerne, strejfning 

er allerede bleven beskrevet i Afsnittene 600 og 702. Hvis p^Ven™1 

en lignende Streifning kan befrygtes ved Spiralpløkken, saa 

filer man enten denne passende lavere, saafremt Hullet i Pløk

ken kan taale det uden at rives ud, eller man filer en lille 

Ansats a (Fig. 235) paa Undersiden af Uroklobenen. Frygter 

man for at Fornitningen ved den lille Putz derved skulde 

kunne gaa løs, saa er der ikke andet at gøre end at fræse 

Tappen paa Spiralpløkken længere. Men i intet Tilfælde bør 

man indlade sig paa at bøje den lille Sidearm TV i Vejret, 

da dette ser ganske afskyeligt ud.

764) Ved Cylindergangen kan det trods den største
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deleshed ved Dameuhre af

Flg. 235.

Opmærksomhed forekomme, at man efter Sammensætningen 

Uroen preller ser sig tvungen til at foretage endnu en lille Afhjælpning, 

idet Uroen pludselig begynder at prelle, trods det at Ud

svingsstiften sidder aldeles rigtig. Dette forekommer i Sær

ringere Kvalitet, hvor Ganghjuls- 

tænderne har omtrent samme 

Form som Tanden B i Fig. 236 

udviser, medens Tanden A an

giver den rigtige Form der svarer 

til Hjulets Diameter. At en Tand 

med Formen B vil give Cylinde

ren en stærkere Bevægelse end 

Tanden A, er indlysende, og hvor 

stor Pris vi end sætter paa en

kraftig Hævning; her bliver det dog for meget af det gode.

765) Mange Uhrmagere hjælper sig nu paa den Maade, 

at de simpelthen erstatter den stive Drivfjeder med en sva

gere, og derved formindsker de store Urosving. Dette virker 

forsaavidt uheldigt, sam Kraften ved Cylinderhjulet ikke mere 

vil være i Stand til at sætte Uhret i Gang af sig selv, da 

baade Tændernes stejle Hæveflade og Uroens Vægt vil for

hindre det. Kun ved smaa korte Drejninger frem og tilbage 

kan et saadant Uhr atter bringes i Gang igen. Ejeren af et 

saadant Uhr er forsaavidt utilfreds med det, som det altid 

bliver staaende naar Viserne skal stilles (drejes tilbage) 

eller af andre lignende ubetydelige Aarsager og først kan 

bringes i Gang igen ved en meget energisk Rysten.

Fig. 236.

Cylinderhjulstandens rigtige og forkerte Form.

At lade 766) Det er derfor mere tilraadeligt, at bibeholde den

^'""ænderne °Pr‘ndelige Fjeder og i Stedet for erstatte Cylinderhjulet med 

„løbe af“ et andet, hvis Tænder har mere Lighed med Formen A i
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Fig. 236, — et Arbejde som ogsaa enhver samvittighedsfuld 

Uhrmager uden Tøven vil foretage i et godt Uhr. Er Uhret 

derimod af en ringere Kvalitet, og man muligen ligger inde 

med et helt eller maaske flere Dusin af samme Slags, saa 

vilde det blive en ret tarvelig Forretning, hvis man i hvert 

enkelt Stykke skulde indsætte et helt nyt Cylinderhjul, navn

lig naar Hensyn tages til den lille Avance saadanne Uhre 

maa sælges med. For saadanne Tilfælde gives der imidlertid en 

ganske god Nødhjælp, der bestaar i, at man sætter Cylinder

hjulet ind i Drejestolen og under Omdrejning afsliber de 

højeste Spidser S (Fig. 237) med en flad Oliesten (lader 

Tænderne „løbe af“, som man kalder del). Tanden faar 

derved paa det nærmeste den Form, der vises i Fig. 237 

ved Tanden C. Derpaa tager man en tynd udglødet, saavidt 

mulig bred Lommeurhsfjeder, bøjer den lige paa et længere 

Stykke og holder den saaledes ind i Hjulet, som det er 

fremstillet ved ff1. Drejer man nu Hjulet rundt i Retning 

af Pilen r, saa bliver Fjederen hævet i Vejret af Tanden 

(se Pilen p) og berører den under vedvarende Bevægelse 

der, hvor Tallene 1 til 8 er angivet; ved 1 paa dens Spids, 

ved 2 allerede paa hele Fladen, og fra 3 til 8 kun paa den 

forreste Kant, der er fremkommet ved Hælens Afslibning 

med Oliestenen. Paa denne Maade bliver Kanten taget af 

alle Tænderne.

767) Selvfølgelig maa der gives lidt Olie og Oliestens

pulver paa Fjederen; ligeledes maa Tænderne bagefter po

leres paa samme Maade med Diamantine. Endvidere maa 

der passes paa, at Enden af Fjederen f1 ikke stikkes saa 

langt ind imellem Tænderne, at den kan blive hængende 

paa Hælen af den foregaaende Tand. Ved denne Manipula

tion vil Tandryggen, efter at man med en Rubinfil har slebet 

Graden af Tandspidsen og poleret samme, faa en Form 

som den der vises ved D i Fig. 237. Selv om ogsaa denne 

Form paa ingen Maade kan siges at være „theoretisk rigtig“, 

saa kommer den dog den rigtige Form, som er angivet ved 

de punkterede Linier saa nær, at Hjulet i en enhver Hen

seende vil kunne opfylde sin Bestemmelse.



336 Cylindergangens Ordning.

768) Under Hovedtegningen er der i Fig. 237 anskuelig- 

gjort, hvorledes Fjederen under Hjulets Omdrejning ligeledes 

maa bevæges skraat ned paa begge Sider af Tænderne, for

Fig. 237.

Cylinderhjulstændernes Afslibning.

at Tandryggen kan faa en let Tvær-Runding og ikke blive 

helt flad. R er Hjultanden, f f Fjederen (begge set fra oven), 

de punkterede Linier angiver Grænsen for Fjederens Bevægelse.

Sættes et Cylinderhjul, der er behandlet paa denne 

Maade, igen ind i Værket, saa vil man se, at Uroen nu kun 

svinger de foreskrevne to Trediedels-Omdrejninger uden at 

den lette „Gaaen i Gang igen“ har lidt det allerfjerneste.

769) Naturligvis forekommer ogsaa den modsatte Fejl, 
M 3 ttø

Urosving nemlig den, at Uroen svinger ganske mat, fordi Hævningen 
X \ 
\h \ /

Utilstrækkelig Hævning paa Cylinderhjulstænderne.

paa Cylinderhjulstænderne er for ringe. Dette er Tilfældet 

naar Ganghjulstænderne har saadanne Former som dem der 

er fremstillet i Fig. 238 ved E, F og G, hvor de punkterede 

Omrids samtidig angiver Tandens rigtige Form.
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770) Ved E er Hævningen simpelthen for lav; et Hjul 

med saadanne Tænder maa ubetinget erstattes med et nyt 

fejlfrit, da der ellers ikke vil kunne opnaas nogen livlig Gang, 

og Uhret som en Følge deraf heller ikke vil kunne reguleres.

For lave 
Hæveflader

771) De ombøjede Gradhager paa begge Ender af Tanden 

F lader formode, at Hjulet er for blødt. Ved at slibe af 

Spidsen i Retning af Linien hl og af Hælen i Retning af h, 

kan et saadant Hjul godt gøres nogenlunde brugbart; Tæn

derne vil imidlertid faa for meget Fald, fordi der mangler 

en Del af Hævningen, ganske vist ikke i Højden, men der

imod i Begyndelsen af Tandens Længde. Af denne Grund 

og fordi det bløde Hjul meget hurtig vil slide Cylinderen 

ind, er det ogsaa i det foreliggende Tilfælde raadeligst, at 

sætte et nyt Cylinderhjul ind, forudsat naturligvis, at Kunden 

vil betale Arbejdet.

For korte 
Hæveflader

772) Det værste af de i Fig. 238 fremstillede tre Til

fælde foreligger ved Tanden O. Her er ikke blot Hævningens 

Højde utilstrækkelig, men ogsaa Tandspidsen er saa van

skabt, at Tanden, efter en Afslibning ved Linie d, vilde 

blive altfor kort. Altsaa ogsaa i dette Tilfælde maa der ube

tinget indsættes et helt nyt Ganghjul.

For lav 
og for kort 
Hævning

773) Naar et Cylinderhjul skal erstattes med et nyt, 

bærer man sig ad paa følgende Maade: Man slaar Drivet 

af Hjulet ved Hjælp af en passende Hulpunsel, og drejer 

Ansatsen saavelsom Fornitningen en Smule efter. Selvfølgelig 

maa Drivtappene under denne Afdrejning løbe i Sikkerheds

spidser. Derefter bliver det ny Hul revet op indtil det gaar 

stramt ned paa Drivansatsen.

At paasætte 
et nyt Cy
linderhjul

774) Er Hjulet meget haardt, saa er Oprivningen 

forbundet med Vanskeligheder. Man kan dog lette dette Ar

bejde betydeligt ved straks at anløbe Hjulnavet og dreje det 

saa meget ned som Drivet tillader det; derved bliver Hullet 

kortere og der bliver altsaa saa meget mindre at rive op. Af 

Anløbningen maa Hjultænderne under ingen Omstændigheder 

berøres. Den enkleste Fremgangsmaade bestaar i, at man 

gør en konisk tilfilet Kobbertraad glødende og stikker den

At gøre 
Hullet større
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ind i Cylinderhjulets Midterhul. Man kan ogsaa straks stikke 

Traaden ind i Hullet, befugte Tændernes Omfang med en 

Smule Olie (se Fig. 239), og derefter holde den tykkeste 

Ende af Kobbertraaden, i en Afstand af 2 til 3 cm fra Hjulet, 

At anløbe saa længe inde i Spiritusflammen, indtil Hjulnavet er anløbet 
Hjulnavet graatøaat. (Naturligvis maa Anløbsfarven bagefter fjernes 

ved Afslibning).

775) Derpaa stikker man Cylinderhjulet paa en Dreje- 

At passe stift og drejer Navet saa meget kortere som Fornitningen 

tillader det, hvorefter man river Hullet op til sin rigtige

Fig. 239.

Størrelse. Skulde Rivalen alligevel nægte at gøre Tjeneste, 

trods det at Hjulet er blevet anløbet, saa kan man i Stedet 

for denne ogsaa benytte en fin Rundfil til Oplivningen.

776) For at faa Hullet størrre i Cylinderhjulet kan man 

At lakke ogsaa bære sig ad paa følgende Maade:
HjUletunder Man lakker Hjulet fast med prima Schellak paa en solid 

Oprivningen Messingplade i hvilken der er boret et passende stort Hul, 

og saaledes, at Hjulets Underside kommer til at ligge op

efter, Hjultænderne derimod nedefter. Man vil da være i 

Stand til, med en god engelsk Rival at rive Hullet i Hjulet 

op, uden at behøve at anløbe det, selv om det ogsaa er 

meget haardt. Man behøver ikke at være bange for, at Hjulet 

skal blive beskadiget af det stærke Tryk, som man nødven

digvis maa udøve. Samtidig yder den store Plade en for

trinlig Hjælp ved Bedømmelsen af, om Hullet ogsaa bliver 

revet lige op. Naturligvis maa det fri Rum mellem Pladen 

og Hjulets Bund være godt udfyldt med Schellak.

777) Vil man fremstille en rigtig proper Nitning, saa

ledes som Schweitzer-Specialisterne forstaar at udføre det
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i de finere Uhre, saa kan man anvende følgende, lidet Fornitning 
kendte Fremgangsmaade: Man sliber en lille Flade paa FacetP°l6r 

Spidsen af en Stikkel, saaledes som i Fig. 240 er vist ved 

o fra den øverste, ved u fra den underste Side i omtrent 

dobbelt Størrelse, stikker Cylinderhjulet endnu en Gang paa 

en Drejestift og drejer Hjulnavet fuldstændig skarpt.

Fig. 240.

778) Fig. 241 viser os i Gennemsnit den derved frem

komne Form for Hjulnavet, medens de punkterede Linier 

ved n angiver den oprindelige Form. Drivansatsen maa saa 

vidt mulig være dybt underdrejet, og Fornitningsspidserne 

maa slet ikke staa ovenover Navets skarpe Kant. Endvidere 

Fig. 241.

maa Hjulet passe ganske stramt paa Ansatsen, ja helst saa

ledes, at det maa drives fast med et eller to smaa Hammer

slag. Derefter bliver Fornitningen udført med tre til fire 

Hammerslag paa en flad Hulpunsel, hvis Hul optager den 

øverste Del af Vællen.

779) Paa Hjulnavets skarpe Kant er der derved frem

kommet en lille Grad, som i mindre end et Minut kan po- indretning til 
leres bort, hvis man er i Besiddelse af de i Fig. 242 af- FacVtSne* 

hildede to Hjælpeværktøjer. Det ene er et almindeligt Stykke 

Jerntraad D, der er filet fladt i den ene Ende og forsynet 

med et Hul, i hvilket Cylinderhjulets øverste Væl kan gaa
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villigt ind. For at dette Hul kan holdes godt rent, anbringer 

man ved e en Indfilning, i hvilken Hullet munder ud. Den 

anden er en Sikkerhedsspids s, hvis bageste Ende H er 

filet firkantet, for at man kan spænde den vandret ind i 

Skruestikken; paa den forreste Ende er den forsynet med 

en Rulle r, der bærer en tynd Medbringerarm. (Hvem der 

ejer en af de moderne Drejestole, vil maaske blandt Tilbe

høret finde en saadan Sikkerhedsspids).

Fig. 242.

At polere Drivfacetten eller Kanten paa Fornitningen.

780) Dette snilde Hjælpeværktøj bliver anvendt paa den 

Maade, som det er anskueliggjort i Fig. 242. Sikkerheds

spidsen s sidder med sin Ende H i Skruestikken. Omkring 

Rullen r er der slynget en tynd Drejebue-Tarmsnor (Sving

hjulet kan i dette Tilfælde ikke anbefales). Medbringerstiften 

griber ind imellem to Korsschenkler paa Cylinderhjulet, hvis 

underste Tap løber i Sikkerhedsspidsen, medens den flade 

Ende af Jerntraaden, der er let befugtet med Staalrødt og 

Olie, fortil ligger an imod Fornitningen. Paa Hovedet af 

Jerntraaden trykker Arbejderen med den venstre Pegefinger, 

medens han med den højre Haand udiører ti til femten 

Træk med Drejebuen. Enhver, der første Gang udfører dette 

Arbejde, vil blive overrasket ved at se den vidunderlig haar- 

fine polerede Rand, der paa denne Maade danner sig 

paa Fornitningen. Men den der ikke ganske nøjagtig retter 

sig efter ovenstaaende Anvisning (f. Eks. griber om Poler- 

jernet med to eller tre Fingre, i Stedet for som det er anvist 

i Fig. 242, eller sætter en Spanrulle direkte fast paa det
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lille Driv, eller ikke sørger for, at Vællen kan glide tilstrække

lig frem og tilbage i Polerjernets Hul), vil aldrig nogensinde 

kunne opnaa et godt Resultat.

781) Paa samme Maade polerer Schweitzer-Special- 

arbejderne ogsaa Facetterne paa Lommeuhrsdrivene uden 

saa meget som at slibe dem forinden, altsaa umiddelbart 

efter Afdrejningen, men dog.først efter at Hjulet er nittet paa. 

Der maa passes omhyggelig paa, at Vællen kan vakle i 

Polerjernets Hul (d. v. s. glide frem og tilbage), for at der 

ikke skal danne sig kredsformede Fordybninger; ligeledes 

maa Polerjernets Angrebsflade fra Tid til anden files efter 

med en fin Fil, navnlig saasnart der viser sig blanke Steder, 

og paa en saadan Maade, at Fladen ligesom bliver let 

hvælvet.

782) Lige saa lidt som der maa slibes for meget paa 

Cylinderhjulstænderne, saaledes heller ikke paa Cylinder- En indslidt 
læberne. Finder man i et Uhr, en indslidt Cylinder, saa ser Cyhnder 

man blot efter, om Cylinderhjulet muligen lader sig rette op 

eller ned, uden at der derved kan opstaa en Strejfning i 

Cylinderindsnittet eller ved en af Tamponserne. Ved at rette 

Hjulet i Vejret, maa man undertiden ogsaa slibe Cylinder

indsnittet større. Kan man ikke paa denne Maade bringe 

Cylinderhjulstænderne til at gribe paa et nyt Sted i Cy

linderen, saa maa denne kasseres og erstattes med en ny.

Al Slibning paa Cylinderlæberne er spildt Ulejlighed.

783) Ogsaa ved Cylindergangen maa man se efter, om 

Urotappene ikke er altfor uensartede i Tykkelsen (smign. 558).



Cylinderhjuls- og Uro-Tappene.BA

784) U agtet vi nu har bragt sam tlige Indgribninger og  

Den øyerste G angen i O rden i vort U hr, kunne vi dog endnu ikke gaa 

ChjuisX over til RensninSen af U hrvæ rket; vi m aa tvæ rtim od først 

underkaste U rotappene og Spiralfjederen en grundig U nder

søgelse. V ed R eparationer kom m er nu ganske vist Eftersynet 

af U rotapluften til allersidst, efter at m an først har bragt 

Spiralfjederen i O rden og derefter skruet R okkerpladen af; 

m en da vi her har m ed selve C ylindergangen at gøre og  

der ved denne Lejlighed ogsaa sam tidig m aa tæ nkes paa  

den øverste C ylinderhjulstap, hvis Efterpolering som bekendt 

volder sæ rlige V anskeligheder, saa skal dette K apitel straks  

skydes ind her. —  V anskeligheden ved at polere den øverste  

C ylinderhjulstap bestaar i, at Tappens A nsats for det m este  

ligger lavere end C ylinderhjulstændernes O verflade, saa at 

m an kun kan naa ned til Tapansatsen m ed Polerfilen, enten  

ved at bøje H jultæ nderne tilbage, (hvorved m an m eget let 

kan bræ kke en af Tæ nderne af), eller ved at slaa D rivet af 

H julet.

785) B landt de forskellige H jæ lpem idler, der er bleven 

Rulle til at udtænkt, for at afhjæ lpe denne U lem pe, synes jeg bedst om  

hj ’uhfw 'bX den af H r - Prof - A 1°ys Y rk ’ (Lederen af den k - k - U hrm ager- 

m ed skole i K arlstein, Ø strig), i sin Tid offentliggjorte R ulle til 

at bøje C ylinderhjulet tilbage m ed, (se Fig. 243). Forsiden 

af R ullen c er hvæ lvet. M idterhullet m aa væ re saa stort, at 

C ylinderhjulsdrivet frit kan gaa derigennem . Paa den hvæ l

vede Forside anbringer m an nu G anghjulet, og ved H jælp  

af en ganske tynd, hul uddrejet Staalplade S skruer m an  

H julet fast, hvorved Schenklerne bøjer sig saa langt tilbage, 

at Tapansatsen kom m er til at ligge ganske fri. N aar Staal-
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pladen atter fjernes, vil Cylinderhjulet fjedre sig tilbage 

igen i sin oprindelige Skikkelse. To saadanne Ruller, som 

enhver Uhrmager med Lethed kan forfærdige sig, vil i Reg

len være tilstrækkelig for de mest brugelige Størrelser af 

Cylinderhjul i Herre- og Dameuhre.

786) I den nyere Tid har Hr. Albert Koch i Stolp 

(Pommern) ladet patentere et lignende Stykke Værktøj, SOH! Polerskrue 
han kalder for „Polerskruen“ og som han paa Anmodning cjfiinde^juiet 

leverer til enhver Kollega der maatte ønske det. I Fig. 244 tilbage med 

anskueliggøres dette Værktøj i tre Gange Forstørrelse. Det 

bestaar af en tyk Messingskive m, gennem hvis Putz, der 

gaar en Skrue d, som paa den bageste Ende er forsynet

Fig. 243.

Rulle til at bøje Cylinder

hjulet tilbage med.

med et udschenklet Hjul r, der dels 

tjener som Haandgreb og dels som 

Medbringer. Denne Skrue kan gøres 

fast i Putzen paa Skiven m ved Hjælp 

af Klemmeskruen s.

Fig. 244.

Polerskrue til at bøje Cylinder- 

hjulet tilbage med.

787) Paa den forreste Flade har Skiven m en frem- 

staaende Rand, der i lige stor Afstand er forsynet med fire 

vinkelformede Indsnit — de saakaldte Bajonetlaase, — af 

hvilke to tydelig kan ses paa Afbildningen ved / Z. Hjulet 

bliver anbragt saaledes paa denne Rand, at Korsschenklerne 

kan gaa ned i de fire Indsnit Z Z og derefter drejet circa Ve 

Omgang til højre ind i Bajonetslidsen, hvorefter man ved 

Hjælp af Medbringerhjulet r skruer den gennemborede og 

med Tapskaaner forsynede Skrue d saaledes fremad, at den
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kan man presse den forreste <

bøjer Cylinderhjulsdrivet og 

kransen bliver holdt tilbage i

ved et let Tryk paa Uroen, hvorefter 

et Par Gange frem og tilbage i Tap- 

Trykket af en meget fint aftrukket 

prøver man i Rundløbscirklen, om

Navet udefter, medens Hjul- 

de fire Bajonetslidser.

788) Paa denne Maade

Tap saa langt udover Cylinderhjulets Overflade som man 

ønsker det og, efter at man forinden har skruet Skruen s 

fast, behandle den ligesaa bekvemt i Rullerstolen som en 

hvilkensomhelst anden Hjultap. Da Cylinderhjulene er fjeder- 

haarde og Tilbagebøjningen ved alle fire Korsschenkler fore- 

foregaar ganske ensartet, saa antager Hjulet, efter at det er 

bleven fjernet fra „Polerskruen“, nøjagtig igen sin oprinde

lige Form. Naturligvis maa Gennemsnittet af Randen med 

Bajonetslidserne passe nøjagtig til Hjulets Størrelse; med tre 

forskellige Størrelser kan man dog udmærket hjælpe sig 

overfor samtlige Cylinderhjulsstørrelser.

789) Ved enhver Reparation maa man undersøge Uro- 

Urotappene tappene, om de har tilstrækkelig Luft i Taphullerne, og om 
undersøges Enderne naar tilstrækkelig langt igennem Stenhullerne, saa 

at Tapansatsen ikke kan berøre Forsænkningen i Stenen, 

efter at Dækstenen er skruet paa. Ligesaa vigtigt er det ogsaa, 

at Urotappene løber nøjagtig rundt. Skulde en Urotap 

være forhøjet, saa kan en flink Arbejder ganske vist bøje 

den lige igen med en ikke altfor smal Pincette; men det er 

dog mere anbefalelsesværdig! at benytte følgende Fremgangs- 

maade: I en lille Messingplade af omtrent 1 mm Tykkelse, 

borer man bedst ved Hjælp af Ligeboremaskinen circa et 

Dusin smaa Huller, som man forsænker paa Bagsiden og river 

op i forskellige Størrelser, saa at man kan finde et passende 

Hul for enhver Tapstørrelse. Pladen kommer derved til at 

ligne en Nitbænk. Stikker man nu den forhøjede Tap ned i 

et saadant Hul, saa kan man af Uroens Hældning mod Pladen 

nøjagtig bestemme baade Retningen og Forbøjningsgraden, 

og bøje Tappen lige 

man lader den løbe 

poleremaskinen under 

Polerfil. Til Slutning 

Tappen nu er bleven nøjagtig lige.
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790) At Stenhullerne ikke er for store, har vi allerede 

haft Lejlighed til at overbevise os om ved Undersøgelsen af Anvendelse 

Gangen. For at være ganske klar over, hvor stor Tapluften af Maaletapp® 

er, gives der kun et sikkert Middel: Tappens Eftermaaling 

(med Tapmaalet) og Taphullets (med Maaletappene, som 

enhver god Uhrmager burde forfærdige sig i forskellige 

Størrelser til sit Tapmaal med kun x/s ° Mellemrum). Ved 

fine Uhre skulde man aldrig skaane sig for denne lille Ulej

lighed. En Urotap paa 10° eller derudover giver man P/20 

Tapluft, saa at altsaa Hullet til en 12° tyk Tap maa maale 

131/, °; ved Taptykkelser under 10° gaar man ned til 1° 

Tapluft.

791) Under det almindelige daglige Arbejde kan man 

indøve sig i Bedømmelsen af Tapluften efter Tappens Side- Tapluften 

fald i Stenhullet Vanskeligheden bestaar kun i, at man prøves 

stedse maa tage Stenhullets Tykkelse, henholdsvis Taphullets 

Længde med i Betragtning. Er Stenen meget tynd, saa har 

Tappen meget Fald, og Hullet kan alligevel være for snævert. 

Men saadanne tynde Stene forekommer egentlig kun i fine 

Uhre, ved hvilke altsaa Eftermaalingen med Maaletappene 

er dobbelt vel anbragt.

792) Prøven med „Sidefaldet“ anskueliggøres i Fig. 245. 

Man stikker den Uro- eller Cylindertap der skal undersøges, 

fra den udvendige Side ind i Stenhullet hvorpaa Uroen, alt 

efter Stenhullets større eller mindre Rummelighed og Længde, 

vil falde skraat til Siden, saaledes som Tegningen viser det. 

Man lader nu Uroen falde over til den anden Side ved at 

hælde Pladen eller Klobenen (smign. den punkterede Stilling 

i Fig. 245) og bedømmer den samlede Vinkel for de to 

Akselstillinger. Ved et Taphul af Middellængde maa Spille

rummet i det højeste udgøre saa meget, som i Fig. 245, 

hvor Vinklen mellem de to Akselhældninger maaler omtrent 

20°; ellers er Hullet betydeligt for stort. Ved usædvanlig 

tykke eller tynde Stene griber man hellere til Maaletappene, 

for ikke at lade sig vildlede.

Ved denne Prøve med Sidefaldet udfinder man ogsaa
$k?cvo

med den største Sikkerhed et skævt indboret Taphul eller Taphuller
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et ikke fladt indfattet Stenhul. Er Taphullet boret nøjagtig 

lige, saa vil Uroen hælde lige meget over til alle Sider; 

men staar det blot det allermindste skævt, saa vil dette vise 

sig ved, at Uroen vil hælde betydelig mere til en bestemt 

Side end til den modsat liggende. I saadanne Tilfælde drejer 

man Uroen circa l/i Omgang i Taphullet og gentager Prøven 

endnu engang. Viser Resultatet sig at være det samme, saa 

er Hullet faktisk skævt; i modsat Fald vil man finde, at 

Urotappen er forbøjet.

Fig. 245.

Prøven med Urotappens Sidefald.

794) Et skævt boret eller indfattet Stenhul kan med 

At rive et Forsigtighed slibes over til den rigtige Side ved Hjælp af 

stenhul op Diamant-Rivalen (en slank, blød Staalstift, paa hvilken der 

gives Diamantslibepulver med Olie). Men der maa bagefter 

anvendes stor Omhu paa Udpoleringen af Hullet, hvilket 

sker med en cylindrisk, ganske tyndt tilfilet Pudsepind og 

fineste Diamantpulver, og udføres i Universaldrejestolen, i 

hvilken man centrerer det betræffende Taphul. Da dette er 

et temmeligt tidsspildende Arbejde, saa vil man for det meste 

foretrække straks at sætte et helt nyt Stenhul ind, istedetfor 

at beholde det skævt gennemborede.

795) Der maa lægges nøje Mærke til, at hver af de to 
UrOtLængde Urotappe rager tilstrækkelig langt igennem Stenhullet Det
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er ikke nok, at kun Tappens Runding staar frem over 

Klobenens Overflade (henholdsvis over Uddrejningen for Dæk

pladen), der maa yderligere gaa en lille Del af selve Tappen 

igennem. I den stærkt forstørrede Tegning Fig. 246, Tavle V, 

viser g en Tap, der staar tilstrækkelig langt frem, medens 

den i Fig. 247 tegnede Tap h allerede er en Del for kort 

Ganske særlig forsigtig maa man i denne Henseende være 

ved Undersøgelsen af det underste Stenhul i Pladen, da 

dette undertiden staar temmelig langt tilbage fra Uddrejningen 

for Dækpladen. Er dette Tilfældet, saa maa nævnte Uddrej- 

ning drejes dybere.

796) Ogsaa Dækpladen kan sidde forkert og derved 

blive Aarsagen til, at Ansatsen paa den underste Urotap Fejlfulde 

gnider imod Forsænkningen i Stenhullet. Det hænder undertiden, Dækplader

Fig. 248.

at Dækpladen er forbøjet eller ikke er filet flad paa Indersiden 

(se Fig. 248); saa staar Dækstenen naturligvis for langt fra 

Stenhullet. Det samme er Tilfældet, hvis Dækpladen er for 

stor, saa at den ikke kan gaa helt ned i Bunden af Ud-

Fig. 249.

drejningen (se Fig. 249), eller, hvis der ved at skære Ge

vinder for Dækpladeskruen er fremkommet Grader og 

Uddrejningen ikke er bleven drejet flad igen. Fig. 250.

I alle saadanne Tilfælde vil Spidsen af Tappen, selv 

om Tappen ellers naar tilstrækkeligt langt igennem Stenhullet,
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enten overhovedet slet ikke løbe imod Dækstenen, eller Tap

ansatsen vil berøre den indvendige Forsænkning i Stenhullet; 

Dækpladen maa altsaa bringes dybere ned.

Flg. 250.

797) Ogsaa Dækpladens Skrue kan give Anledning til 

Fei|adédSkræer Gangforstyrre,ser> Eks- naar den ’ Cylinderuhre er for lang, 
p a e ruer saa(janne Tilfælde trækker den underste Urokloben (chariot) 

sig ud fra Pladen, hvad man efter Sammensætningen opdager 

ved, at Cylinderen forneden har for megen Højdeluft. Giver 

den underste Kloben ikke efter, saa kommer Dækpladen, 

naar Skruen er for lang, til at sidde løs — en meget be

tænkelig Fejl, der ogsaa kan fremkomme ved, at Skrue

hovedet er for stærk konisk, medens Forsænkningen i Dæk

pladen er for flad. Begge disse Dele: Skruehoved og For

sænkning, maa passe nøjagtig til hinanden.

798) løvrigt skal man ikke være altfor ængstelig for at 

At forlænge forlænge for korte Urotappe. Er der ogsaa blot den svageste 
Urotappene ....... . , . „ ... .. . .

Mistanke tilstede om, at Tappen ikke gaar tilstrækkelig langt 

gennem Stenhullet, saa filer man hurtigst muligt Ansatsen 

lidt tilbage i Rullerstolen ved Hjælp af en konisk Tapfil; 

et Arbejde, der jo er udført i Løbet af ganske faa Minutter. 

Man har da den ubetingede Garanti for, at der ikke kan frem

komme nogen skadelig Berøring ved Tapansatsen. Den derved 

forøgede Fare for et eventuelt Tapbrud vil den praktisk tænkende 

Uhrmager ikke tillægge stor Betydning; thi: hvis nogen lader 

sit Uhr falde, saa er han selvfølgelig paa Forhaand belavet 

paa en større Reparationsregning og vil aldrig gøre sin Uhr

mager ansvarlig for Uheldet; derimod maa Uhrmageren være 

forberedt paa Bebrejdelser, naar han har repareret et Uhr 

— selv om det ogsaa kun var for en meget billig Pris — 

og det saa (som en Følge af den omtalte Gnidning ved 

Tapansatsen) ikke vil gaa rigtig. Det er imidlertig ikke nok,
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at der ikke ligefrem finder nogen Gnidning Sted, der maa 

ogsaa være et rigeligt Mellemrum tilstede (smign. Fig. 246 

Tavle V), for at Olien kan faa Plads. Man vil jo let kunne 

tænke sig, hvor hæmmende den tykke eller sejge Olie paa 

dette Sted efter to til tre Aars Forløb vil indvirke paa Uro

svingene, hvis Tapansatsens Skraaning kommer for tæt ned 

mod Stenen!

799) Vi kommer nu til et Spørgsmaal, hvorom Menin

gerne blandt Fagets Udøvere er højst forskellige, saa at der Hade eller 

ligefrem har dannet sig to Partier. — Spørgsmaalet om, hvor- 

vidt man skal afrunde Enderne paa Urotappene eller polere 

dem flade. Da selve Spørgsmaalet kun kan afgøres i Praksis, 

saa beviser øjensynlig den Omstændighed, at der findes 

fremragende Medlemmer af vort Fag i begge Lejre, at der 

kan opnaas gode Resultater ved begge Methoden I Hoved

sagen drejer det sig her om Uhrets Regulerevne, og da 

Reguleringen alligevel skal behandles i et af de følgende 

Kapitler, vil det jo være ret naturligt om vi giver Spørgs

maalet en lille Plads i Slutningen af det foreliggende Kapitel.

800) Jeg kan naturligvis her kun gaa ud fra mine egne 

Erfaringer i Praksis. Disse lader sig kort sammenfatte paa 

følgende Maade:

1. Det „extreme venstre“ Parti, der polerer alle Urotappe

For tykke 

Stenhuller

flade og derved ogsaa vil udligne Differencer paa indtil ti 

Minutter pr. Dag mellem „Hængende“ og „Liggende“, kan 

jeg ikke slutte mig til. Jeg har fundet, at de flade Urotappe 

kun fremkalder en meget ringe Forsinkelse i liggende Stilling. 

Hvor saadanne store Gangdifferencer optraadte, kunne der

altid paavises Fejl af andre Aarsager, f. Eks. let Prellen, 

svage Strejfninger, for megen Hævning paa Cylinderhjuls

tænderne, uligevægtig Uro og lignende. For Uhre af ringere 

Kvalitet anser jeg denne Tapform for ligefrem uheldig. Ind

træffer der ved saadanne Uhre en meget betydelig „Taben“ 

i hængende Stilling (eller „Vinden“ i liggende Stilling), uden 

at der foreligger en af de nylig nævnte Fejl, saa er Stenene 

altid for tykke, og ved at udveksle dem med tyndere Sten

huller er Fejlen som Regel afhjulpen.
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2. I de finere Uhre, hvor Tapenderne er gjort flade, 

maa disse paa den anden Side ikke afrundes, hvis man da 

ikke vil udsætte sig for store Vanskeligheder ved Reguleringen 

Fig. 251.

Urotappenes Afrunden.

i forskellige Stillinger; thi her er Reguleringen fra Begyn

delsen bleven udført med saadanne Tapformer, derfor maa 

de ogsaa bibeholdes og — hvis Urovællen eller Cylinderen 

skal fornyes — udføres igen paa samme Maade.

801) Fra et theoretisk Standpunkt maa man give den 

afrundede Form Fortrinet, fordi Gnidningen ved denne er 

bragt ned til det mindst mulige; dog maa Praksis og den 

Enkeltes Erfaring gøre Udslaget i det foreliggende Spørgs- 

maal fremfor i mange andre. For Fuldstændighedens Skyld 

skal der endnu kun nævnes, at Urotappene maa skaanes 

saa meget som mulig ved Arronderingen. Man anvender 

hertil, under et ganske let Tryk, først en lille Stenfil, derefter 

en meget lille VælspolerfiL Begge File maa under Urotappens 

hastige Omdrejning føres i den Retning som Pilen viser i 

Fig. 251, hvis man vil være sikker paa en dadelløs Runding 

uden Spor af Grad.

Endvidere skal bemærkes, at man ved Arronderingen 

ikke maa lade selve Tappen løbe i Lejet, men kun Tap

ansatsens Skraaning, fordi der ellers let vil danne sig Ridser 

i Tappens Politur. Arronderlejet maa altsaa vælges passende 

stort og være let forsænket paa den udvendige Side. Brækker 

en Del af den tynde Arronderskive af, hvad meget let hænder, 

saa kan man uden stort Besvær skrue en hel ny paa, som man 

i Reglen vil kunne faa fra Fabriken, eller man kan i Nøds

tilfælde selv forfærdige sig den.
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802) Et Arbejde, der ret hyppig forekommer ved Repa- 
tion af Lommeuhre, er Indsætning af et nyt Stenhul eller en 
indfattet Dæksten. Drejer det sig om en Dæksten, saa vil 
man som Regel ikke spilde sin Tid med at aabne Fatningen 
og indfatte en ny Sten, men simpelthen indsætte en hel ny 
Dækplade, som jo tilligemed den fattede Dæksten ikke 
koster stort mere end Stenen alene. En Undtagelse kan dog 
indtræffe, naar det drejer sig om den i Staal indfattede 
Rokkerplade-Dæksten i et fint Uhr. Ved Indpasning af en 
ny Dækplade maa der lægges Mærke til hvad der blev sagt 
i Afsnit 796. Her ville vi kun i Hovedtrækkene behandle 
Indsætningen af nye Stenhuller i de gamle Fatninger.

Først og fremmest maa de sprængte Brudstykker fjernes 
fra Fatningen. Dette udføres bedst ved, at man tilspidser en 
3 til 4 cm lang Pudsepind og afflader den saaledes for 
Enden, at Endefladen faar nøjagtig samme Størrelse som 
den synlige Flade af Stenen (eller Fatningens Midterhul). 
Denne Træpunsel sætter man mod Bagsiden af Stenhullet 
(se Fig. 252) og driver det ud med et enkelt kraftigt Slag. 
Det, det kommer an paa, er at samtlige Brudstykker straks 
ved det første Slag bliver trykket ud paa en Gang, ellers 
bliver Fatningen uregelmæssig aabnet og vil meget vanskelig 
kunne faas nøjagtig rund igen. Af samme Grund maa Pudse
pindens Endeflade ikke være mindre end Midterhullet, ellers 
forskyder den sig fra Midten og virker ved Udslagningen 
ulige paa Stenen.

At drive et 
knust Sten
hul ud

803) Undertiden kan det dog være ønskeligt at bringe At fjerne et 
det gamle Stenhul ubeskadiget ud af Fatningen, (som f. Eks. stenhul uden 
i alle saadanne Tilfælde, hvor det endnu brugbare Stenhul ^tbeskad|90
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804) Er Stenen ude, saa kommer Turen til Stenfatnings- 

hvilket der kræves to Stykker: en temmelig 

til at aabne Fatningen med og en Tillukker, 

personlige Brug havde jeg fremstillet begge 

Stykke Drivstaal af 12 cm Længde og 5 mm

kun skal erstattes med et andet men mindre Hul, fordi den 

betræffende Tap lidt efter lidt er bleven for tynd). Dette 

lader sig som Regel ganske let udføre, hvis blot Fatningen 

ikke er altfor tyk og haard.

Man tildanner sig for dette Tilfælde en kort Pudsepind, 

paa samme Maade som ovenfor beskrevet, men forsænker 

Endefladen med en Trekant-Forsænker saaledes (se Fig. 253) 

Træpunsien at Træpunslen kun kommer til at staa med en tynd Ring 

paa Randen af Stenhullet, uden derimod at kunne berøre det i 

Midten. Et kort, kraftigt Hammerslag vil derefter være til

strækkeligt til at drive Stenen ubeskadiget ud af Fatningen. 

At Pladen eller Klobenen, hvori Stenen er indfattet, i et 

saadant Tilfælde maa ligge godt fast paa et hult Underlag, 

følger af sig selv.

1

Fig. 252. Fig. 253.

Spidskørner Værktøjet, af 
som Fatnings- . , 

aabner spids Kørner 

Til mit eget 

Dele paa et 

Tykkelse; den ene Ende havde Form som Fig. 254, den 

anden som Fig. 255. Ikke desmindre foretrækker mange 

Kolleger, og maaske heller ikke med Urette, at forfærdige 

begge disse Værktøjer af firkantet Staal, fordi man ved at 

aabne og tillukke Fatningen kan lægge dem fladt ned paa 

Universaldrejestolens Stikkelforsætter. Det hele er dog kun
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en Vanesag; mig personlig har det runde Drivstaal aldrig 

forvoldt nogen Vanskelighed ved dette Arbejde.

805) Først fører man Spidsen af Spidskørneren paa fri

Haand en Gang rundt i Bunden af Fatningen, for at fjerne Almindelig 

alle de deri værende smaa Stensplinter. Derefter stikker man aabne?8' 

en af de bekendte Fatningsaabnere, som jo faas i enhver 
Fournitureforretning (se Fig. 256), ned i Fatningen, skruer 

den saa langt fra hinanden, at de to Bakker ligger fast an 

imod Fatningens Væg og drejer den ligesom en Forsænker 

flere Gange frem og tilbage, hvorefter man endnu en Gang 

skruer den længere fra hinanden indtil Fatningen er fuld
stændig aaben.

Fig. 254. Fig. 255. Fig. 256.

806) Disse Fatningsaabnere er meget bekvemme og 
sparer megen Tid; de besidder imidlertid den Fejl, at de At opdække 

gør Fatningen større i Bunden end ved Mundingen, saa at k0erdnerP'dS' 

Stenen, naar den er tynd, kommer til at vakle deri. Enhver 

der lægger Vægt paa at undgaa denne Ulempe og samtidig 

at uddanne sin Haandfærdighed, vil forsmaa denne Hjælp 

og opdække Fatningen i Universaldrejestolen. I dette Øjemed 

spænder man den betræffende Kloben eller Værkplade nøj

agtig centrisk ind, fører det ene Hjørne af Stikkelforsætteren 

saa tæt hen til Arbejdet som muligt, og opdækker Fatningen
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ved Hjælp af den enkle Kørner (Fig. 254), eller med den 
længere fremme beskrevne Staalstift, idet man sætter Fat
ningen i Omdrejning og støtter Kørneren fast imod For
sætteren. — Her hænder det let for Begynderen, at han 
trykker Bunden ud af Fatningen. Et lille Kneb, hvorved man 
undgaar dette, bestaar i, at man kun lige akkurat stikker 
Kørnerspidsen saa fast ned i Hjørnet af Fatningsbunden, at 
den ikke kan glide ud. Man begynder med den i Fig. 257 
viste Stilling (hvorved Værkpladen maa drejes i Pilens Ret
ning) og trykker nu Aabneren, under Fatningens regelmæssige 
Omdrejning, ganske langsomt til Siden i den punkterede 
Stilling, uden at trykke den for haardt indad imod Bunden.

807) Særdeles smukt bliver Fatningerne opdækkede paa 
At opdække Universaldrejestolen med koniske Staalstifter, som man af- 

med staalstift f|a(jer saaledes, at de lige akkurat kan gaa ind i Fatningen. 

Saasnart Stiften ligger fast an imod Bunden, filer man den
lidt tilbage, saa at den kommer til at gribe med sin noget 
tykkere Del, og trykker den endnu en Gang ind i det ro
terende Arbejdsstykke. Fatningen bliver paa denne Maade 
udvendig ganske lidt bredere end i Bunden, indvendig skarp
kantet, paa Vægsiden nøjagtig rund, og man løber ikke den 
Fare, at trykke Bunden ud af Fatningen, fordi Stiften der 
benyttes til Opdækningen er affladet for Enden.

808) Ved Udsøgningen af den nye Sten maa man 
At udsøge sørge for:

Stenen 1 i j  • j  • r- i • , . , ,
1. at den passer ind i Fatningen uden at klemme sig,

men ogsaa uden at vakle;

2. at den (ved Hjulstene, der er fattede indvendig fra) 
har den rigtige Tykkelse;

3. at Hullet er omhyggelig poleret og at Gennemsnittet 
er nøjagtig rigtigt. De smaa Stenhuller (navnlig Uro-Sten- 
hullerne) skulde man altid bestemme ved Hjælp af nøjagtig 
forarbejdede Maaletappe.

809) Urotappe paa 12° eller derudover giver man indtil 
Tapluften p/,0 Luft, d. v. s. hvis Tappen maaler 12° efter det alminde

lige Tapmaal, skal Hullet maale 131/,°. Tappe der er under
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10° skulle i det højeste have 1° Luft. Hjultappe fra 18 til 24° 
giver man 2° Luft i Stenlejet

810) Fatningens Tillukning burde altid udføres i Dreje
stolen eller i Burinsfixen, som man i dette Øjemed kan Fatningens 

spænde ind i Skruestikken, (med Løbestangen rettet skraat Tillukninfl 

i Vejret til venstre) saa at den løstliggende Sten ikke kan 

falde ud af Fatningen ved Planskivens hastige Omdrejning. 

Fra mange Sider anbefales det at give Olie i Fatningen, da 

dennes Adhæsion skal være tilstrækkelig til at holde Stenen 
fast.

811) Man bringer endvidere Stikkelforsætteren saa nær 
hen til Fatningen som mulig, sætter først Spidskørneren 

(Fig. 254) ned i Indstikket og trykker Fatningen saa meget 

til, at Stenen sidder fast. Derefter sætter man den egentlige 

Tillukker (Fig. 255), der maa være godt poleret, saaledes til, 
som det ses i Fig. 258, og dækker nu Fatningen fuldstændig 

til, idet man under et ganske jævnt Tryk, lidt efter lidt 
bringer Værktøjet fra den optrukne til den punkterede Stilling.

Fig. 258.

Sten, der er sat ind paa denne Maade, vil altid 

være nøjagtig i Midten og Fatningen bliver absolut ikke be

skadiget. Kun den Omstændighed, at Forgyldningen i Ned

stikket er blankpoleret, vil forraade, at der er bleven sat en 

ny Sten ind.
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812) Lægmanden, der har købt sig et Uhr, bedømmer 

Betydningen j første Linie dets Værdi efter den mere eller mindre nøi- 
af en nøjagtig ~ , , , . , ....

Regulering ^gtige Gang som det udviser. Jo regelmæssigere Uhret gaar, 

desto højere vil dets Ejermand vide at skatte det. Heraf 

fremgaar tilstrækkelig tydelig Betydningen af en nøjagtig 

Regulering for ethvert nyt eller repareret Uhr. Lige saa 

simpelt som dette Arbejde nu er ved Stueuhre, ligesaa megen 

Erfaring kræves der til Regulering af Lommeuhre, selv om 

man ogsaa helt ser bort fra Reguleringen af Præcisionsuhre 

til videnskabeligt Brug, der selvfølgelig ikke skal behandles 

her. Alene det at regulere et Lommeuhr til borgerlig Brug, 

kræver et Maal af Erfaring, der ingenlunde er helt almindelig, 

hvilket tydeligt ses af den Tilstand, hvori Spiralfjederen be

finder sig i ikke saa ganske faa Lommeuhre. Grunden til denne 

Ejendommelighed ligger vel nok for en stor Del i, at Uhrmageren 

som Svend kun i de allerfærreste Tilfælde faar med Regu

leringen af Lommeuhre at gøre. I Reglen besørger Princi

palen selv dette Arbejde, eller i større Forretninger Værk

føreren; der kan derfor undertiden hengaa flere Aar, inden 

den til Regulerværdigheden pludselig udnævnte Medhjælper 

kan faa samlet de Erfaringer, der sætter ham i Stand til at 

opnaa det ønskede Resultat med sine Uhre.

813) At Medhjælperne som Regel ikke faar noget at 

gøre med Reguleringen af de Lommeuhre, som de har repa

reret eller aftrukket, er absolut en Fejl; thi paa denne Maade 

lærer mange af dem først sent, at et Uhr kun lader sig godt 

regulere, naar det forinden er bleven omhyggeligt repareret 

og aftrukket. Omend dette maa siges at være en overflødig 

Sandhed for dem der forstaar det, saa skal jeg dog alligevel 

gøre Forsøg paa at forklare det lidt nærmere.
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814) Enhver Uhrmager ved, at et fint Uhr regulerer 

bedre end et tarveligt; om Grunden til denne Iagttagelse vil G°d Reguie- 

selv Lægmanden ikke bryde sit Hoved; thi han siger: et fint Lommmihrø98 

Uhr er naturligvis i alle Enkeltheder omhyggeligere for

arbejdet og vil som en Følge deraf bedre opfylde sin Bestem

melse end et almindeligt raat forarbejdet Uhr. Men nu fore

kommer det som bekendt undertiden, at et Lommeuhr af den 

almindelige billige Middelsort (det være sig Cylinderuhr eller 

Ankeruhr uden overskaaren Balance) opviser en paafaldende 

regelmæssig Gang, en Gang der er bedre end i mange andre 

langt dyrere Uhre. Om Grunden til denne Ejendommelighed 

er mange i absolut Uklarhed. Vi ville derfor en Gang under

søge, af hvilke Betingelser det afhænger, at det ene Lomme

uhr regulerer godt, det andet daarligt.

815) Til at begynde med ville vi da først og fremmest 

se lidt nærmere paa Indgribningerne, som dem der spiller 

en meget vigtig Rolle, og af disse igen hovedsagelig paa 

Sekundhjuls-Indgribningen. I Henhold hertil kan man da uden 

videre opstille den Paastand: At intet Lommeuhr — selv 

om det er forsynet med den bedste Spiralfjeder og Kompen

sationsuro — lader sig regulere nøjagtig, hvis ikke i det 

mindste den sidste Indgribning er fuldstændig fejlfri og virker 

uden Spor af Stød eller Fald- Dette er en Kendsgerning, 

der enten slet ikke bliver omtalt i vore Lærebøger om Re

guleringen, eller i det mindste kun bliver berørt ganske 

flygtigt; jeg vilde derfor gerne opholde mig lidt længere 

netop ved denne Genstand.

816) Lad os en Gang antage, at i et Cylinder- eller 

Ankeruhr er Sekundhjuls-Indgribningen for flad, saaledes som Sekundhjuis- 

den er fremstillet stærkt forstørret i Fig. 259, eller at Gang- g^nVtndfii- 

hjulsdrivet er for stort, hvad der i begge Tilfælde vil for- deise paa 

' aarsage et Stød af Hjultænderne mod Vælsningen af Driv- Regulerin9en 

tænderne naar Hjulet træder ind i Drivet (83). Hvad vil 

Følgen heraf blive? — Svar: Saalænge Hjultanden d be

finder sig foran Midterlinien (det er den gennem Hjulets og 

Drivets Taphuller trukne Linie a b) og med Besvær arbejder 

sig henover Drivtanden 2, er den oprindelige Drivkraft og 

dermed Impulsen paa Uroen (saafremt den netop finder Sted



259) 7 

endnu 

Stigen 

om jeg

Fig. 259.

Stødende Sekundhjuls-Indgribning med 7er Driv.
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i dette Øjeblik) forringet. Først naar Hjultandens forreste 

Flanke omtrent har naaet Midterlinien, kommer Drivfjederens 

fulde Kraft til at virke igen, og dette vedvarer saalænge, 

indtil Tanden omtrent har naaet Stillingen c i Fig. 259. 

Denne Proces gentager sig ved hver enkelt Drivtand; det er 

en vedvarende Stigen og Falden af den tilstedeværende Kraft.

817) Nu har Gangdrivet 6 eller (som i Fig. 

Tænder, Ganghjulet derimod 15. Dette gør Fejlen 

værre; thi ved hver Ganghjulstand vil Drivkraftens 

eller Falden træffe paa et andet Hvilested (Etape) — 

saa maa sige — af sin Selvbevægelse. Lad os f. Eks. tænke 

os det Tilfælde, at en Sekundhjultand — i en saadan fejl

fuld Indgribning i et Cylinderuhr — endnu virker med fuld 

Kraft paa Drivet, medens Ganghjulet roligt staar stille og 

en Cylinderhjultand hviler udvendig paa Cylinderens Om

fang, men at en af Sekundhjulstænderne støder imod Driv

tanden (saaledes som d imod 2 i Fig. 259) i det Øjeblik 

hvor Ganghjultanden begynder Hævningen paa Cylinderens 

Indgangslæbe (Stillingen 1 i Fig. 260). I dette Tilfælde vil 

det stærkeste Tryk foregaa paa Cylinderen under Hvilen
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(altsaa paa et Tidspunkt, hvor det er mindst ønskeligt); der

imod vil Kraften aftage netop i det Øjeblik, hvor den er 
allermest nødvendig, nemlig under Udløsningen.

818) Har Gangdrivet 7 Tænder, saa vil den samme 
Forstyrrelse gentage sig naar Ganghjulet har tilbagelagt 7,

Fig. 260.

Forstyrrelser i Drivkraften ved en stødende Sekundhjuls-Indgribning.

Omgang, altsaa en Vinkel paa 513/7°. Da Vejen fra en Tand

spids ti! en anden beløber sig til 24°, saa vil Stødet fra 

Sekundhjulet denne Gang følge, efter at den næst-næste 

Tand med fuld Drivkraft allerede har tilbagelagt en Vej af 

38/7° paa Indgangslæbens Hævning, (sammenlign Stillingen 
2 i Fig. 260); ganske pludselig, efter at ca. en Trediedel af 

Hævningen er tilbagelagt, lammes altsaa Drivkraften.

819) Ved den næste Drivtand vil Forstyrrelsen af den
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stødende Indgribning falde omtrent i Begyndelsen af Hæv

ningens sidste Trediedel (Stilling 3), ved den følgende igen 

paa et andet Sted, og lidt efter lidt vil Forstyrrelsen fra 
Cylinderens Indgangslæbe gaa over paa Udgangslæben 
(Stilling 5, 6 og 7). Saaledes udøver altsaa den stødende 

Indgribning ved hver enkelt Drivtand en anden, men altid 
en forstyrrende Virkning paa Drivkraften.

820) I et Ankeruhr vilde Virkningen af saadanne For

styrrelser, fremkaldt af en for flad Sekundhjuls-Indgribning 
eller et for stort Ganghjuls-Driv, blive endnu mere indviklet, 

fordi Drivkraften her ikke finder Sted umiddelbart fra Gang- 
hjulet til Uroen, men derimod ved en Forplantning gennem 
Ankeret og Ankergaflen.

821) Tænker vi os nu den modsatte Fejl: Sekundhjuls- 
Indgribningen staar for dyb eller Ganghjulsdrivet er for lille, 
saa at der altsaa ikke finder noget Stød Sted ved hvert af 

Gangdrivets Tandmellemrum, men derimod et Fald af Hjul- 

tænderne. Hvad fremkommer der derved? — Svar: I det 

Øjeblik, hvor Hjultanden forlader den ene Drivtand og den 

følgende Hjultand med et lille .Fald træffer paa den næste 

Drivtand, er der overhovedet ikke nogen drivende Kraft til

stede; der opstaar en fuldstændig Afbrydelse af Drivkraften, 
selv om det ogsaa kun er for en kort Stund. Denne Afbry

delse af Kraften falder lige som den lige omtalte Forringelse 

af Kraften igen i forskellige Faser af Drivkraften, alt eftersom 

Gangdrivet har 6 eller 7 Tænder, og at der ogsaa derved 

opstaar Uregelmæssigheder i Uhrets Gang, lader sig jo let 
tænke; de vil dog ikke falde saa tungt i Vægtskaalen, 

fordi Varigheden af den gentagende Kraftafbrydelse kun er 
saa overordentlig kort. Ikke desto mindre er den meget 

skadelig, fordi den bestandig gentager sig og med meget 
korte Mellemrum.

822) Begge Arter af Forstyrrelser forekommer saa meget 

lettere ved Sekundhjuls-Indgribningen, som Gangdrivet i 

Lommeuhre altid kun har 6 eller 7 Tænder; og som bekendt 

er det meget lettere at fremstille en meget „blød“ Indgrib

ning, jo større Drivets Tandantal er. Ogsaa en daarlig Form



Gangens Indvirkning: 361

af Hjul- og Drivtænderne kan give Anledning til saadanne 

Indgribningsfejl (smign. Afsnittene 40 til 90). Hvilke slemme 

Følger der kan opstaa af en daarlig Sekundhjuls-Indgribning, 

har vi nu set; en af de første Betingelser for et Uhr, der 

skal regulere nøjagtig, er derfor: en fuldstændig fejlfri, blød 

Sekundhjuls-Indgribning uden Spor af Stød eller Fald.

823) Selvfølgelig vil ogsaa Fejl i de øvrige Indgribnin- 

ger bevirke-Kraft-Uregelmæssigheder, der har en uheldig Ind

flydelse paa Uhrets Regulering, og da navnlig alle stødende 

Indgribninger; derimod er et lille Fald i de længere tilbage

liggende Indgribninger mindre farligt. Tænker man sig f. Eks. 

et saadant Fald i Minuthjuls-Indgribningen, hvor Drivfjede

rens Kraft endnu virker i det mindste tredssindstyve Gange 

stærkere end ved Sekundhjulet, saa kan man let forestille 

sig, at netop som en Følge af denne stærke Kraftvirkning 

vil Faldets Varighed her være meget kortere end ved Se- 

kundhjuls-Indgribningen. Men den derved fremkaldte For

styrrelse vil ogsaa i sig selv være svagere, fordi Ganghjulet, 

trods den øjeblikkelige Kraftafbrydelse ved Minuthjulet, 

alligevel vil bibeholde sin fremadskridende Bevægelse, dels 

begrundet paa dets hurtige Omdrejning og dels begrundet 

paa dets Inerti.

824) Vi kommer nu til en anden vigtig Faktor ved Re

guleringen af Lommeuhre, nemlig til Gangen. Af Afsnittene Gangens 
516 til 801 har vi set, hvor mange Slags Fejl der over- lndfiydelse 

hovedet er mulig ved Cylinder- eller Ankergangen. Der skal 

derfor her henvises til, at for et Lommeuhrs Regulerevne er alt 

det skadeligt, som kan foraarsage en Foranderlighed i Kraft

tilførselen til Uroen eller en Foranderlighed i Gnidningen 

under de enkelte Gangdeles Funktion. Meget farlige er 

følgende Fejl, som der desværre kun tages altfor lidt Hensyn 

til, nemlig:

a) urunde Ganghjul, hvorved Gangdybden uafbrudt for

andrer sig.

b) alle Strejfninger af Uroen eller dens Schenkler 

ved Minuthjulet, ved Spiral-Nøglen, ved Cylinderhjulsklobenen, 

etc.; endvidere Strejfninger af Gaffelhornene eller Kniven
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a) Ankeruhre) ved Sikkerhedsrullen; Strejfninger af Cylinder- 

hjulet i Cylinderindsnittet etc.

c) mangelfuldt afvejede Uroer, hvorved Gangen bliver 

ulige i de forskellige Stillinger (bortset naturligvis fra saa- 

danne Tilfælde, hvor der med Forsæt er anbragt et Tyngde

punkt til Udligning af Differencer fremkaldt af andre Aar- 
sager (875).

d) for megen Højdeluft ved Ganghjulet, Ankeret eller 

Uroen, der kan fremkalde en usikker Funktion af disse Dele, 

f. Eks. en Strejfning eller en Afgliden af Ankerhjulstænderne fra 

Stenpaletterne til Staalfatningen eller lign.;

e) for store Taphuller (790), der navnlig i Ankeruhre 

kunde fremkalde betydelige Forstyrrelser;

f) løstsiddende Stenhuller (580), — en Fejl, der ofte slet 

ikke bliver bemærket, og selv om Tilfældet ikke forekommer 

særlig hyppig burde idetmindste Stenene i Gangdelene under

søges i ethvert Uhr; ogsaa Dækstenene maa sidde fuld
stændig fast;

g) ovale Tappe paa Uroen, der frembringer den samme 
Fejl, som hvis Uroen ikke var afvejet;

h) for korte Urotappe, der ikke gaar tilstrækkelig langt 

gennem Stenhullerne, saa at Tapansatsens Skraaning berører 
Stenhullets Forsænkning (795);

i) raa eller for tykke Stenhuller, der bevirker en For

mindskelse af Urosvingene i hængende Stilling;

k) eventuel Prellen af Uroen (734, 764).

l) stærk vibrerende Spiralfjeder (579), der ved de mindste 

Rystelser af Uhret vil slaa paa et eller andet Sted:

m) ulige tykke Urotappe (558).

825) Men nu kommer vi først til Hovedfaktoren ved 

Reguleringen af Lommeuhre, nemlig til Spiralfjederen, „Sjælen 

i Uhret“, som den saa ofte og med Rette bliver kaldt Af 

Spiralens Tilstand, dens Hær degrad, Elasticitet, dens rigtige 

Styrke, Længde og Bøjning afhænger i allerførste Linie 

ethvert Lommeuhrs Regulering.

826) Først og fremmest maa der ikke findes den aller- 
rens'iSd mindste Rustplet paa Spiralklingen. Hvor der sidder Rust, 

og Egenskaber er Metallet tildels ødelagt, og selv om det ogsaa kun skulde
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dreje sig om et uendeligt tyndt Lag paa Metallet, saa betyder 

dette dog noget for en Spiralklinge, hvis Tykkelse over

hovedet kun maales i Hundrededelsmillimeter. Paa det Sted, 

hvor Rustpletten sidder, har der fundet en Svækkelse Sted 
af Spiralfjederen, og derved opstaar der Uregelmæssigheder 

i Urosvingene, der ikke lader sig ordne paa nogen anden 

Maade end ved at ombytte Spiralfjederen med en hel ny.

827) Ogsaa Beidsning af Spiralfjederen maa jeg erklære 

for absolut forkastelig. At paasætte en ny flad Spiral kan, 
naar man er godt assorteret og har tilstrækkelig Øvelse,’ 

udføres i mindre end et Kvarter, og Prisen paa en Spiral
fjeder er heller ikke særlig høj; altsaa bliver der ved Bejds

ningen rent bortset fra selve Fuskeriet — overhovedet 
kun sparet lidt af Tid og Penge.

828) En god Spiralfjeder maa endvidere være godt 
haard og meget elastisk, saa at den kan lade sig trække fra 

hinanden indtil den dobbelte Højde af dens Diameter, uden 

at den derved kommer til at ligge mindre nøjagtig flad end til
forn. Omgangene maa ligge i nøjagtig samme Afstand fra 

hinanden og i ganske regelmæssige Spiralomgange.

829) Hvad den rigtige Bøjning af Spiralfjederen angaar, 

saa lader dette sig bedst forklare, idet vi beskriver Arbej

dets Rækkefølge ved Paasætningen af en ny Spiralfjeder. 

For stadig at blive ved den simpleste Form, ville vi antage, 

at der skal indsættes en almindelig flad Spiral i et Cylinder- 
uhr med det obligate Svingningsantal, 18,000 pr. Time.

830) For her at kunne arbejde hurtig, er det absolut 

nødvendig, at man holder sine Spiralfjedre sorteret efter Spirai- 
Størrelse og Styrke. Det er en ganske falsk Sparsommelig- fjedrenes 
hed, naar nogen opbevarer Spiralfjedre af samme Størrelse Sorterin9 

men i forskellige Styrker i et og samme Brev; thi ved at 

at kaste et Blik paa Spiralerne kan man dog ikke se, hvilke 

der er stivere og hvilke der er svagere end de andre. Man 

maa altsaa prøve hver enkelt. Men derved kan det let fore

komme, at man af et helt Dusin maa prøve otte eller ni, 

inden den tiende endelig passer. Men hvad der er det værste:
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naar en bestemt Styrke er udgaaet, saa mærker man det 

ikke førend man har prøvet alle de forhaandenværende 

Stykker af den betræffende Størrelse. Følgen bliver da den, 

at man hjælper sig med en anden tilnærmelsesvis passende 
Spiral, altsaa f. Eks. med en for stor, men foreløbig endnu 

for svag Fjeder, af hvilken man brækker smaa Stykker af 

saa længe, indtil Uroen har naaet det rigtige Svingnings

antal. Derved fremkommer saa disse gyselige Spiralfjedre 

som man allerede i lang Afstand kan se ikke er de samme 

som Fabriken oprindelig har sat ind, idet Afstanden mellem 

den sidste og næstsidste Omgang som Regel er to tre Gange 
saa bred, som Afstanden mellem de øvrige Omgange Men 

en Spiralfjeder der er sat paa af Reparatøren maa i ingen 

Henseende adskille sig fra den der er sat paa i Fabriken.

831) Hvis man nu blot regner med al den overflødige 

Tid, der hver Gang medgaar til at udsøge den rigtige Spiral 

af en saa uhensigtsmæssig Sortering af Spiralfjedrene, saa 
vil man finde, at Ordningen bliver ikke saa lidt dyrere, end 

hvis man af hver Størrelse holdt sig flere forskellige smaa 

Breve, der hver for sig igen indeholdt en bestemt Styrke. 

Desuden opdager man i saa Tilfælde øjeblikkelig, naar en 
bestemt Styrke truer med at slippe op.

832) Vi antager altsaa, at der ved vort Arbejde staar 
Spiral- fem til seks forskellige Styrker til vor Raadighed af den 

Strrdse nødvendige Størrelse, hver enkelt Styrke ordnet for sig, og 

begynder da Undersøgelsen paa følgende Maade: Først cg 

fremmest maa Spiralfjederens Størrelse (Diameter) bestemmes. 

Vi lægger i dette Øjemed Uroklobenen med den paaskruede 

Rokker og aabne Spiralnøgle omvendt (d. v. s. paa Ryggen) 

foran os, og udsøger nu en Spiralfjeder, hvis Midterpunkt 

falder nøjagtig sammen med Hullet i Klobenens Stenhul, 

naar vi, ca. en halv Omgang fra Enden, lægger Spiralens 

yderste Omgang mellem Rokkerstifterne. Lad os antage, at 

Størrelse 13 er den passende; som Styrke vælger vi fore

løbig Nr. 16, da Uroen ved Besigtigelsen forekommer os at 
være temmelig tung.

833) For at prøve Spiralfjederens Styrke, foretager vi



Spiralfjederens Styrke. 365

en Art Forprøve, idet vi griber Spiralfjederen ved den yderste Spiral- 
Omgang, hager den med dens inderste Omgang fast i Cy- s^rkT8 

linderindsnittet (med Uroen hængende nedad) og hæver saa- 

ledes Cylinderen i Vejret (henholdsvis Anker-Uroen, smign.
Afsnit 839 og Fig 262). Spiralen vil derved antage Form 

som en Kegle, efter hvis Højde man tilnærmelsesvis kan be

dømme, om den har den rigtige Styrke. Ved tunge Uroer 

maa Keglens Højde omtrent svare til Spiralens Diameter 
(se Fig. 261); ved forholdsvis lette Uroer maa Spiralen 

strække sig noget længere, nemlig omtrent P/8 Omgang af 
dens Diameter (se Fig, 263).

834) Med en Smule Øvelse kan man paa denne Maade saa 

nogenlunde bedømme Spiralfjederens Styrke, om end Resul- Forprøve 
tatet af denne Prøve ikke altid er det samme ved for- uroen*paa 

skellige Spiraler. Hvis nemlig Spiralklingen, paa to ellers lige 

store Spiralfjedre, er bredere paa den ene og derfor svagere 

end den anden, saa vil den første, den bredere Spiral, natur-

Fig. 261.
Foreløbig Prøve af Spiralfjederens Styrke.

ligvis strække sig mindre end den smallere, selv om Uhret 

derfor meget godt kan gaa rigtig med dem begge. Det drejer 

sig dog her foreløbig kun om en tilnærmelsesvis Bestemmelse.
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man den straks 

af samme Stør

eller 7). Træk-

Trækker Spiralen sig altfor lang, saa lægger 

til Side og forsøger med et stivere Nummer 

reise (i det foreliggende Tilfælde Styrke 6x/2 

ker Spiralfjederen sig ved Vægten af den paahængte Cylinder 

for lidt, saa ved man, at den er for stiv, og vælger et svagere 

Nummer, efter at man igen omhyggelig har pakket den første 

Spiral ind i sit Brev og lagt dette til Side, for at der ikke 

skal forekomme nogen Forveksling.

835) Efter at vi paa denne Maade har udsøgt os en nogen

lunde passende Spiralfjeder, former vi mellem Fingrene en 

lille Kugle af Voks, omtrent af samme Størrelse som Spiral

rullen (altsaa ca. 2 mm i Gennemsnit), lægger den paa Værk

stedsbordet, griber Cylinderen med Pincetten og stikker 

den øverste Tap saavidt mulig nøjagtig gennem Midten af 

Kuglen. Derefter trykker vi Cylinderen med Kuglen ligeledes 

saa nøjagtig som mulig ned paa Midten af Spiralen, idet vi 

passer godt paa, at Uroen ved denne Manipulation holdes 

nøjagtig vandret, d.v.s. parallel med Arbejdsbordet (se Fig. 262).

Fig. 262.

Spiralfjederen klæbes fast paa en Vokskugle.

836) Spiralfjederen vil nu sidde fast og flad i den noget 

fladtrykte Vokskugle (mange Arbejdere klemmer kun den 

inderste Omgang fast omkring Spiralrulleansatsen og trykker 

Spiralrullen ovenpaa, men denne vil dog bagefter vanskelig 

kunne fjernes uden at Spiralen bliver beskadiget derved). 

Omtrent en hel Midteromgang vil sidde fast i Vokset og 

derved være ude af Virksomhed ved den nu efterfølgende 

„Aftælling“ af Svingene; men dette er dog ikke nogen Fejl, 

da der i Reglen maa brækkes saa meget af Spiralen, inden
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Spiralfjederen kan befæstiges paa Rullen. Desuden er den 

nu følgende Aftælling stadig kun en Forprøve. Spiralen bliver 

jo netop ikke stukket fast paa Rullen, førend man med Sikker
hed ved, at den ogsaa besidder den rigtige Størrelse og 
Styrke, for at man

1. ikke skal spilde unødvendig megen Tid med at stikke 
den fast paa Rullen og tage den ud igen;

2. ikke skal ødelægge Spiralen ved at brække af den 

inderste Omgang, hvis det senere skulde vise sig, at den 
ikke passer aldeles nøjagtig; fra Vokskuglen kan den fjernes 

paa et Øjeblik uden at blive beskadiget, og derefter renses 
grundig i Benzin.

837) Nu lægger man et nøjagtiggaaende Lommeuhr med 

Sekundviser og fladt Glas hen foran sig, griber Spiralfjederen 

ca. 7j Omgang fra den yderste Ende, sætter Cylinderen med 

den underste Tap paa Uhrglasset tæt ved Sekundskiven (se 
Fig. 263), giver den et kraftigt Sving, og tæller Svingene, idet 
man samtidig følger Sekundviserens Løb. Tappen maa kun 

ganske svagt berøre Glasset.

Fig. 263.

Urosvingenes Aftælling.

838) Af Bekvemmelighedshensyn tæller man kun hvert 

andet Sving (Dobbeltsvinget). Det er fordelagtigst at betegne Svingenes 

de første Par Sving med 00 og først begynde at tælle Svingene Aftælling



841) Nu

saa 

har

50 med Aftællingen af Dobbelt- 

maa man have talt 75, efter 40 

Foreløbig kommer det ikke an 

nøjagtigt. Skulde der efter 40 

eller maaske 101 istedetfor 100

er Spiralen alligevel passende, forudsat 

en Ende paa ca. en halv Omgangs Længde
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fra 1 i det Øjeblik, hvor Sekundviseren har naaet en af de 
lange Delingsstreger, ved 5, 10, 20, 25 eller 30 Sekunder. 

I et Minut skal Uroen gøre 150 Dobbeltsving. Allerede efter 
10 Sekunders Forløb vil det vise sig, om Spiralen skulde 
være betydelig for stærk eller for svag; thi den tiende Sekund

streg maa overskrides i det Øjeblik man tæller det 25. Dobbelt

sving. Hvis der nu kun var 24 eller endnu færre Sving, saa 

tæller man ikke videre, men gentager Eksperimentet, idet 
man først griber Spiralen ca. l/4 Omgang længere inde. Har 

man ved det tiende Sekund allerede talt 26 eller flere Dobbelt
sving, saa griber man Spiralen paa samme Maade, ca. 1/i 

Omgang længere ude mod Enden. Viser det sig derimod, at 

Differencen er altfor stor, saa tages Spiralfjederen øjeblikkelig 

af, og en stivere eller svagere af samme Størrelse, alt eftersom 

det gøres nødvendigt, trykkes paany fast mod Vokskuglen.

839) Alt dette foregaar langt hurtigere, end det lader sig 

fortælle eller læse. Det skal bemærkes, at ved Ankeruhre 

maa Vokskuglen straks anvendes ved den første Forprøve 

(den hvor Uroen hænges fast i Spiralen), fordi der jo ikke 

her (som i Cylinderen) findes noget Indsnit, hvori den inderste 
Omgang kan hage sig fast

840) Var Svingningsantallet ved det 10. Sekund endnu 

rigtigt, saa tæller man uafbrudt videre indtil det 20. Sekund. 
Nu maa man være naaet til 

svingene. Efter 30 Sekunder 
Sekunder 100 Dobbeltsving, 

paa om det er saa aldeles 

Sekunder kun være talt 99 

Dobbeltsving, 

at man endnu 

tilovers.

stikker man Fjederen fast paa Spiral-først

Befæstigeisen rullen, ved Hjælp af en halvrund tilfilet Stift (d. v. s. en Stift, 
paa Rullen der er fj|et f]ad paa den ene effer at man først har

brækket saa meget af den indvendige Spiralfjeder, at Spiral

rullen kan gaa ganske frit ind. Man maa sørge for, at den 

inderste Ende ligger ganske tæt op imod Rullen (b Fig. 265);
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thi det er let nok bagefter at bøje den fra, men det er der

imod meget vanskeligt at bøje den nærmere til.

842) Mange Kolleger stikker ved dette Arbejde Spiral

rullen paa en Drejestift eller paa en Pudsepind. Det er 

upraktisk, fordi Rullen paa denne Maade let drejer sig, naar 

Stiften stikkes ind; sker denne Drejning pludselig, vil Spiral

fjederen som Regel blive forbøjet Mere anbefalelsesværdig 

er derfor den Fremgangsmaade, hvor Spiralrullen skrues fast 

Fig. 264.

Spiralfjederen stiftes fast paa Rullen.

paa et Skrueblik ved Hjælp af en Skrue med stort, fladt 

Hoved. Her maa der dog passes paa, at Trykket, naar 

Stiften stikkes ind, foregaar saaledes, at Skruen derved trækkes 

fastere til; ellers vil den ligeledes let kunne løsne sig med 

et pludseligt Ryk. En Fejl er der dog ved denne Metode, 

nemlig at Rullen ikke ligger tilstrækkelig fri; den efterfølgende 

Fremgangsmaade maa derfor siges at være betydelig bedre. 

Jeg benytter nemlig istedetfor en Drejestift den bageste Ende 

af en almindelig Gravstik, hvis firkantede Gennemsnit jeg 

har omdannet til en slank Ottekant. En af disse otte Kanter 

finder da et Holdepunkt i Spiralrullens Indsnit, saa at man 

kan trykke Stiften helt fast, uden at Rullen vil dreje (se 

Fig. 264). Endvidere vil Spiralrullen heller ikke udvide sig
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At rette 

Spiralfjederen 

flad
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let ved denne Fremgangsmaade, som naar man stikker 
paa en Drejestift.

843) Allerede naar man stikker Stiften fast, maa man 

• passe paa, at Spiralen saa vidt mulig sidder flad paa Rullen, 
i Ligeledes skærer man med en skarp Kniv, Stiften halvt 

igennem paa det rigtige Sted, for at man bagefter let kan 

brække den af; den maa da ikke mere staa udenfor Rullen, 

i al Fald kun ganske ubetydeligt, saa at man med et Par 

lette Filstrøg kan gøre dens bageste Ende flad med Rullen. 

Stiftens Tilpasning og Afkortning ved Spidsen maa allerede 

være udført inden man stikker den fast. Nu sætter man 
Spiralrullen paa Cylinderen (eller paa Urovællen), lader den 

løbe i Rundløbscirklen, og retter Spiralen omhyggelig flad. 

Derefter retter man den paa samme Maade rund.

844) Dette med at rette Spiralen rund er saa sin 

egen Sag. Mellem de ca. 50 Svende, der har arbejdet hos 

mig, var der sikkert ikke fem, der kendte den overordentlige 

store Betydning, Spiralfjederens runde Form har for Regu
leringen, da de kom til mig. Om nu denne Metode tyve Aar 

efter er mere udbredt, kan jeg ikke bedømme. Ikke desto- 

mindre tror jeg — og mine Erfaringer fra det tyske Uhr- 

mager-Forbunds aarlige Lærlinge-Prøver bestyrker fuldtud 

denne Antagelse — at der endnu gives et betydeligt Antal 

Uhrmagere, der ikke retter deres Spiralfjedre runde. Disse 

vil det maaske endogsaa forekomme ganske komisk, at man 

overhovedet skal kunne rette Spiralomgange runde, der jo 

i sig selv slet ikke er runde, men derimod spiralformede. 
Men Sagen er ganske simpel.

845) Enhver Uhrmager har sikkert ofte set en „Skrue 

uden Ende“ i Omdrejning, f. Eks. ved Vindfange i Taarn- 

uhre, Musikværker eller Spilledaaser. Løber en saadan Skrue 

nøjagtig rund, saa vil man finde, naar man hefter Blikket 

paa et eller andet Punkt af Skruegangen, at dette Punkt til

syneladende glider ganske regelmæssigt nedad eller (hvis 
Skruestillingen er horizontal) til Siden; men saasnart Skruen 

er forhøjet, slingrer ikke blot Skruespindelen op og ned, 

men ogsaa Omgangene bevæger sig stødvis istedetfor regel-
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mæssig videre. Det samme er nu Tilfældet med Omgangene 
i en Spiralfjeder, naar de bliver sat i Bevægelse, selv om 

Spiralomgangene jo ikke løber ud i Spindelform, men der

imod i en Flade. Sætter man Uroen eller Cylinderen samt 

den paasatte Spiralfjeder ind i Rundløbscirkelen, og lader 

man begge Dele løbe langsomt rundt deri, idet man ser 

lodret, d. v. s. parallelt med Cylinderens eller Uroens Akse, 

ned paa Spiralomgangene, saa maa disse tilsyneladende vinde 

sig ganske regelmæssig sammen eller fra hinanden (alt efter

som man drejer Spiralen venstre eller højre om). Er dette 

Tilfældet, saa løber Spiralen rund; synes det derimod som 

om Omgangene trækker sig sammen under den ene halve 

Omdrejning, men derefter pludselig bliver staaende eller 

maaske endogsaa gøre et lille Tilløb til at gaa fra hinanden, 

saa løber Spiralen urund. Man maa da lægge Mærke til, 

paa hvilket Sted Omgangene fjerner sig fra Midtpunktet, og 
nøjagtig i denne Retning bøje Spiralens inderste Omgang 
indefter.

846) Dette Arbejde synes i Begyndelsen at være uhyre 
vanskeligt for den Uøvede. Men har man først en Gang ind

øvet sig derpaa, saa be

griber man slet ikke mere, 

at det overhovedet har kun

net forvolde en Vanskelig

heder. Øjet bliver derved 

saa øvet, at man med et 

Blik ser paa ethvert gaaende 

Lommeuhr, om Spiralom

gangene løber rundt eller 

ikke. Ved Undersøgelsen i 

Rundløbscirkelen maa man 

hovedsagelig se paa de 

inderste Omgange, da de 
yderste under Omdrejningen,

Fig. 265.

Rundløbende Spiralfjeder.

ifølge Centrifugalkraften, undertiden bliver slynget en Del 

fra hinanden, navnlig hvis Spiralpløken allerede sidder fast

paa Spiralfjederen (i Reparationer). I sidstnævnte Tilfælde

er det derfor ogsaa fordelagtigere at dreje Uroen med Spiral-



Fig. 266.

Urundløbende Spiralfjeder.
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fjederen saaledes om, at Spiralpløken mere faar Tilbøjelig
hed til at kaste sig indefter end udefter. Tænker man sig 

en Pilespids anbragt ved Spiralfjederens yderste Ende (Fig. 
266), saa har man denne Retning.

847) I Fig. 265 er fremstillet de fire indvendige Om

gange af en Spiralfjeder; allerede Øjemaalet lærer os her, at 
Spiralomgangene fjerner sig ganske regelmæssig (i Retningen 

udefter) fra Spiralrullens Omfang. Fig. 266 viser i Modsæt

ning hertil en urundløbende 

Spiral, hvis inderste Om

gang ved Befæstigelsespunk- 
tet b staar for langt fra Rul

len, saaledes som det hyppig 
hænder for Begynderen. Her 

ser man, at den inderste 
Omdrejning efter en fuld 

Omgang staar for langt fra 

Midtpunktet i Retning af 

Pilen c, medens den paa 

det modsatte Sted er rykket 

altfor tæt hen til Spiral

rullen. I dette Tilfælde maa 
Spiralen bøjes omtrent saaledes ved a, at Klingen ved d 

forrykker sig i Pilens Retning. Fordelagtigere er det dog, 

hvis det kan lykkes at bringe Klingen nærmere til Rullen 

umiddelbart ved Befæstigelsespunktet (ved b). Med lidt Øje- 

maal anbringer man Rullen straks fra Begyndelsen saa nøj

agtig i Midten af Spiralomgangene, at en enkelt Prøve og 

en ganske let Efterbøjning ved den inderste Omgang vil være 

tilstrækkelig til at rette Spiralen nøjagtig rund.

848) Først nu aftæller man Svingene nøjagtig paa den 

Svingenes tidligere beskrevne Maade (838). Til at begynde med kun i 
/ftininn 20 til 30 Sekunder, idet man, alt eftersom det viser sig nød- 

vendigt, gør Spiralen kortere eller længere. Først naar der 

ved 30 Sekunder ganske nøjagtig følger 75 Dobbeltsving, 

tæller man Minuttet til Ende. Har man da talt 149 eller 

knap 150 Dobbeltsving, saa kan man uden Betænkning an

bringe Spiralpløken paa det Sted, hvor Pincetten holdt
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Spiralen fast. Ved fulde 150 Dobbeltsving giver man omtrent 

x/8 Omgang til. Naar Uhret derefter skal reguleres vil 

Rokkeren altid holde sig inden for Klobenens Grænser, og 

en yderligere Forandring ved Spiralens Befæstigelsespunkt 

vil næsten aldrig blive nødvendig.

849) I Pløken bliver Spiralen befæstiget nøjagtig som i 

Rullen med en affladet Stift (841). Derefter følger Tilrette- Tiirettebøjning 
bøjningen af den yderste Omgang. Man stiller Rokkeren paa om^ang00^0

„Retard“, et Stykke udover 

Klobenen (Stillingen A i 

Fig. 267) og drejer Pløken 

saaledes, at Spiralklingen 

kun ganske umærkelig kom

mer til at berøre den ind

vendige Rokkerstift. Idet 

man nu lidt efter lidt for

skyder Rokkeren i ganske 

smaa Vinkler, bøjer man 

hele den yderste Spiral-Om

gang paa samme Maade i 

hele Rokkerbevægelsens Ud

strækning. Hvor Rokkeren 

altsaa end kommer til at 
Fig. 267.

Spiralfjederens rigtige Stilling 

mellem Rokkerstifterne.

staa, maa Spiralklingen altid 

ligge let an imod den ind

vendige Stift, saa at den

bagefter, naar Uhret er samlet

og sat i Gang, kan bevæge sig frit i Spiralgaffelen, omend 

kun med et ganske lille Spillerum (smlgn. Rokkerstifternes 

Stilling ved A, a, b og C \ Fig. 267, der fremstiller en 

rigt’g liggende Spiralfjeder). Staar Spiralpløken K for 

langt fra Midtpunktet, omtrent som det vises i Fig. 267 og 

268, saa maa Bøjningen fra Strækningen K til A formes 

saaledes, som den er fremstillet i Fig. 267; der maa altsaa

ved E anbringes et blødt Knæ *).

*) I Figurerne 267 og 268 er der tegnet to Rokkerstifter, uagtet 
(Jer ellers ved almindelige flade Spiralfjedre som Regel kun er 1 Stift, 
idet Spiralnøglen erstatter den anden Stift. Det er vel næsten over
flødigt at bemærke, at denne Forandring i Tegningen kun er blevet 
foretaget af Hensyn til den forøgede Tydelighed.



Forkert 

Bøjning af 

den yderste 

Omgang

Fig. 268.

Spiralfjederens forkerte Stilling 

mellem Rokkerstifterne.

Rokkeren har Stillingen B. Men 

den noget for langt udestaaende 

forkert Allerede ved a bliver Spiralen af den yderste Rokker- 

Stift trykket indefter, ved A er dette Tryk endnu stærkere;

A L \B
C\
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850) Paa den anden Side af den yderste Rokkerstilling 

„Avance", altsaa paa Strækningen fra C til D i Fig. 267, 

Spiralens udvendige Omgang derefter anvendes til at

paa 

kan 

lægge Spiralrullen nøjagtig i Midten af Stenhullet. Man 

prøver dette bedst, idet man med en Spiraltang hæver Rullen 

lidt i Vejret og lader den smække tilbage igen; den maa da 

af sig selv lægge sig nøjagtig midt over Stenhullet.

851) Naar disse Bøjninger udføres, maa der passes paa, 

at Spiralomgangene som hidtil danner en samlet Flade. End

videre maa denne Flade, naar Værket er samlet, løbe nøj

agtig parallel med Uroens Svingningsflade. Den anden Spiral

omgang maa staa i en passende Afstand fra den inderste 

Rokkerstift og navnlig fra Spiralpløken; ligeledes maa den 

fremstaaende yderste Ende af Spiralen bøjes saa langt til 

Siden, at en Berøring eller Hagen sig fast i de andre Om

gang ganske er udelukket (F i Fig. 267).

852) Til Sammen

ligning er der i Fig. 268 

fremstillet en Spiralfjeder, 

hvis yderste Omgang kun 

er bøjet ganske lidt for

kert, saaledes som man. 

overordentlig hyppig fin

der det, men dog alligevel 

tilstrækkelig forkert til at 

udelukke enhver god Re

gulering af Uhret, saasnart 

Rokkeren bliver skubbet 
udover * Midterstillingen 

(B). Spiralen løber rund, 

Rullen ligger koncentrisk 

paa Stenhullet, og den 

yderste Omgang ligger 

fri i Gaffelen, saa længe 

Kurven fra B og hen til 

Pløk K, er bøjet ganske
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at stille paa „Retard “ vil altsaa ikke virke tilstrækkeligt og  

kun bringe Spiralen i U orden. N oget lignende indtræffer, 

naar m an skyder Rokkeren fra B henim od „A vance“ , kun  

m ed den Forskel, at den inderste Rokkerstift her (se b og C) 

tvinger Spiralfjederen udefter, hvorved Reguleringen paa  

„A vance“ kom m er til at virke for meget. I begge Tilfælde 

kom m er der et forøget Tryk paa Tappene til den betræffende 

Side og en for Spiralens fri Bevægelse højst skadelig „ind

vendig Spænding“ . A lt dette hidrører fra, at det nødvendige 

K næ ved E her m angler, m edens det i Fig. 267 er rigtig  

udført. O gsaa den yderste Ende G af Spiralfjederen ligger 

her forkert; ved store U rosvingninger, som Følge af stærke 

Rystelser, vil den yderste O m gang af Spiralfjederen ved hver 

Spiral-U dvidelse støde paa ved G, hvad der vil have en for 

U hret højst uregelmæssig Hastighedsforøgelse til Følge. A lle 

saadanne Fejl har ganske uberegnelige V irkninger.

853) H vis vi altsaa har bøjet Spiralfjederen saaledes til 

Rette som det er vist i Fig. 267, saa er den nu derm ed sP'ralfla«eien 

færdig. V i vender os derefter til Spiralgaffelen, der ligeledes 

rnaa besidde en M ængde gode Egenskaber, for saa vidt Regu

leringen skal give et godt Resultat. For det første m aa Stifterne  

saavelsom Spiralnøglen sidde omhyggelig fast; dernæst m aa 

G affelen staa nøjagtig lodret til Spiralfjederens Flade, for at 

ikke Spiralfjederens øverste K ant skal slaa an im od den ud

vendige Rokkerstift, og den underste K ant im od den ind

vendige Rokkerstift. Spiralnøglens Snabel m aa ikke rage ud

over den indvendige Rokkerstift, for at ikke Spiralens anden  

O m gang skal kunne berøre den ved særlig store U rosving.

854) Endvidere er det m eget vigtigt, at Spiralgaffelen 

holdes saa smal som mulig. H eri bliver der syndet m eget. ulem Per ved 

V ed Breguet-Spiraler skulde G affelen aldrig være bredere, Spira°igaffei°" 

end at Spiralklingen lige netop kan passe derindi uden  

Spor af K lem ning (se Fig. 269). M en ogsaa ved flade Spiraler 

skulde Spiralgaffelens M ellem ruhi idet højeste kun udgøre det 

dobbelte af Spiralklingens Tykkelse (Fig. 270). G runden hertil 

er let at indse, naar vi gør os det klart, at i den Tid, hvor 

Spiralen er uden Berøring m ed Stifterne, virker hele dens 

Længde indtil Befæstigelsespunktet ved Pløken, hvorved
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Svinget bliver langsommere. Hvis nu Spiralgaffelen er meget 

bred, saa udsættes en stor Brøkdel af Urosvinget for denne 

uheldige Paavirkning; og ved hver Forandring af Sving

ningsafstanden vil ogsaa Værdien af denne Brøkdel forandre 

sig. Man vil bedst kunne bedømme, hvilken overordentlig 

uheldig Indvirkning en for bred Spiralgaffel har, naar man 

forestiller sig, hvorledes Spiralklingen, naar Rokkeren staar 

i Midten og Uhret er fuldstændig optrukket, bliver stødt bort 

fra de to Stifter, medens den, saasnart Kraften og dermed

Fig. 269. Fig. 270.

Svingningsafstanden betydelig formindskes, næppe nok, ja 

maaske overhovedet slet ikke mere, berører Stifterne i 

Spiralgaffelen. Den paavirkes da ikke mere af Spiralgaffelen, 
men virker med hele sin Længde indtil Spiralpløken. Et 

saadant Uhr vil da ved Udløbningen stadig gaa langsommere, 

uagtet det, grundet paa de smaa Sving, egentlig skulde gaa 

hurtigere. Om en tilnærmelsesvis nøjagtig Regulering af et 

Uhr med. for bred Spiralgaffel, kan der derfor slet ikke 

være Tale.

Af samme Grund anser jeg det for at være absolut for

kert, at tvinge et Uhr, der gaar for hurtigt, til at gaa lang

sommere, ved at bøje Spiralgaffelen længere fra hinanden. 

Uhrets Gang bliver ganske vist langsommere derved, men 

af ovennævnte Grunde ogsaa uregelmæssig.

855) Træffer man i et Uhr med flad Spiralfjeder en 

Fejlfuld Gaffel der er for bred, saa bærer man sig ad paa den 
Spiralgaffel Maa(je, der er anskueliggjort i Fig. 272 og 273. Vi ville 

antage det allerværste Tilfælde, nemlig det, i hvilket (se 

Fig. 271) Spiralgaffelen ikke blot er altfor bred, men hvor 

ogsaa selve Spiralnøglen er filet fuldstændig skæv. Her har 

en tidligere Arbejder allerede gjort Forsøg paa at ordne 

Fejlen, idet han simpelthen med Pincetten har bøjet Enden 

af Spiralstiften ved a Fig. 271 længere hen imod Nøglen.
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Paa en saa forkert Maade gaas der meget ofte frem; men man 

opnaar derved kun, at Spiralnøglens Næse kommer til at 

staa udover Spiralstiften (hvad den absolut ikke maa), og 

at Uhret nu, med den brede Spiralgaffel foroven og den 

smalle forneden, endnu mindre lader sig regulere end tilforn. 

Thi ved hvert Sving træffer Spiralklingen først med sin 

underste Kant mod Gaffelvæggen, derefter lægger den sig 

skævt til Siden, hvorved Spiralfjederens første Omgang veksel

vis bliver trykket op og ned.

Fig. 271. Fig. 273.

Vi gør det derfor anderledes, idet vi først og fremmest 

filer den indvendige Side af Spiralnøglen nøjagtig lodret og At gøre en 

bøjer Spiralstiften tæt nede ved Roden stærkt udefter, hvor- spiralgaffel 

ved Spiralgaffelen vil faa et Udseende som i Fig. 272. Der- smallere 

efter trykker vi Stift og Nøgle kraftig sammen med en Pin

cet, hvis ene Spids vi lægger ind i Vinklen ved c Fig. 272, 

og retter saa den underste Ende af Stiften ligeledes nøjagtig 

lodret. Til Slutning filer vi den fremstaaende Del af Næsen 

bort, hvorefter Spiralgaffelen (se Fig. 273) vil være i den 

skønneste Orden. At Stiften ved denne Procedure (som Følge 

af den tilbøjede Vinkel) er bleven en Ubetydelighed kortere og 

ikke slutter helt ned til Spiralnøglens Næse, har ikke det fjerneste 

at betyde. Hovedsagen er en passende smal Spiralgaffel med 

nøjagtig lodrette Vægge. Det skal endvidere bemærkes, at 

Stiften, hvis den er meget tyk og haard, forinden den bøjes, 

maa files tyndere udvendig (indvendig maa den bibeholde 

sin afrundede Form); ellers kan det let hænde, at Rokkeren 

brækker over ved Spiralstiftens Hul. Forøvrigt bør man absolut 

undgaa altfor tynde Stifter, thi et Uhr, hvor Spiralstiften 

fjedrer sig hver Gang den berøres af Spiralklingen, lader 

sig selvfølgelig heller ikke regulere.

856) Vi har nu set: to andre vigtige Faktorer (foruden 

de i Afsnittene 805 til 814 nævnte), nemlig en rigtig liggende
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Spiral og en passende smal Spiralgaffel, som vi med Lethed 

kunde frembringe i selv de allerbilligste Uhre. (En tredie vil 

blive omtalt i Afsnit 882).

857) Nu kan jeg ikke undlade at omtale endnu en Fejl, 
Fejlfuld der under visse Omstændigheder kan gøre hele det her 
(erviser ° °

fremstillede Arbejde værdiløst. Som allerede bemærket, maa 
Spiralfjederen bevæge sig frit mellem Rokkerstifterne, selv 
om det ogsaa kun er med et ganske lille Spillerum. Nu 
forekommer det imidlertid ofte ved uopsprængte Rokkere, at 
Rokkerpladen (coqueret) ikke kan skrues helt fast til Klo- 
benen, uden at Rokkeren klemmer sig. I dette Tilfælde er 
det yderst farligt for Reguleringen, hvis man, saaledes som 
det hyppig sker, løsner Rokkerskruerne en Smule, for at 
gøre Rokkerbevægelsen lettere. Thi saa ofte man nemlig nu 
vil skyde Rokkeren frem eller tilbage, forskyder man samtidig 
Rokkerpladen, og Spiralfjederen, der forud bevægede sig 
frit, vil bagefter ligge fast op imod Rokkerstiften eller imod 
Spiralnøglen. Og man biiver i høj Grad forbavset, naar man 
har stillet Rokkeren paa „Avance“, over at det virkelig har 
hjulpet saa meget, eller omvendt, naar man har stillet Rokkeren 
en Smule paa „Retard“, over at Uhret nu gaar endnu hur
tigere end det gik forinden. Reguleuren skulde derfor efter 
enhver Forskydning af Rokkeren altid overbevise sig om, 
at Spiralen ogsaa bevæger sig lige saa frit i Gaffelen som 
forud. Viser det sig, at dette ikke er Tilfældet, saa er det 
bedste Middel til Afhjælpning: at sprænge Rokkeren op 
(918—922).

858) Naar man har taget omhyggelig Hensyn til alt, 
Brøguet- hvad der her er bleven fremført, saa vil man selv ved ganske 
Spiralen bi||.ge ucjen Kompensation kunne opnaa en overraskende 

nøjagtig og — hvad der er Hovedsagen — regelmæssig 
Gang. *)

859) Vi kommer nu til Breguet-Spiralfjederen. Ved Paa- 
sætningen af en saadan Spiral er det endnu mere nødvendigt 
end ved den flade Spiralfjeder, at Arbejderen er godt ind-

*) At regulere Cylinderuhre i forskellige Stillinger ved Hjælp af 
Tyngdepunkt er behandlet i Afsnittene 873 til 882.
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mere Øvelse, rent bortset fra, at Bøjningsstederne ved Hjælp 

af to almindelige Pincetter bliver altfor skarpe. Vi skulde 

imidlertid paa dette Sted give endnu en Beskrivelse af et 

andet Hjælpeværktøj, hvis Anvendelse efter samme tysk

amerikanske Kollegas Angivelse ikke kræver nogen særlig 

Øvelse og alligevel garanterer et tilfredsstillende Resultat.

862) Dette Værktøj ligner, som den i naturlig Størrelse 

Et andet udførte Tegning Fig. 276 viser, to med Hovederne mod hin- 
tii Fremæiiiing anden sammensatte Punsler. A og B er virkelig to Staal- 

af Opbøj- vælle, der i deres Forbindelsessteder ender i to særligt for- 

nin9en mede Hoveder; Forbindelsen bestaar i en Stift, der sidder 

fast i Aksen paa Vællen A og som kan dreje sig frit i et 
tilsvarende Hul i Vællen B. Opfinderen har i et amerikansk 

Fagblad givet følgende nøjagtige Anvisning paa Forfærdigelsen 

af dette Værktøj.

863) Man tager to 6 cm lange Stykker Rundstaal af 

4,8 mm Gennemsnit, sætter det ene ind i Drejestolen, borer 

et Hul a (se Fig. 277) af 2 mm Gennemsnit og 1 cm Dybde 

ind i den forreste Ende og drejer Endefladen flad. I en Af

stand af 1,75 mm fra Midten (eller 0,65 mm fra Vællens 
Periferi) borer man derefter et andet Hul b, der har et Gen

nemsnit af 0,45 mm og er 4 mm dybt. Nu drejer man paa

Enden af Vællen en Tap c, der er 2,8 mm tyk og 0,8 mm 

lang. Ved d drejer man derpaa Vællen tyndere indtil Gennem

snittet bliver 4,2 mm tykt, og fremstiller endelig den aflange 

Udfilning e, saa at Vællen lier kun bliver 3.2 mm tyk;
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paa denne Maade bliver Hullet b frigjort ved sin nederste 

Ende. Derefter fremstiller man den anden Væl nøjagtig paa 

samme Maade. Man hærder saa begge Hovederne og anløber 

dem mørkegule eller indtil den røde Farve begynder at vise 

sig. Endelig fuldender man Hovederne i Drejestolen, idet 

man polerer Endefladerne godt og afrunder Kanterne en 

Ubetydelighed. I hvert af Hullerne b tilpasser man en godt 

poleret Stift; blaa anløbne og igen afpolerede Synaale egner 

sig fortrinlig hertil. Til Slutning driver man en 19 mm lang 

Stift ind i Midterhullet a paa den ene Væl og sliber og 

polerer den fremstaaende Del, saa at den anden Væl, naar 

den med sit Midterhul stikkes ned paa denne Stift, bekvemt 

lader sig dreje rundt.

864) I Fig. 278 er de virkende Dele i det paa den her 

skildrede Maade fremkomne Instrument anskueliggjort i for

størret Gennemsnit. Naar Instumentet skal anvendes, anbringer 

man Spiralfjederens yderste Omgang paa Underdelen A med 

den flade Spiralside hvilende paa Fladen a. Der

efter sætter man Delen B paa Midterstiften c og 

trykker den ned, indtil Fladen b hviler paa den 

øverste flade Side af Klingen; sidstnævnte vil nu 

ligge indeklemt mellem Midterstiften c paa den 

ene Side og Stifterne d og e paa den anden Side.

Bøjningen, der nu skal foregaa, lader sig 

bedst forklare ved en lille billedlig Fremstilling, 

der er gengivet i Fig. 279 i fire forskellige Stadier. 

Vi ser her Hovedfladen af Underdelen A med 

Midterstiften c og Bøjestiften d. Den tilsvarende 

Bøjestift e i Instrumentets øverste Halvdel B er 

for Forskellens Skyld fremstillet halvt skraveret. Spiralklingen 

hviler altsaa (se Fremstilling E, Fig. 279) paa Fladen a af 

Instrumentets underste Halvdel, der spændes fast i Skrue

stikken. For at kunne paabegynde Bøjningen bliver Instru

mentets øverste Halvdel B drejet i Pilens Retning; ved F 

ser vi Resultatet: en jævn blød Bøjning. Spiralfjederen bliver 

derpaa vendt om, saaledes som det ses ved G, og samtidig 

trukket et Stykke igennem mellem Stifterne d og e paa den 

ene Side og Midterstiften paa den anden Side. Gentager

Fig. 278.
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man nu Bøjningsprocessen, saa opstaar der, naar man da 

forstaar at holde op i rette Tid, den ved H fremstillede 

dobbelte Knæform med paralelløbende Opbøjning til det 

øvrige Spirallegeme. Naar Bøjningen udføres maa de virkende 

Dele indfedtes med Vaseline.

Fig."279.

Fig.

865) En meget simpel Fremgangsmaade til Bøjning af 

Knæet blev offentliggjort i „Deutsche Uhrmacher-Zeitung“, 

Aargang 1905, Side 138. Jeg har ganske vist ikke selv prøvet 

Methoden, men den forekommer mig dog at være et Forsøg 

værd, hvorfor jeg tildeler den en mindre Plads her. Man 

indretter sig til dette Brug en solid Korntang, idet man 

retter de to brede Bakker nøjagtig flade, stumper Fladerne 

(a i Fig. 280) let af, men sliber dem skarpt til fra Siden 

(b b). Foruden denne Pincette behøves der kun en almindelig 

e. /s Smergelfil, eller rettere sagt kun den 

papirløse Del af en Smergelfil. Efter at 

man har bestemt Stedet, hvor den første 

Bøjning skal udføres, griber man Spiral- 

n i klingen paa dette Sted med Korntangen
li og sætter denne saaledes paa Smergel-

j I pinden (se Fig. 281), at Spiralklingen paa

f 1 Bøjestedet kommer til at løbe paa tværs

b\ Ib af Aarerne i Træet. Derefter tager man

280. en Hammer, og idet man holder Spiralen

rigtig fast imellem Korntangens flade 

giver man et Par lette Slag paa den øverste Ende

af Korntangen. Derved trænger Spidserne af Tangen ned i 

Træet, og Spiralklingen, som holdes fast imellem Spidserne, 

faar et lille Knæ nedefter, hvis Størrelse kommer til at

Spidser,
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afhænge af Hammerslagenes Antal og Styrke. Dermed er 

den første Bøjning færdig. Man vender nu Spiralfjederen om,

Fig. 281.

griber Klingen paa det Sted, hvor det andet Knæ skal an

bringes og gentager den skildrede Fremgangsmaade, idet

Fig. 282.

man dog denne Gang sætter Korntangens Spidser længere 

ude ved Trækanten (se Fig. 282), for at den nybøjede Ende 

af Spiralfjederen kan komme til at ligge frit udover Smergel-’
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træet. Dermed er Dobbeltknæet færdigt. Det er dog ganske 

ligegyldigt, om man udfører den øverste eller den underste 

Del af Knæbøjningen først, naar det blot sker i den rigtige 

Retning. I Tegningerne er den yderste Bøjning betragtet som 

den første (fordi Spiralrullen i Fig. 281 er fremstillet set fra 

neden), den inderste derimod (se Fig. 282) som den anden. 

— Hele Arbejdet er udført i Løbet af nogle faa Sekunder.

866) Efter at Knæets Opbøjning er fremstillet paa en

Tang til af de her beskrevne Maader, gælder det om at bøje den 
Kurvebjønmg egenfj,ge ßurve tilrette. Som et Hjælpemiddel hertil anvender 

man de i enhver Fourniturehandel foreliggende „Kurve- 

Tænger“; i Fig. 283 er en saadan afbildet i naturlig Størrelse. 

Det maa anbefales at være forsynet med flere saadanne i 

forskellige Størrelser; den i Fig. 283 afbildede, hvis Mule

gennemsnit er tegnet ved c; kan betragtes som det mindste 

Nummer. Anvendelsen af denne Tang følger ganske af sig 

selv. Ved Hjælp af de to Stilleskruer, a og b (en enkelt

___c
i.. .. ....... !......... *

S Cl 

a b
Fig.283.

Skrue vilde ogsaa være tilstrækkelig) indstiller man Mulens 

Aabningsafstand saaledes, at den omtrent svarer til Spiral

klingens Tykkelse, dog maaske snarere er en lille Smule 

større. Klemmer man nu Spiralfjederen, der holdes fast med 

en stiv Spiraltang tæt ved Bøjningsstedet, ind gennem Kurve

tangens Mule, saa opstaar der en Bøjning indefter. Ved at 

stille paa Skruerne a og b kan man altsaa indenfor visse 

Grænser gøre Kurvens Bue større eller mindre.

867) At Spiralfjederen maa ligge fuldstændig fri til alle 

Uforklarlige Sider, er allerede flere Gange blevet fremhævet, men skal 

differencer ^er enc^nu en Gang bringes i Erindring. Ganske specielt 
paa Grund er det nødvendigt at give rigeligt Spillerum foroven og for

vibrerende nec^en’ naar Spiralfjederen (ved særlig lette Uroer) er meget 
Spiralfjeder svag og tillige besidder mange Omgange. Er det frie Rum 

for knapt, saa slaar, ved de mindste Rystelser, de let vibre
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rende yderste Spiralomgange mod Uroens Korsschenkler, 

mod Minuthjulet eller imod Spiralpløken o. s. v., og Uhret 

vil opvise springende, ofte ganske uforklarlige Gangdifferencer. 

Dette vil dog ikke hænde for den opmærksomme Arbejder.

868) Da Forandringer ved Spiralfjederens yderste Be- 

fæstigelsespunkt saavidt mulig bør undgaas ved flade Spiraler, At 9øre Uroen 
men overhovedet slet ikke lader sig udføre ved Breguet- tungere 

Spiraler, af Hensyn til de derved fremkommende uund- 

gaaelige skarpe Bøjninger, saa hjælper man sig i 

mange Tilfælde ved at gøre Uroen tungere eller lettere; — 

Uroen skal jo dog alligevel ved enhver Reparation vejes 

omhyggelig af, hvis den da ikke er bleven det forinden. 

At gøre den lettere sker ved at udsænke Urokransen (i tre- 

schenklede glatte Uroer) eller Skruehovederne (i ægte eller 

uægte Kompensations-Uroer). At gøre den tungere kan kun 

ske i et meget begrænset Omfang i glatte Uroer ved at 

bore Guld- eller Platinstifter ind i Urokransen, 

ved Kompensations-Uroer lægger de bekendte 

smaa Regulerplader ind under Skruehovedet. 

En Punsel, der særlig egner sig til at slaa saa- 

danne smaa Regulerplader ud af tynde Flitter- 

guldplader, er fremstillet i Fig. 284 i ca. fem 

Gange Forstørrelse. Den lille Tap maa have 

samme Tykkelse som Uroskruernes almindelige 

Gevindnumre; den anden Tap maa svare til 

Skruehovedets Gennemsnit. Begge Tappene 

maa være tyndere indadtid og fortil godt under

drejede; Punslen bliver naturligvis hærdet. Alt 

eftersom det nu gøres nødvendigt, lægger man en eller 

to saadanne Regulerplader indunder to overfor hinanden 

staaende Uroskruer. Da Flitterguldet er ganske ensartet tykt, 

saa vil Uroens Ligevægt ikke derved blive forstyrret, saaledes 

som det ofte er Tilfældet naar man selv maa dreje sig disse 

smaa Messingplader.

869) For at kunne lægge Pladerne under, maa man skrue de 

betræffende Vægtskruer ud af Urokransen og derefter atter sætte At løsne 

dem ind igen, hvorved der meget let kan gaa en Skrue tabt for den ros ruerne 

uerfarne Arbejder. Dette undgaar man dog let, naar man undlader 

at holde Uroen fast imellem de blotte Fingre, men derimod i et

medens man

Regulerplader

Fig. 284.
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dobbelt sammenlagt Stykke Silkepapir, i hvilket Skruen saa 

vil blive liggende, naar den kommer ud af Skruehullet

870) Hvem der har meget at gøre med saadant Ar- 

Skruetrækker bejde’ kan °Ssaa forfærdige sig den ’ Fig- 285 afbildede 

Uro-Skruetrækker, der hidrører fra et fransk Fagblad. Paa

Fig. 285.

Klingen af denne Skruetrækker er der fastgjort en Putz, der 

tjener til at optage de to fjedrende Arme, der i Hviletilstand 

lægger sig ind imod selve Skruetrækkeren. Paa disse Arme 

er der anbragt to Greb, der har deres Støttepunkt paa Putzen. 

Trykker man nu paa den bageste Ende af disse Greb, saa 

aabner de forreste, lidt udhulede Arme, sig til Optagelse af 

Uroskruen og holder denne, naar de atter løslades, fast 

Paa denne Maade kan man meget bekvemt haandtere Uro
skruen.

871) Haand i Haand med Uroens Afvejning gaar Ar- 

UroVfiad bejdet med at rette den rund °£ flad’ ~ et Arbejde, der 

er meget let ved glatte treschenklede Uroer, men derimod be

tydelig vanskeligere ved opskaarne (Kompensations-) Uroer.

Fig. 286.

Man kan imidlertid slippe forholdsvis let derfra, naar man 

forfærdiger sig den i Fig. 286 afbildede Tang, (konstrueret af 

Hr. Kollega Fr. Lang i Frankfurt a. M.) og holder Uroen fast 

dermed under Bøjningen (se Tegningen).

872) Dette Værktøj er fremstillet paa følgende Maade: 

Den ene Bakke blev simpelthen ved Paalodning af en Nikkel-
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Snabel gjort egnet til at spændes fast paa Uroschenklen, da 
det blødere M etal ikke angriber Schenklens Overflade, der 
som Regel er m atsleben i alle finere Uhre; (hvis denne Bakke 
derimod var af haardt Staal, vilde der ved Indspændingen  
fremkom m e blanke M ærker). — Tangens Anvendelse er an- 
skueliggjort i Tegningen. Det skal kun bem ærkes, at Schenklen  
paa den Uro der skal rettes, m aa spændes ind im ellem  
Tangen saa tæt henne ved Vællen som m uligt. løvrigt m aa 
der passes paa, at m an spænder Uroen fast paa den Schenkel, 
der bærer den Del af Urokransen, som skal rettes.

873) Paa dette Sted turde et Par Ord om Reguleringen 
i forskellige Stillinger være paa sin Plads; herunder skal der At regulere 

dog ikke forstaas en Præcisions-Regulering for videnskabelige stimnger'96 

Øjem ed, *) m en derimod kun en Regulering af Lom m euhre 
til almindelig borgerlig Brug, altsaa en Udligning af de større 
Gangdifferencer m ellem Hængende og Liggende. Disse bør 
nem lig ikke forekom m e selv ved et ganske almindeligt Uhr, 
i Særdeleshed da de m eget let lader sig overvinde.

874) Saadanne Gangdifferencer opstaar hovedsagelig af 
to Grunde: for det første, fordi Spiralrullens Opskæring ofte Aarsager til 

er altfor stor, saa at den, naar den sættes fast paa Uroen, differencer 

gør denne lettere paa det Sted, der kom mer til at staa udfor 
Opskæringen; for det andet, fordi Spiralfjederen undertiden  

udvikler sig højst uregelmæssig og derved ligeledes kom mer 
til at virke som om Uroen ikke var nøjagtig afvejet. Andre 
Aarsager kan ligge i for tykke Stenhuller o. s. v.

875) Lige saa godt som der nu kan opstaa en Gang
difference paa Grund af saadanne Uregelm æssigheder, lige- Tyngde- 

saagodt lader denne sig igen udligne ved forsætlig at an- ^"ignTng 

bringe en ny Uregelm æssighed paa det rigtige Sted. M an  
behøver altsaa kun at anbringe et Tyngdepunkt paa Uroen

♦) Hvem der interesserer sig nærm ere for dette Thema, kan an
befales følgende fortrinlige Værker, der m eget indgaaende behandler 
Em net: L. Lossier: „Regulieren der Uhr ind der Lagen“ (Pris 6,60 
M ark); M . Im m isch: „Der Isochronism us der Spiralfeder“ (Pris 1.80 
M ark) ’; I det franske Sprog skal nævnes (foruden Originalarbejdet til 
ovennævnte Oversættelse af Lossier’s): Antoine: „De la m éthode en  
réglage“ . Alle de nævnte Værker kan faas gennem W . H. Ktihl’s Bog
handel, Berlin S. W . 11, Königgrätzer Strasse 82.
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s a a le d e s , a t d e t te ig e n o p h æ v e r d e t T y n g d e p u n k t , d e r e r  

f re m k o m m e t v e d d e n  n æ v n te U r e g e lm æ s s ig h e d . , M e d R e t te  

e r d e r f o r U d tr y k k e t „Tyngdepunktsudligning“ b le v e n f o r e -  

s la a e t , ( m e d e n s m a n  t id l ig e r e  a l t id  k u n  ta l te  o m  a t „anbringe 

et Tyngdepunkt“); d e t te e r im id le r t id  m e g e t m e d  U r e t te  b le v e t  

b e k æ m p e t a f ta n k e lø s e  e l le r e g e n s in d ig e K o lle g e r , d e r ik k e  

v i ld e  g ø r e  s ig  d e n  U le j l ig h e d  a t a n s t i l le  s e lv s tæ n d ig e  F o r s ø g .  

O v e r fo r d is s e s k a l d e t u d tr y k k e l ig  b e to n e s , a t e t m e g e t s to r t  

A n ta l a f d e a  I  le r d y g t ig s te  F a g f o lk  * ) e r t r a a d t i S k r a n k e n  f o r  

d e n n e M e to d e m e d d e r e s N a v n e , m e d e n s A n g r ib e r n e a l t id  

d æ k k e d e s ig  b a g  A n o n y m ite te n s M a s k e .

8 7 6 ) F o r in d e n  v i g a a r in d  p a a  s e lv e  F r e m g a n g s m a a d e n ,  

lk k e D a 9 m e u h ? 6  S k a l d e t f o r u d  b e m æ rk e s > a t M e th o d e n i A lm in d e l ig h e d  k u n  

k a n  k o m m e i B e tra g tn in g  v e d  C y lin d e r - H e r r e u h r e . D a m e u h r e

b l iv e r f o r d e t m e s te b a a re t lø s e i K læ d n in g s s ty k k e t , u n d e r 

t id e n  e n d o g s a a m e d B ø jle n  s tu k k e t n e d  i B æ lte t; f o r e t U h r ,  

d e r e r u d s a t f o r s a a f o r s k e l lig a r te d e S t i l l in g e r , n y t te r d e n  

e f te r f ø lg e n d e F r e m g a n g s m a a d e in te t . D e n k a n  k u n v æ r e t i l  

N y tte , n a a r d e t b e t ræ f f e n d e U h r b l iv e r b a a r e t i e n  V e s te 

lo m m e , h v o r B ø jle r in g e n i d e t h ø je s te u d s æ t te s f o r e n  

m in d r e V in k e lf o r s k y d n in g  t i l h ø jr e e l le r v e n s t r e f r a d e n lo d 

r e t te S t i l l in g .

8 7 7 ) F o r  A n k e r u h r e  d e r im o d  e r  T y n g d e p u n k ts u d l ig n in g e n  

V æ A n d k e r u h ? e e f te r m in  E r fa r in S  ik k e a n v e n d e l ig  ( m e n  o g s a a  h e r o m  h e r s k e r  

d e r f o r s k e l l ig e M e n in g e r ) , f o r d i U r o e n h e r i f ø lg e G a n g e n s  

h e le A n o r d n in g , s æ d v a n l ig v is s v in g e r m e re e n d e n f u ld  

O m g a n g , h v o r v e d d e n m e d U d lig n in g e n t i ls ig te d e V ir k 

n in g ik k e k a n o p n a a s . M e n d e t te h a r h e l le r ik k e s a a  

m e g e t a t s ig e , f o r d i s tø r re  G a n g d if fe r e n c e r m e lle m  H æ n g e n d e  

° £ L ig g e n d e , ( s a a le d e s s o m  d e r h e r tæ n k e s p a a ) , h e l le r  

n æ p p e  v i l f o r e k o m m e , s e lv  ik k e i g a n s k e a lm in d e l ig e  A n k e r 

u h r e , f o r s a a v id t U h r v æ r k e t d a e l le r s e r i g o d  O r d e n .

■ r - i 2 - B la n d t a n d r e  a f F ø r s te - R e g u le u r e n  i F ir m a e t A . L a n g e  &  S ö h n e  

i G la s h ü t te , H r . H u g o  M ü lle r . S e h e r o m  D e u ts c h e  U h r m a c h e r - Z e i tu n g  

A a r g a n g  1 9 0 7 , S id e  2 0 6  o . v . , e n d v id e r e  A a r g a n g  1 9 0 6 , S id e 1 7 1 2 3 1 ’ 
2 7 9  o g  3 0 3 .  F o r f >  ’
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878) Virkningen af Tyngdepunktsudviklingen træder der

imod ganske overraskende frem i Cylinderuhre, hvor Uroen Fortrinlig for 

svinger normalt, d. v. s. gør c. Trefjerdedel Omgang (= 270°). Cylinderuhre 

Gør man i et saadant Uhr den Del af Urokransen, som 

hænger nedad, lettere, saa faar den øverste Del en Over

vægt, der ved hvert Sving søger at opholde sig lidt længere 

i den underste Stilling og fremkalder derved en langsommere 

Gang af Uhret i hængende Stilling.

879) Gør man omvendt den øverste Del af Urokransen 

lettere, saa søger det tungeste Sted, der ved hvert Sving 

vekselvis slynges i Vejret paa begge Sider, saa hurtigt som 

muligt at komme ned igen og fremkalder derved en hur

tigere Gang af Uhret i hængende Stilling.

880) Det almindeligste Tilfælde er vel nok det, at Uhret 

gaar for hurtigt i liggende Stilling, i hængende derimod for 

langsomt. I Henhold til den Forklaring, der blev givet i forrige 

Afsnit, skal Uroen i saadanne Tilfælde gøres en lille Smule 

lettere foroven. For at udelukke enhver Misforstaaelse er

der i Fig. 287 nøjagtig angivet, hvad der

„foroven“ og „forneden“. NaarUhret 

nemlig er helt udløben og Uroen 

befinder sig i Hvile, saa skal det 

Sted, der peger nøjagtig lodret i 

Vejret, altsaa i Fig. 287 ved o, be

tragtes som „foroven“; følgelig maa 

„forneden“ søges ved u. Dette kan 

man i Nøgleuhre kun bestemme ved 

at sætte Værket ind ind i Kassen; 

i Remontoiruhre derimod retter 

man Optræksvællen i Vejret og fin

der saaledes den lodrette Stilling.

skal forstaas ved

Fig. 287.

881) At gøre Urokransen lettere paa det saaledes ud

fundne Punkt sker bedst ved, at man med en flad Trekant

forsænker nedsænker en lille Fordybning paa Undersiden af 

Kransen. Blot ganske lidt vil allerede være tilstrækkeligt til 

at udligne en Gangdifference mellem „hængende“ og „lig

gende“ fra 1 til 3 Minutter daglig. For dem der maatte
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ønske en grundigere Undervisning i dette Spørgsmaal, kan 

det anbefales at gennemlæse de i Fodnoten til Afsnit 873 
anførte Afhandlinger.

882) Ved denne Lejlighed skal der samtidig tænkes paa 

Spiindve^digeSen anden Omstændighed, der er af saa overordentlig stor 

Befæstelses- Betydning for Lommeuhrets gode Regulering, nemlig paa det 

punkt rigtige Sted for Spiralfjederens indvendige Befæstelsespunkt, 

da Spiralens Ligevægt under Uroens Sving fuldstændig af

hænger heraf. Man har nemlig ved talrige Forsøg kunnet 

konstatere, at denne Ligevægt er tilstede, naar det indven

dige Befæstelsespunkt paa en Spiralfjeder der er vundet op 

til højre, befinder sig til venstre (Fig. 288); derimod til 

højre (Fig. 289), naar Spiralfjederen er vundet op til venstre.

F'g- 288. Fig. 289.

Den rigtige Stilling for det indvendige Befæstelsespunkt.

Betegnelsen.højre og venstre skal her ligeledes forstaas paa 

samme Maade som det blev forklaret i Afsnit 880 for „for

oven“ og „forneden“, altsaa regnet fra Uroens og Spiralens 

Hvilestilling og med Bøjlestillingen opad. Den i saa Hen

seende rigtige Stilling for det indvendige Befæstelsespunkt 

er ofte en af de Aarsager, der bevirker, at et forholdsvis 

tarveligt Uhr regulerer ganske fortrinligt (814—856).

•
883) For Reparatøren er det meget vigtigt at indøve 

PAnniAHnn sig paa Hurtigfegulering. Man kan nemlig, naar man har 

indøvet sig derpaa, ved Hjælp af et andet nøjagtiggaaende
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Uhr, i Løbet af 10 Minutter regulere ethvert Lommeuhr af 

god Kvalitet saa nøjagtig, at den daglige Afvigelse beløber 

sig til mindre end et Minut. Dette sker paa følgende Maade. 
Man tager et nøjagtiggaaende Lommeuhr, der maa have det 

samme Svingningsantal som det Uhr der skal reguleres. 

Dette sidste maa naturligvis opfylde alle de Betingelser, som 

i det foregaaende er bleven fastslaaet som ubetinget nød

vendige. Det første Uhr holder man aabnet foran sig i hæn

gende Stilling, idet man med Øjnene følger Uroens Sving. 
Det andet Uhr holder man til Øret i samme Stilling, idet 
man tæller Svingene efter Lyden. Det det nu kommer an 

paa er, at faa Svingene i det Uhr, der holdes op til Øret, 

til at stemme aldeles nøjagtig overens med dem i Sammen- 

ligningsuhret. Dette sker ganske simpelt ved, at man med 

Forsigtighed svinger Uhret stærkt nogle Gange, indtil det 

preller. Saasnart Prelningen er ophørt, sammenligner man 
igen med Øje og Øre, og gentager i Nødtilfælde Eksperi
mentet. For at undgaa den farlige Prellen, anbefales det 

fra anden Side at holde Uroen fast med en blød Pensel og 
slippe den løs igen i det belejlige Øjeblik.

884) Allerede efter faa saadanne Standsninger vil man 

have synkroniseret Svingene i de to Uhre, og nu tæller man 

Slagene. Efter nogen Tids Forløb stemmer de ikke mere 

overens. Man tæller dog uforstyrret videre, indtil de uover
ensstemmende Slag igen nærme sig hinanden og til Slutning 

paany falde fuldstændig nøjagtig sammen. Antage vi at 

dette vil ske efter 265 Slag, saa vil altsaa det Uhr, der skal 

reguleres i denne Tid have gjort et Slag for lidt eller for 

meget.

885) Det skal bemærkes, at Afgørelsen,, om hvorvidt 

det observerede' Uhr gaar for hurtigt eller for langsomt i 

Forhold til Sammenligningsuhret, er den eneste Vanskelighed 

ved denne Fremgangsmaade. Først efter længere Tids Øvelse 

naar man saavidt, straks at kunne bestemme, om de hørte 

Uhrslag er bleven langsommere eller hurtigere end de sete, 

naar de ikke mere falde sammen.
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886) Lad os antage, at Iagttageren i saa Henseende 

endnu ikke er ganske sikker i sin Sag, men maa prøve sig 

frem; hans Uhr er efter 265 Slag bleven 1 Slag tilbage, og 

han stiller som Følge deraf Rokkeren lidt paa „Avance“. 

Differencen pr. Dag lader sig i dette Tilfælde let bestemme, 

idet man simpelthen udregner, hvor meget V265 bliver for 

hele Døgnet, nemlig 24 (Timer) Gange 60 (Minutter) divide

ret med 265; dette udgør lidt mere end 5 Minutter. Iagt

tageren skyder altsaa Rokkeren paa det Uhr, der skal regu

leres, saa meget henimod „Avance“, som han formener vil 

svare til en Fem-Minutters-Difference og gentager derefter 

Eksperimentet. Bemærker han nu, at de to Uhre denne 

Gang allerede efter et mindre Antal Svingninger — lad os 

t. Eks. sige efter 140 Slag —, afviger 1 Slag fra hinanden, 

saa ser han heraf tydeligt, at han har taget fejl i sin første 

Antagelse, idet nemlig hans Uhr ikke var bleven bagefter, 

men derimod var gaaet for hurtigt; han skyder derfor Rok

keren denne Gang ligesaa meget hen paa „Retard“ som han 

tidligere fra Midten skød den hen paa „Avance“.

887) Gentager han nu paany Eksperimentet, saa vil han 

denne Gang blive nødsaget til at tælle betydelig længere 

frem, inden han hører nogen egentlig Difference. Kan man 

aftælle ca. 300 Slag, uden at kunne mærke en Uoverens

stemmelse i de to Uhres Slag, saa er Uhret allerede saa 

temmelig nøjagtig reguleret; thi vi ved jo, at en Afvigelse 

paa blot l/2 Slag, efter 300 Slags Forløb kun udgør l/G00, 

altsaa ikke en Gang 21/^ Minut pr. Dag. Da nu en Diffe

rence paa 1/5 Slag allerede er stærk hørlig, saa kunde alt

saa den daglige Afvigelse, hvis man efter 300 Slags Forløb 

endnu ikke bemærkede nogen Difference mellem de hørte 

og de sete Slag, i det højeste naa op til V2 Minut.

888) Naturligvis forudsættes det her, at det observerede 

Uhr ikke gaar anderledes ved fuld Optrækning end efter 

ti eller tyve Timers Forløb. Ved bedre Uhre har jeg mange 

Gange anvendt denne Fremgangsmaade, og ofte med et al

deles overraskende Resultat; jeg kan derfor kun paa det
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allervarmeste anbefale enhver, der endnu ikke kender denne 

Hurtigregulerings-Metode, at indøve sig paa den. I Til

fælde, hvor det gælder om at skynde sig, kan man nemlig 

imponere sin Kunde ganske overordentlig, naar man i Lø

bet af faa Timer tilbageleverer ham hans Lommeuhr grun

dig repareret og tillige næsten nøjagtigt reguleret, noget 

der jo dog under almindelige Forhold kræver betydelig læn

gere Tid.



Rensning af Lommeuhre.

889) Efter at vor Spiralfjeder er bragt i Orden, under- 
F°rRensnina sø^er V1’ om TaPPene ’ samtlige Løbeværkshjul og Gang- 

ensn|n9 h.ulet har tj]strækkeljg Luft Qansk£ sær|jg prøver vi Uro

tappene med Hensyn til deres rigtige Længde og Tykkelse, 
saaledes som det allerede blev beskrevet i Afsnittene 789 
til 798, vejer Uroen omhyggelig af og gaar saa over til Rens
ningen af Uhret Ogsaa dette, det enkleste af alle Arbejder, 
bliver ikke altid udført saaledes, som det skulde være. Den 
omhyggelige Arbejder kan rense et sirlig forgyldt Lommeuhr 
mindst ti Gange, uden at Rensningen efterlader blot de al- 
lerringeste Spor; for den ligegyldige Arbejder derimod er en 
eneste Rensning mere end tilstrækkelig til for bestandig at 
ødelægge den sarte Forgyldning og de sirligt anløbne Skrue
hoveder. (Fra de ganske billige Uhre, hvis Forgyldning er 
saa elendig, at Forsølvningen allerede skinner igennem, inden 
man endnu har paabegyndt Rensningen, tages der naturlig
vis her fuldstændig Afstand; et saadant guldagtigt Overtræk 
fortjener ikke at bære Navnet „Forgyldning“ — hvor der 
altsaa ingen Forgyldning er, er der heller ikke nogen at 
bevare).

890) Selve Rensnings-Metoden er ganske ligegyldig; 
Sæbevand det kommer kun an paa, hvorledes den bliver udført Fra 
ler Benzin , . , ,

den tidsspildende Udvaskning i lunkent Sæbevand, er man 
vel næsten overalt kommen bort i vore Dage; der skal der
for her kun omtales den almindelig benyttede Fremgangs- 
maade: Udrensningen med Benzin.

891) Der er kun tre Ting, der her skal tages Hensyn 
til, men disse tre Ting maa der saa Hl Gengæld saa meget



Benzin, Klud og Børste holdes ren. 395

desto mere omhyggelig vaages over. Det drejer sig nemlig Benzin, Klud 

ene og alene om, at saavel den til Udvaskningen anvendte hoi/es^ren 

Benzin som ogsaa den til Aftørringen benyttede Linnedklud 

og den til Efterpudsningen benyttede Børste er ganske over

ordentlig omhyggelig ren. Paa en af disse Fornødenheder 

skorter det altid, naar Uhret efter Rensningen viser util

talende Spor af den gennemgaaede Proces. Selvfølgelig maa 

der allerede under Reparationsarbejdet passes godt paa, at 

der ikke tages paa de forgyldte Dele med oliede Fingre eller 

paa anden Maade skrammer dem til; her skal der imidler

tid kun tales om Renselsesprocessen.

892) Ved Benzinen gør Principalens falske Sparsomme

lighed sig meget ofte gældende. Man skulde til Afpudsning Falsk og 

af Lommeuhre aldrig anvende andet end den bedste rensede rigtig ?.p®r' 

Benzin. Prisen er ganske vist højere end paa de ringere 

Sorter, men i Virkeligheden stiller den bedre Benzin sig 

dog billigere, thi man bruger ikke nær saa meget deraf, naar 

der bliver holdt strængt paa, at enhver Medhjælper har to 

Udvaskningsglas til sin Raadighed: det ene og større til 

foreløbig Udskylning af de oliede Dele (Fjederhus, Fjeder, 

Fjedervællen, Spærværket o. !.), det andet og mindre til 

Efterskylning af samtlige Dele. Dette sidste Glas skulde 

altid fyldes paany, saasnart man har renset et eller to, højst 

tre fuldstændige Værker deri. Man behøver kun hver Gang 

at hælde saa meget Benzin i Glasset, at Uhrpladen lige ak

kurat bliver dækket af Væsken. Det saaledes en eller to 

Gange benyttede Benzin bliver paa ingen Maade kastet bort, 

men kommes i det større Glas til Værkets første Udskyl

ning. Paa denne Maade bliver Forbruget meget ringe, og 

man har dog alligevel altid ganske rent Benzin til sin Raa

dighed.

893) Til Aftørringen tager man saavidt muligt bløde 

Klude, der ikke fnugger (altsaa helst linnede, ikke uldne), Pudsekluden 

men disse maa selvfølgelig fornyes med passende Mellem

rum. Uhrdele, der har dybe Forsænkninger og Huller (Værk

plader, Fjederhuse, Driv) blæser man kraftigt ud forinden 

Aftørringen. Men man maa vogte sig for at blæse Spytstøv 

ud over disse Dele.
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894) En Uhrdel, der er renset paa denne Maade er 

Omhyggelig allerede hel blank. Det vil ikke blive nødvendigt at børste 
Anvendelse
af Pudse- re* meget derpaa. Hovedarbejdet ligger i at pudse Driv

pinden tænderne saavelsom Stenhulsfatningerne omhyggeligt ud med 

Pudsepinde, af hvilke man altid tilspidser sig flere paa en 

Gang og gør dem saa cylindriske som vel muligt.

895) De værste Fejl bliver begaaet ved Brugen af 

Snavsede Pudsebørster: Mangen Arbejder mener at have gjort sit 

Bedste, naar han blot tager en rigtig fin Børste til at pudse 

med; men om de fine Børstehaar er fuldstændig fedtede og 

fyldte med klæbrigt Kridtstøv, lægger han slet ikke Mærke 

til. Overhovedet Kridtet! Dette for Pudsningen af Stueuhrs- 

værker saa overordentligt nyttige Stof er Forgyldningens 

Ruin i Tusinder af Lommeuhre.

Et Lommeuhr maa aldrig pudses med Kridt, her har 

Kridtet kun den Opgave at rense Børsten, hvormed Uhr- 

værket skal afpudses. Mange Medhjælpere vide det slet 

ikke; et Par oplysende Ord turde vel derfor nok være paa 

sin Plads.

896) Kridtet har modsatte Egenskaber af alt Fedtstof. 

Kridtet Man gnider f. Eks. Skruerne paa en Violin ind med Kridt, 

fordi Kridtet her vil forøge Gnidningen ganske enormt og 

saaledes forhindre Skruerne i at smække tilbage igen ved 

det uhyre Træk fra Strængene. Fedtede Vinduesruder ren

ser man bedst med pulveriseret Kridt, fordi Kridtet opsuger 

alt Fedtstoffet. Dette er Kridtets gode Egenskaber. Men 

Kridtet bestaar af mikroskopisk smaa Dele af Muslinge

skaller og har derfor den ubehagelige Egenskab, at det 

kradser paa den sarte Forgyldning. En Børste, der benyt

tes til Afbørstning af forgyldte Uhrdele, maa derfor ikke 

indeholde Spor af Kridt.

897) Lommeuhrsbørsten præparerer man paa følgende 

Børstens Maade: Man børster den dygtig ind med Kridt, der forbin- 
Præparermg mecj ß0rstehaarenes Fedtstof, og stryger den

derefter saalænge af paa propert Silkepapir, indtil Papiret 

forbliver fuldstændigt rent paa det børstede Sted. Først
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derefter kan man anvende Børsten og den vil absolut ikke 

kradse eller angribe Forgyldningen. Kridtet tjener altsaa 

kun til Opsugning af Fedtstoffet. Men bliver det sid

dende paa Børsten, saa danner det i Forening med Fedt

stoffet ligefrem et Slibemiddel, der ganske vist er anvendeligt 

til polerede Messingplader, men derimod ikke til forgyldte 

Dele. Afstrygningen af den med Kridt indgnedne Børste 

sker bedst paa den Maade,^at man lægger et Stykke Silke

papir paa Kanten af Værkstedsbordet (se Fig. 290), og der-

Fig. 290.

Rensning af Lommeuhrsbørsten.

efter, som ovenfor sagt, gnider Børsten kraftigt frem og til

bage, stadigvæk paa nye Steder af Silkepapiret, indtil Børste- 

haarene ikke mere efterlader de mindste Spor paa Papiret, 

der jo i Begyndelsen vil fremvise brede, graa Fedtstriber.

898) I Stedet for Kridt anvender mange Kolleger brændte 

Bedeknogler til Rensning af Børster. Saadanne Bedeknogler Brændte 

er meget anvendelige, saa længe de er friske. Men allerede Kn°9ler 

efter ganske faa Børstestrøg overtrækkes de med et graat
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glinsende Fedtlag, og hvem der derefter vedblivende anven

der dem, opnaar ikke at faa nogen ren Børste. At anvende 

disse brændte Knogler kan jeg derfor ikke anbefale nogen. 

Kridtet derimod vedbliver at være friskt, da Overfladen jo 

samtidig bliver børstet ren. løvrigt maa naturligvis enhver 

Børste fra Tid til anden renses godt ud med Sæbe og 

Vand. — — Enhver, der følger de her angivne Vink, vil 

altid faa den Glæde at se sine rensede Lommeuhrværker 

skinnende blanke og uden Spor af nogensomhelst Beskadi

gelse.



Afmagnetisering af Lommeuhre.

899) Ved den stedse stigende Udbredelse af elektriske 

Anlæg, saaledes som vi hovedsagelig finder dem i alle større 

Byer til Anvendelse for Belysning og Sporvognsdrift, er Mu

ligheden for en Magnetisering af Lommeuhrene bleven større 

og større; man kan uden Overdrivelse betegne mindst en 

Trediedel af alle de finere Uhre, der indleveres til Repara

tion, som „magnetiske“. Hvilke Uregelmæssigheder i Gan

gen et magnetiseret Lommeuhr opviser, er det ikke nødven

digt her at paapege; kun skal jeg minde om den Kendsger

ning, at mange Uhrmagere i vor Tid endnu tage den Mulig

hed alt for lidt med i Betragtning, at et Uhr kan være mag

netisk.

900) Ikke saa helt sjældent foregaar der følgende: Et 

Lommeuhr indleveres paa Grund af sin uregelmæssige Gang 

til Uhrmageren, der til at begynde med renser det omhygge

ligt. Er nu Afvigelserne i Gangen ikke altfor store — efter 

Rensningen svinger Uhret igen stærkere og overvinder der

for lettere mindre Forstyrrelser i Gangen — saa afleveres 

Uhret. Saalænge Olien er frisk, gaar det endda an, men 

efter kort Tids Forløb viser de selvsamme Uregelmæssig

heder sig igen ved Uhret. Kunden er utilfreds og sender 

Uhret endnu en Gang tilbage; eller han gaar straks til en 

anden Uhrmager, der nu for anden Gang erklærer Uhrets 

Rensning for absolut nødvendig, hvorefter det samme Resul

tat gentager sig for Kunden, indtil endelig en eller anden — 

det være sig tilfældigt eller klog af tidligere Erfaringer — 

kommer paa den Tanke, at Ulykkesuhret ganske simpelt 

maa være magnetisk.

Magnetiske 
Uhres 
Hyppighed
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901) Det fremgaar altsaa heraf, at der aldrig i nogen 

Alle Repara- Forretning eller paa noget Værksted burde mangle et lille 

undersøges ømfindtligt Kompas, med hvilket ethvert Uhr uden Undta

gelse bliver undersøgt for Magnetisme, forinden Reparatio

nen paabegyndes. Kompasset maa være saa lille som mu

ligt (10 til 15 mm i Gennemsnit), for at Gnidningsmodstan

den ved Naalen ikke skal virke alt for hæmmende paa den

nes frie Bevægelse. Man kan bedst selv forfærdige sig et 

saadant Kompas, og det paa følgende Maade: Paa en Kap

sel (k Fig. 291), der foroven er forsynet med et Glasdække, 

trykker man fra neden en Plade p med Ansats, i hvis Midte 

er anbragt en forsænket Skrue, der løber ud i en fin Spids.

Fig. 291.

Naalen n forfærdiges af et Stykke tyndt Dameuhrsfjeder, og 

sidder paa en hul Messingputz m, der tillige tjener til at 

optage Saphirlejet. Saadanne Stene, der maa være forsynede 

med en godt poleret Forsænkning, forfærdiges af Firmaet 

Streller & Zimmermann i Glashütte (Sachsen). Er Naalen 

afvejet, saa bliver den magnetiseret, idet man bestryger den 

nogle Gange fra Midten og udefter med den ene Pol af en 

Hestesko-Magnet. Naar man har anbragt Naalen paa Spid

sen, bliver den Ende, der viser mod Syd, sleben hvid, for 

at man kan skelne de to Poler fra hinanden; hele Naalen er 

nemlig forinden bleven anløben mørkeblaa. Fig. 291 viser 

Kompasset i lodret Gennemsnit og i en omtrent 4 Gange 

Forstørrelse.

902) Forinden vi gaar nærmere ind paa den Maade, paa 

hvilken man foretager Lommeuhres Undersøgelse med dette 

Instrument, skulde vi til bedre Forstaaelse forudskikke nogle 

almindelige Bemærkninger.
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903) Enhver magnetisk Staal- eller Jerndel tiltrækker

paa alle Sider af sit Omfang enhver anden Staal- eller Jern- Kendetegn 

del, for saa vidt den betræffende Del ikke selv er magnetisk GensSe^^' 

(i saa Fald vil man nemlig paa enkelte Steder bemærke en 

kraftig Frastødning). Denne Tiltrækning ytrer sig kun meget 

svagt ved smaa magnetiske Genstande, som f. Eks. en Kom- 

pasnaal af 10 til 15 mm’s Gennemsnit. Men da Naalen er 

meget let bevægelig, saa vil den dog alligevel, naar man fra 

Siden nærmer sig med en ikke magnetisk Jern- eller Staal- 

del, bevæge sig en Smule hen imod denne, d. v. s. tiltræk

kes af denne. Denne ringe Tiltrækning finder Sted ved 

begge Naalens Ender, og er da det sikreste Bevis for, at

det undersøgte Stykke er fri for Magnetisme.

904) Nærmer man eksempelvis en saadan Genstand (se

Fig. 292) Magnetnaalens Nordpol n i den Retning Pilen a uhrdeienes 

viser, saa vil Naalen, for saa vidt den betræffende mag- undersøgelse

netismefri Genstand besidder tilstrækkelig Masse, altsaa ikke 

er altfor lille, omtrent indtage den Stilling, som den punkte

rede Linie nl viser. Nærmer man den samme Ende af den 

betræffende Genstand mod Sydpolen s i Retning af Pilen b, 

naturligvis efter at Magnetnaalen igen er kommen i Ro, saa 

vil den omtrent afvige i samme Retning som den punkterede 

Linie s1. Nærmer man den i Retningen af Pilen c, saa ind

stiller n sig paa n2 og saa fremdeles. Ved ganske smaa
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i

og Fromme Naalens Nordpol i samme Retning 

d viser, Fig. 293 (Tilnærmelsen maa altid ske 

To Tilfælde er nu mulige. Enten befinder det 

den betræffende Genstand, som vi vende mod

402

magnetismefri Genstande bliver Naalen overhovedet staaende 

ubevægelig, fordi den gensidige Tiltrækningskraft ved saa- 

danne er altfor ringe.

905) Helt forskellig herfra er Forholdet ved Magnet- 

naalen, naar man nærmer sig den med en magnetisk Staal- 

del, fordi uensartede magnetiske Poler som bekendt trækker 

til sig, ensartede derimod støder fra sig. Enhver magnetisk 

Genstand — ligegyldigt af hvilken Form eller Størrelse — 

har mindst en Nord- og en Sydpol. Ved langagtige Gen

stande, som f. Eks. Viservælle, Driv, Ankergafler o. lign., 

befinder Nordpolen sig ved den ene Ende, Sydpolen derimod 

ved den anden Ende, paa samme Maade som Kompasnaalen. 

Ved runde Staalgenstande finder man hyppigt to Nord- og 

Sydpole, der ganske vist vexle indbyrdes med hinanden, 

men absolut ikke behøver at ligge nøjagtig lige overfor hin

anden.

Magnetnaalens Forhold ved en Tilnærmelse af en mag

netisk Genstand anskueliggøres i Fig. 293.

906) Man nærmer eksempelvis en magnetisk Genstand 

paa Lykke 

som Pilen 

fra Siden). 

Sted paa

Magnetnaalen, sig i Nærheden af Genstandens Sydpol — i 

saa Fald bliver Magnetnaalens Nordpol-Ende trukken saa 

stærkt til, at den fuldstændig drejer sig hen til Berørings

stedet, nemlig i den punkterede Stilling n3 — eller man har 

nærmest den magnetiske Genstands Nordpol til Magnetnaa

lens Nordpol-Ende — i saa Fald bliver denne meget efter

trykkelig stødt fra, saa at den omtrent vil indtage Stillingen 

som ved n4. — Er den tilnærmede Genstand meget stor eller 

meget stærkt magnetiseret, saa springer Naalen i det forelig

gende Tilfælde helt om, saa at dens Sydpol s kommer i 

samme Retning som n'\ Det omvendte Forhold finder Sted 

ved Naalens Sydpol. Har f. Eks. Hovedet paa en Viservæl, 

ved at blive nærmet i Retning af d, drejet Nordspidsen n 

hen til n3 (altsaa tiltrukket), og man derefter nærmer den 

til Naalens Sydspids fra e, saa vil denne blive stødt fra i
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Stillingen s2. Nærmer man derimod Viservællens anden Ende 

i Retningen e, saa vil Sydspidsen s blive tiltrukket i Stillin

gen s3, medens Nordspidsen, ved en Tilnærmelse fra den 

samme Ende af Viservællen i Retningen d, vil blive stødt 

fra til n4.

907) Det sikreste Kendetegn for den tilstedeværende 

Magnetisme er saaledes ikke Tiltrækningen, men derimod 

Magnetnaalens Frastødning. Den Genstand, der skal under

søges maa derfor altid nærmes begge Magnetnaalens Spid

ser, og altid fra Siden. Er den magnetisk, saa bliver Naa- 

lens ene Pol altid stødt fra. Er den ikke magnetisk, saa 

bliver Magnetnaalen overhovedet ubevægelig eller i al Fald 

kun ganske lidt tiltrukket, men da lige meget ved begge 

Ender. — Naar man afmagnetiserer en Genstand, maa man 

naturligvis gentage den ovenfor beskrevne Prøve. Først naar 

den undersøgte Genstand ikke mere kan frembringe en Fra

stødning ved nogen af Magnetnaalens Spidser, er Afmag

netiseringen færdig.

Sikreste 
Kendetegn 
paa 
Magnetisme

908) Afmagnetiseringen af et Lommeuhr kan kun udfø

res ved Hjælp af et særligt Apparat. Der gives et helt Utal 

af saadanne Apparater; men i Reglen er de hensigtsmæssige 

Afmagnetiseringsmaskiner altfor dyre, medens de billige sjæl

dent afgive gode Resultater. Et meget brugbart og dog bil

ligt Apparat er fremstilet i Fig. 294 i omtrent halv naturlig 

Størrelse. Et saadant Afmagnetiserings-Apparat leveres af 

Firmaet Louis Rommershausen i Wiesbaden og koster 18 

Mark (uden Konsol, Porto og Emballage). Men i Nødstil

fælde kan enhver Uhrmager ogsaa selv forfærdige sig det

Afmagnetise
ringen

909) Som Maskinens Afbildning (Fig. 294) viser, er der 

paa en Træplade P franeden fastskruet 2 Piller T og T', 

mellem hvilke en let drejelig omtrent 10 til 12 cm lang og 

kraftig Hesteskomagnet M er anordnet. Den Tap, der er 

befæstet i den buede Ende, gaar helt igennem Lejet og bærer 

paa sin yderste Spids en Snorrulle R, medens det c. 4 til 5 

Gange større Svinghjul S er anbragt i en passende Afstand 

højere oppe paa Pillen. 1 den aabne Ende af Hestesko

magneten M er der indsat et Stykke Messing m, der bærer

Afmagnetise
rings- 
Apparat



Hg. 294.

anbringe
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den anden Tap. Forbindelsen mellem Svinghjulet S og Snor
rullen R er tilvejebragt ved Hjælp af en tæt sammenvunden 
Messingspiral. For at denne ikke skal glide i Snorgangene, 
er disse forsynede med passende Tværriller, der svarer til

7? Ä

Omgangene i Spiralfjederen. Man gør bedst i at 
Apparate! paa en Væghylde, hvor det ikke kan gøre nogen 
Skade (ved Magnetisering af Værktøj eller Uhrdele) men al
ligevel til enhver Tid staar parat til Afbenyttelse. Naar Mag
neten ikke benyttes, bør den altid „lukkes“ ved Hjælp af et 
Anker (smign. 913).
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910) Om Fremgangsmaaden ved Afmagnetisering af 

Lommeuhre med dette Apparat, gav en med saadant Ar- værdifulde 

bejde meget erfaren Kollega, Hr. Rich. Yrk, følgende interes- Vink 

sante Meddelelser i „Deutsche Uhrmacher-Zeitung“: „Anven

delsen af Maskinen er ganske simpel. Forinden jeg imid

lertid gaar over til at forklare denne, skal jeg først omtale 

nogle ganske særlige Tilfælde, som jeg selv har erfaret. Da 

jeg en Dag skulde rense en Kronograf og som sædvanlig 

først undersøgte den for Magnetisme, viste det sig, at Uhret 

virkelig var meget stærk magnetisk, ja saa stærkt, at Kom- 

pasnaalen i en Afstand af ca. 10 cm straks begyndte at 

danse. For hurtig at blive færdig med Afmagnetiseringen, 

tog jeg straks det endnu sammensatte Uhr i Kur. Til min 

store Overraskelse var der efter ganske kort Tids Forløb 

tilsyneladende ikke det fjerneste Spor af Magnetisme tilbage. 

Tilfreds over endelig en Gang at have fundet den bekvem

meste Afmagnetiseringsmaade, gik jeg, da det imidlertid var 

bleven Fyraften, straks efter bort. Men da jeg den paaføl

gende Arbejdsdag, en Mandag, skilte Uhret ad for at repa

rere og rense det, maatte jeg- til min Forbavselse se, at de 

smaa Skruer blev hængende fast ved Hævearmene, og at 

disse Arme altsaa maatte være stærkt magnetiske. Men 

Uhret havde jo dog til min store Glæde været godt afmag

netiseret! Jeg begyndte at tvivle lidt paa mig selv. For dog 

at komme til Bunds i Sagen, satte jeg atter Uhret sammen, 

og se: der var igen, ikke det mindste Spor af Magnetisme 

at bemærke. Men efter paany at have skilt det ad viste 

det sig, at de enkelte Arme igen var stærkt magnetiske. En

hver Fejltagelse var dermed udelukket. — Trods megen Ef- 

tertænkning kan jeg endnu den Dag i Dag ikke forklare mig 

Sagen anderledes, end at de enkelte Deles Magnetisme i det 

sammensatte Uhr kun var bleven ophævet derved, at Polerne 

havde fordelt sig saaledes, at de formelig vare bundne gen

sidig og paa denne Maade ikke kunde afgive nogen Kraft 

udadtil. Naturligvis blev der ikke andet for, end at gøre 

Arbejdet om igen, men denne Gang ved at foretage det med 

hvert enkelt Stykke. Lignende Tilfælde hændte mig nogle Hver Del af- 

Gange senere, saa at jeg til Slutning indsaa, at et virkeligt ™9"øtiseres 
Resultat kun kan opnaas, naar man afmagnetiserer hvert en- r S’9 

kelt Stykke.“
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911) „Den bedste Maade at holde de enkelte Stykker 

At holde fast paa under Afmagnetiseringen er, at trykke alle saadanne 
Delene fast øe]e) der er forsynede med Huller, fast paa Spidsen af en 

Pudsepind, medens de andre klemmes ind i en Spalte i 

Pudsepinden. Idet man nu sætter Magneten i en ikke alt

for hurtig Omdrejning, nærmer man den magnetiske Del i 

en Afstand af 2 til 3 mm, drejer den nogle Gange rundt 

med Pudsepinden, og fjerner den derpaa i Axens Retning 

uden derfor at lade Magneten staa stille. Tilnærmelsen og 

Fratrækningen maa ikke vare alt for længe (i de fleste Til

fælde er det tilstrækkeligt kun at lade Magneten gøre nogle 

faa Omdrejninger for hvert enkelt Stykke); thi hvis Nul

punktet i Magnetismen først er overskredet, bliver denne 

meget stærkere end tilforn, og da er det vanskeligt helt at 

faa den fjernet. I Begyndelsen varede derfor ogsaa et Uhrs 

Afmagnetisering altid tre til fire Timer, ved komplicerede 

Uhre endnu længere; men til Slutning var det hele afgjort 

i højst en halv Time. Meget afhænger naturligvis ogsaa af, 

om man udfører et saadant Arbejde med Eftertanke eller 

kun rent mekanisk; den eftertænksomme Arbejder vil meget 

hurtig selv udfinde de praktiske Fordele.“

912) „Endnu en mærkværdig Omstændighed blev mig 

paafaldende. Man skulde dog tro, naar Magneten blev sat 

i Omdrejning, at det maatte være fuldstændig ligegyldigt fra 

hvilken Side man nærmede Stykket (d. v. s. om det skete 

fra oven, til højre eller til venstre for Aksen). Og dog har 

jeg ikke een Gang, men 40 til 50 Gange bemærket, at naar 

man f. Eks. bringer et saadant Stykke til Magneten paa den 

højre Side af Aksen, og der herefter ved Prøvningen med 

Kompasset viser sig en Nedgang i Magnetismen, at dette 

Stykke igen vil blive stærkere magnetisk, hvis man derefter 

nærmer det fra den venste Side af Aksen. Omvendt: mær

ker man ved første Forsøg, at Stykket bliver stærkere mag

netisk, og man derefter nærmer det fra den anden Side 

af Magneten, saa vil Resultatet altsaa blive bedre. Hvis det 

ikke var hændet mig saa ofte, saa vilde jeg antage, at det 

havde været et rent Tilfælde; nu derimod betænker jeg mig 

ikke paa at offentliggøre det, om jeg end derved udsætter
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mig for at møde Modsigelser. Det er nemlig ikke helt ude

lukket, at det alligevel kunde være et Tilfælde, men i saa 

Fald er Sagen en nøjere Undersøgelse værd.“

913) Kassefjedrene kan man straks afmagnetisere i selve Kasse- og 

Kassen. Tonfjederen i Repetéruhre hæfter man bedst op i RePøtér,iedre 

et Stykke Karton-Papir og stikker en Pudsepind gennem 

Midtpunktet for nogenlunde at kunde dreje den koncentrisk. 

En Del Øvelse kræves der naturligvis hertil; men denne vil 

hurtig komme. — Naar man har brugt Magneten, maa man 
for hver Gang ikke undlade at „lukke“ den igen med et 

Anker (et blødt Jernstykke). Derved forhindrer man at andre 

Genstande i Værkstedet udsættes for at blive magnetiske.



Sammensætningen.

914) Nu drejer det sig om at sætte det for alle sine 

Fejl befriede og propert rensede Uhr ligesaa ubeskadiget 

sammen og i en aldeles fejlfri Tilstand, hvad der ingenlunde 

altid er saa let, som det synes; en ganske ubetydelig Fejl, 

der begaas her, kan fuldstændig ødelægge den mest om

hyggelig udførte Reparation.

915) Først ser man nøje efter paa Værkpladen, om der 

Fastklemte ikke muligen i Vekselhjulsstiftens Gevinder eller under et af 

Børstehaar Skiveskruernes Skruehoveder skulde have klemt sig et lille 

fint Børstehaar fast, der kunde virke hæmmende paa Uroens 

Sving. Ligeledes kan der ved Kompensations-Uroer ube

mærket have sat sig et Børstehaar fast i et af Indsnittene 

eller under et af Vægskruernes Hoveder. Alle saadanne 

Fejl maa den omhyggelige Arbejder ikke først opdage, naar 

de ubehagelige Følger viser sig i Form af matte Urosving 

osv.; er det først kommet saa vidt, saa opdager man meget 

sjældent den virkelige Fejl; derfor ser man i Forvej en alting 

omhyggeligt efter.

916) Alle de. Skruer i Værkpladen, der ikke blev fjernet 

Alle Skruer Ved Rensningen, f. Eks. Skruerne paa Underpladen, paa den 
trækkes til r

underste Cylinderkloben (chariot), Skiveskruerne og navnlig 

Vekselhjulsstiften (se 22) maa forinden Værket sættes sam

men, trækkes fast til, hvis dette ikke allerede skulde være 

sket forinden. Viser det sig, at en af Skruerne ikke hol

der godt fast, saa maa den straks erstattes med en ny.
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917) Værkpladens Skiveside maa endnu en Gang under

søges med Henblik paa, om der ikke findes nogen Del — 

som f. Eks. den underste Dækplade —, der rager frem over 

Værkpladen, saa at Skiven kan trykke derpaa. Heller ikke 

paa Pladens Værkside maa der staa noget frem, navnlig ikke 

den runde Putz paa den underste Cylinderkloben, da den 

øverste Kloben ellers ikke faar nogen sikker Stilling og Cy

linderens Højdeluft derved med Tiden kan forandre sig. Ved 

de højmoderne ekstra-flade Uhre, forekommer der undertiden 

den Fejl, at den underste Lillebundhjulstap (eller ogsaa den 

underste Sekundhjulstap, naar Uhret ikke har nogen Sekund

viser) staar frem over det meget tynde Stenhul og Værkpla

den og bliver trykket af Skiven; ogsaa paa saadanne Fejl 

maa der passes godt paa. Alle disse Undersøgelser tage 

tilsammen næppe et Minut; saa meget desto mindre bør man 

undlade at gøre dem.

Ingen frem- 

staaende Dele 

i Værkpladen

918) Sammensætningen begynder man bedst med at 

skrue den underste Dækplade paa og sætte Uroklobenen 

sammen, d. v. s. skrue Rokkerviseren og Rokkerpladen paa. 

Sidstnævnte maa skrues helt fast og Rokkerviseren maa 

kunde lade sig dreje frem og tilbage med blød Gnidning. 

Er dette ikke Tilfældet, saa maa Rokkerskruerne ikke løsnes, 

men der maa paa anden Maade sørges for, at Rokkervise

ren alligevel kommer til at gaa ganske let, trods det, at Rok

kerpladen sidder fuldstændig fast. Saasnart man nemlig løs

ner Rokkerskruerne blot det allermindste, saa forskyder ved 

hver Drejning af Rokkerviseren ogsaa Rokkerpladen sig; der

ved mister Spiralfjederen sin fri Bevægelse i Spiralgaflen 

(se Afsnit 857), og en Regulering af det betræffende Uhr 

bliver fuldstændig umulig.

Uroklobenen 

sættes 

sammen

919) Gaar Rokkeren kun lidt for stram, saa er en lille 

Draabe Olje, som man giver ned i Revnen mellem Rokker

pladen og Rokkerviseren, undertiden tilstrækkelig til at gøre 

Rokkerbevægelsen passende let. Er Ondet derimod større, 

saa sætter man enten Rokkerpladen paa en Drejestift og 

sliber den ved Hjælp af Oljestenspulver og Olje mindre i 

Rokkerviserens Forsænkning, eller man sprænger den op.

For stramt 

gaaende 

Rokker
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Om man skal vælge den ene eller den anden Fremgangs- 

maade, afhænger af Ringens Tykkelse paa Rokkerviseren og 

af dens Hærdegrad. Er Ringen meget tynd, saa maa den 

overhovedet ikke sprænges op, fordi den i opsprængt Til
stand vil gaa for let ved Forskydningen til den ene Side, 

medens den til den anden Side vil klemme sig fjedrende 

sammen omkring Pladen og derved let brække over. I 

dette Tilfælde maa altsaa Rokkerpladen slibes ned i Rok

kerringen paa den før omtalte Maade.

920) En anden Fremgangsmaade i samme Øjemed, har
Rokkerpladen Hr. Kollega J. Goedert i sin Tid offentliggjort i „D. U. Ztg.“. 

df s I i bøs
Fig. 295 anskueliggør denne Methode. Man lægger nemlig

Fig. 295.

Indslibning af Rokkerpladen.

Rokkerviseren ned paa en Smergelfil, og saaledes, at Spiral

nøglen kommer til at ligge frit ud til den ene Side (i Af
bildningen til venstre), giver lidt Oljestenspulver med Olje 

ned i Rundingen, lægger Pladen deri og sætter Skruenøglen 

(Remontoirplade-Aftageren), der benyttes til at løsne og 

skrue Remontoirhjuls-Dækpladen fast med, ned i Skruehul-
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lerne, (se den i dobbelt Forstørrelse udførte Tegning Fig. 

295). Ved at dreje Skruenøglen frem og tilbage (medens 

Rokkerviseren naturligvis maa holdes fast) kan man nu i Løbet

Fig. 296.

Rokkerringen sprænges op med Mejslen.

af ganske kort Tid slibe Rokkerringen og Pladen saaledes 

sammen, at Føringen bliver ganske blød.

921) Sprængningen af Rokkerviseren kan ske paa to

Maader; men den maa altid udføres paa samme Sted, nem

lig umiddelbar tæt ved Armen, der bæ

rer Spiralnøglen, altsaa i Fig. 296 enten 

ved r eller ved r1. Den ene Maade er 

anskueliggjort her; den bliver kun an

vendt, naar man ved Filning har over

bevist sig om, at Rokkeren er nleget 

blød, d. v. s. i det mindste er anløben 

graablaa. Rokkeren bliver lagt fladt ned 

paa Ambolten og med en godt hærdet, 

ikke for konisk Mejsel M, slaaet over 

paa et af de betegnede Steder. I Fig. 

296 sker dette fra den øverste Side. 

Mange Uhrmagere foretrække imidlertid 

at sætte Mejslen paa Undersiden af Rok

kerringen; i saa Tilfælde maa der først 

gøres et lille Indsnit med Kærvefilen, 

da Mejslen ellers ikke kan finde noget 

Holdepunkt paa den brede glatte Flade.

Rokkeren 
sprænges op 
med Mejslen

Fig. 297.

Rokkeren sprænges op 
med Bøjetangen.
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922) Ved denne Fremgangsmaade kan det dog fore- 

Rokkeren komme, at Rokkeren, naar den er meget haard, springer over 

med Tangen Paa endnu et andet Sted, som en Følge af det pludselige 

Ryk; ved temmelig haarde Rokkervisere anvender man der

for med mere Held den i Fig. 297 anskueliggjorte Frem

gangsmaade, hvor Rokkerringen bliver sprængt op uden det 

omtalte voldsomme Ryk. Der udkræves hertil en god stiv 

Bøjetang, hvis ene Bakke helst maa være fladt tilfilet paa 

Indersiden, saaledes som Tegningen viser det, (en alminde

lig Bøjetang kan i Nødstilfælde ogsaa anvendes). Stikker 

man nu Rokkerviseren saaledes ind paa Tangen mellem de 

to Bakker, at den flade indvendige Bakke kommer til at 

ligge an imod det Sted, hvor Rokkerringen skal sprænges 

°p, og man derefter trykker Tangen kraftig sammen, saa op- 

staar der straks en lille fin Revne, der næppe vil kunne ses 

og som først aabner sig efter at Rokkeren er skruet fast. 

En Rokkerviser med en ikke alt for tynd Ring, der er sprængt 

op paa denne Maade, vil altid føre sig meget regelmæssig 

til begge Sider. — Det modsatte Resultat giver den Op- 

sprængning, der i mange Fabriker — aldeles ubegribeligt — 

ofte foretages i Midten af en af de to Rokkerhalvbuer eller 

tæt nede ved selve Viseren. Rokkeren bliver derved kun 

gjort fjedrende til den ene Side; ved at dreje den til den 

anden Side fremkommer der formelig en Tvangssammen

presning, saa at man mange Gange føler sig foranlediget til 

at hjælpe efter ved at stille paa den korte øverste Ende, 

eller, hvis Kunden vil betale det, at kaste den saaledes mis
handlede Rokker helt bort

923) Naturligvis kan ogsaa det modsatte Tilfælde fore- 

For løst komme, nemlig det, at Rokkerviseren gaar alt for let, hvor- 
9Rokklr ved der °Pstaar den Fare, at den ved den mindste Rystelse 

af Uhret forskyder sig af sig selv. I dette Tilfælde maa 

Rokkerpladen slibes tyndere for neden. Da den er meget 

haard, saa anvender man bedst hertil en ikke alt for fin 

Smergelsten; Pladen lægger man paa et fladt afskaaret 

Stykke Kork. — At klemme Staniol eller lignende ned imel

lem Rokkeren og Pladen hører til de hæsligste og samtidig 

mest uhensigtsmæssige Fuskerier; hvis Ulempen ikke lader
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sig ordne ved at slibe Rokkerpladen tyndere undernedenfra, 
saa maa enten selve Rokkeren eller Pladen fornyes.

924) Først efter at alt dette ogsaa er i Orden, begynder 

vi med Sammensætningen af Uhrværket, idet vi enten spænder At sætte 
Værkpladen ind i den bekendte Sammensætter, eller lægger oæ^aa3116" 

den op paa en Buksbomring. Drejer det sig om et fint eller værkringen 

helt nyt Uhrværk (et Aftræk), saa gør man bedst i forinden 

at omvikle Træringen med et fint Stykke Silkepapir, da den 

ellers efterlader fedtede Ringe paa Værkpladens Skiveside.

925) For at man endnu en Gang kan prøve Løbeværks- 
hjulenes fri og villige Løb, plejer man i Nøgleuhre foreløbig Sammen- 
at udelade Fjederhuset og at begynde Sammensætningen med Næg"éuhref 

Minuthjulet, hvis Tappe man straks giver rigelig med Olie; 

derefter stikkes Viservællen ind, Minutrøret slaas paa, og 

Minuthjulets Højdeluft undersøges endnu en Gang. Efter at 
de øvrige Hjul er sat ind indtil Ganghjulet, lader man dem 

flere Gange snurre rundt, for at overbevise sig om, at alt 
løber villigt. Derefter sætter man Gangen ind og først til 

allersidst Fjederhuset.

926) Ved Remontoiruhre gaar denne Fordel for det meste 

tabt for os paa Grund af den store Overplade; her bliver Sammen- 
der som Regel ikke andet for, end at stille Fjederhuset ind RæmoXir- 

samtidig med Minut- og Lillebundhjulet. Vi begynder altsaa uhre 
med at sætte Fjederhuset sammen. Efter at Fjederen er vunden 

ind, Fjederstiften er haget fast og Fjederen har faaet rigelig 

med Olie, sprænges Laaget paa. Man omgiver i dette Øjemed 
Fjederhuset med Silkepapir, tager det imellem de to Tommel

og Pegefingre og trykker Kanten af Fjederhuslaaget mod 

Forsiden af Værkstedsbordet. At slaa Laaget i med Hammeren 

er ikke tilladt. Forinden Laaget sprænges ind, ser man endnu 

engang efter, om ikke Enden af Stopperhjulsskruen staar frem 

paa den indvendige Side, og om Laaget ikke er trykket ned 

i Midten.

927) Derefter gælder det, for det første: at prøve om 

Fjederen bevæger sig frit i den indvendige Del af Fjederhuset; At sætte 

for det andet: at se efter, om den afgiver et tilstrækkeligt værkeTpaa
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stort Antal Fjederhusomgange, og hvor mange? for det 

tredie: at sætte Stoppertanden paa. Udførelsen af disse Ar

bejder besværliggøres i Remontoiruhre ved, at der kun findes
en ganske kort Firkant paa Fjederstiften til at spænde den 
fast i. Mange Kolleger hjælper sig nu paa en ganske simpel 

Maade ved at klemme Firkanten ind imellem Bakkerne

paa en skarp Bidetang og spænde 

denne ind i Skruestikken. Af de 

mange i samme Øjemed skabte 

Hjælpeværktøjer, er de fleste alt

for komplicerede; derimod anbe

faler jeg den i Fig. 298 afbildede 

Fjederstiftbænk, som enhver Uhr- 

mager i Løbet af kort Tid kan
Fig. 298.1

fremstille af et Stykke Messingblik. I et af de fire forskellig

store Firkanthuller stikkes Fjederstiftfirkanten ind. Remontoir- 

pladen skrues fast paa Undersiden af Bænken og selve 

Bænken spændes ind i Skruestikken; man kan bagefter med 

største Lethed tælle Fjederhusomgangene og sætte Stopper
tanden paa.

928) Et ligeledes praktisk Stykke Værktøj til samme 

Brug er afbildet i Fig. 299. Det bestaar, som den i naturlig 

Størrelse udførte Tegning viser, kun af en Messingplade P

med paastøbt Klemmebakke 

k, beregnet til at spændes 

ind i Skruestikken. Paa 

begge Sider af Pladen P 

findes der en konisk tilfilet 
Slidse e, der ses til venstre.

I denne bliver Fjederstiftens Firkant ført ind, hvorefter Re- 

montoirpladen skrues fast paa Undersiden. Fjederhuset sidder 

derefter fuldstændig fast i Lejet, saaledes som Afbildningen 

viser det tilhøjre, og man kan nu bekvemt spænde Fjederen, 
sætte Stoppertanden paa o. s. v.

929) Fjederspændingen bliver beregnet efter Fjederom- 

At '^edæren £an£enes Antal, men skulde i det mindste udgøre en fuld 
Omgang, d. v. s. Fjederen maa allerede være spændt en hel
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Omgang inden man sætter Stoppertanden paa i „nedløben“ 

Stilling. Gør Fjederhuset 6 fulde Omgange, saa kan man 

rolig spænde Fjederen l1/* til IV2 Omgang. Den stærkere 

Spænding er fordelagtigere, fordi Fjederkraften henimod Ud

løbet tager ganske overordentlig hurtigt og stærkt af, medens 

der derimod i fuld optrukken Tilstand, naar der er Malteser- 

kors-Stopperværk tilstede og 1/2 Omgang af Fjederen endnu 

er ubenyttet, ikke bestaar nogen særlig stor Kraftforskel 

mellem de sidste Omgange. 
I

930) Naar Stoppertanden sættes paa, maa man tage 

Hensyn til om Firkanten paa Fjederstiften er nøjagtig i Midten Firkant ude 

(smign. Afsnit 475), for at være sikker paa at der ikke opstaar af Ml ten 

nogensomhelst Klemning mellem de to Stopperværkdele.

931) De samme Forsigtighedsregler maa naturligvis og- 

saa foretages ved Nøgleuhre, hvor alle de forannævnte Ar

bejder langt lettere lader sig udføre, fordi man her har et 

fast Hold for Fjederhuset enten ved Fjederhusklobenen eller 

ved den lange Optræksfirkant.

932) Selvfølgelig maa der, forinden Stoppertanden sættes 

paa, gives rigelig Olie ved begge Fjederhustappene. At give Olie 

Ligeledes maa der gives Olie ved begge Minuthjulstappene Tappe** S °n 

forinden Minutrøret slaas fast paa Viservællen. Derimod venter 

man med at give Olie ved Løbeværkstappene til allersidst, 

for at man ikke skal udsætte sig for at fedte Forgyld

ningen til.

933) Efter at samtlige Dele inklusive Ganghjulet er sat 

ind, Klobenerne er skruet fast og det villige fri Løb, saavel At sætte 

som Højdeluften ved samtlige Hjul er prøvet efter, sætter Gangen ind 

man ogsaa Gangdelene ind. Forinden Uroen sættes ind, maa 

begge dens Stenhuller saavel som den øverste Ankertap (ved 

Ankeruhre eller den øverste Cylinderhjulstap (ved Cylinder- 

uhre) forsynes med Olie, da man bagefter ikke mere kan 

naa ind til disse Steder. Ligeledes maa Ankergaffel-Indsnittet 

indfedtes med en proper tilsnittet Pudsepind der er dyppet 

i Olie. Undlader man dette, saa vil man allerede efter faa 

Ugers Forløb finde, at der af den blotte Gnidning har dannet
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sig Rust i Gaffelindsnittet. Et saadant Uhr kan umulig re
gulere i Længden.

934) Spiralfjederen bliver omhyggelig sat saaledes paa, 
Spiralfjederen af Affaldet er lige. Opdager man nu, at den sidder meget 

løs paa Putzen af Cylinderen eller Urovællen, saa maa Spi

ralen tages af endnu engang og Spiralrullen maa trykkes lidt 

sammen paa en Drejestift. Spiralpløken maa, naar den stikkes 

ind, drejes saaledes tilrette, at Spiralklingen bevæger sig frit 

imellem Rokkerstifterne. Selv om dette ogsaa kun er Tilfældet 

paa et enkelt Sted, saa vil det, takket være vor i Afsnit 849 

omhyggelig skildrede Fremgangsmaade, ogsaa blive Tilfældet 

ved en hvilkensomhelst anden Stilling af Rokkeren. Uroens 

Højdeluft og Spiralfjederens fri Stilling maa endnu en Gang 

ses efter, men der bør saavidt mulig ikke forandres noget 

derved; den, der i en fire—fem Minutter eller maaske endnu 

længere ser sig nødsaget til at bøje omkring paa Spiral

fjederen, han har absolut ikke arbejdet rigtig forud.

935) Nu bliver Fjederen trukket ganske lidt op (V4 til 
At give Olie i/2 Omgang). Dermed skal Uhret straks gøre en flot Gang, 

Tappe °g veI at bemærke i alle Stillinger. Først efter at man har over

bevist sig om, at dette virkelig er Tilfældet, giver man Olie 

ved Cylinderhjuls- eller Ankerhjulstænderne saavelsom ved 

de andre endnu ikke oliede Taphuller. Ved denne Lejlighed 

skal det tillige bemærkes, at det er ganske forkert at give 

en Draabe Olie ind i den indvendige Del af Cylinderen. Olien 

trækker sig nemlig op i Kanten af den øverste Tampons og 

paa Ganghjulstændernes Angrebssted vil der efter kort Tids 

Forløb ikke mere findes nogen Olie. Det rigtige er, at stoppe 

Uhrets Gang Tand for Tand og at give Olie paa hver enkelt 

Tands Hæveflade saavelsom paa dens forreste Spids; dette 
er meget hurtig besørget.

936) Vort Uhr gaar nu ganske vist, men vi er dog endnu 

^viTeTværk 'an^^ra sluppet forbi alle de Skær, paa hvilke dets livlige 

og Skive Gang kan strande; thi endnu mangler Skiven og Viserværket, 

der, som vi har set (216 til 349), kunne blive Kilden til 

utallige Fejl. Først og fremmest sætter vi Timehjulet paa 

Minutrøret og lader det løbe rundt, for at være sikker
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paa, at der her ikke er noget der klemmer sig. Ligeledes 

prøver vi Mellemhjulene endnu en Gang for den samme 

Fejl (344). Saa først sætter vi Vekselhjulet og Timehjulet 

definitivt paa Plads. Naar Skiven sættes paa, lægger vi 

Mærke til, om den ikke kan vakle (291 Afs. 4), hvad der 

senere vilde kunde fremkalde en Gnidning af Sekund- eller 

Timeviserrøret i Skivehullet. Efter at Skiven er skruet fast 

overbeviser vi os om, at Hullerne er store nok for Viser

rørene og at de omslutter dem koncentrisk.

937) Endvidere maa Timerøret kun have ganske lidt

Højdeluft under Skiven; i modsat Tilfælde lægger man en Spreizfjederen 

Spreizfjeder imellem, der altid vil holde Timerøret nede paa

Fig. 300.

Fig. 301. Fig. 302.

Minutrørsdrivet. De firkantede Spreizfjedre er ikke tilraadelige, 

da det ved disse kan forekomme, at et af Staniolpladens 

Hjørner kan hage sig fast i Vekselhjulsdrivet. Bedre er de 

runde udslaaede Spreizfjedre, (Fig. 300), som man hvælver 

lidt ved at fare hen over dem med Hammerpenen, saaledes 

som Fig. 302 anskueliggør det, hvorefter Fjederen vil faa 

den i Fig. 301 viste Form.

938) Ligeledes undersøger vi, om Viserværket hverken 

gaar for stramt eller for let. I første Tilfælde sliber vi Viser- For stramt 
° ri s n p n d fi
vælten meget forsigtig og kun ganske lidt efter paa Filtræet viserværk 

med en Oliesten. I sidste Tilfælde kørner vi Viservællen 

let op, idet vi ruller den frem og tilbage mellem to File.
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939) En meget praktisk Maskine til samme Brug er 

For løst gengivet i Fig. 303 i naturlig Størrelse. Den er fremstillet 
gaaende .

Viserværk a* en amerikansk Hulpunsel-Maskine. Til denne forfærdiger 

man sig først en ny Punsel, der uden Spillerum lader sig 

skyde ind i sin Føring og ender i en godt hærdet Spids

kørner, Derefter tager man en af de dertil hørende smaa

Fig. 303.

Ambolte, gløder den forsigtig ud, spænder den ind i Dreje

stolens Spindelstok, og efter at man med Drejestiklen fore

løbig har optegnet Midten, gøres Spindelstoken fast, og en 

smal Rende fræses gennem Midtpunktet ned i Overfladen af 

den lille Ambolt a. Denne Rende tjener, som det ses i 

Fig. 303 som Leje for Viservællen, der ved Hjælp af en paa 

Siden anbragt Fjeder f stadig holdes nede i den rigtige 

Stilling. Fjederen har endvidere et lille Hul, gennem hvilket
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Spidsen af Punslen lige akkurat rager igennem. Efter at 

Punslen saavelsom den lille Ambolt er godt hærdet, er Instru

mentet færdigt til Brug. Fjederen rager saa meget udover 

Ambolten, at man bekvemt kan hæve den i Vejret ved denne 

Forlængelse, medens man med den højre Haand skyder 

Viservællen ind. Et enkelt Slag med en ganske let Hammer 

paa Enden af Punslen, er for det meste tilstrækkelig til at 

frembringe den nødvendige Gnidning. Men gik Vællen meget 

løs, saa drejes den en halv Gang rundt med Uhrnøglen, og 

der slaas paa den modsatte Side endnu en Gang en lille 

Kørner.

Virkningen er overraskende; man faar paa denne Maade 

meget blødt gaaende Viserværke, uden at Vællen bliver for

bøjet Er en Viservæl undtagelsesvis meget haard, saa maa 

den forinden anløbes lyseblaa.

940) Et langt enklere, men ligeledes praktisk Stykke 

Værktøj af samme Art er afbildet i Fig. 304. Det bestaar af 

en Messingblok a af ca. 3 cm Længde, 7 mm Bredde og 

lige saa stor Højde; b er en ved Hjælp af Skruen c paa

skruet Uhrfjeder, ligeledes af 7 mm Bredde, men dog noget 

længere end Blokken a for at dens Ende let kan hæves i 

Vejret med Fingrene. I Messingbioken er der paatværs ned-

Fig. 304.

fræset eller nedfilet en Rende d, der ikke maa være saa dyb 

som Viservællen er tyk, for at denne kan blive klemt fast 

af Fjederen b. Nøjagtig over denne Rende befinder der sig 

i Fjederen b et Indsnit e, gennem hvilket Spidsen af Punslen 

(det være sig enten en tynd Rundpunsel eller, som det vises 

i Fig. 304, en Spidskørner) kan anbringes paa Viservællen. 

Dette Apparat adskiller sig fra det i forrige Afsnit beskrevne



■ 4 -.///if

420 Sammensætningen.

derved, at Føringen for Punslen her er udeladt; derfor er 

Fremstillingen meget lettere og billigere.

941) Ved Paasætning af Viserne har man ligeledes Brug 
Paasætning for hele sin Opmærksomhed. Sekundviseren maa bevæge 
af Viserne

sig saa tæt nede ved Skiven som mulig, dog uden at be

røre samme. Har Sekundhjulet ikke altfor megen Luft og det 

iøvrigt hænger lige, saa vil der heller ikke kunne finde nogen 

Berøring Sted ved Timeviseren. Skulde Viservællen løbe lidt 

urund, saa er dette ganske ufarligt, naar man sætter Time

viseren paa paa følgende Maade: Man sætter den omtrent 

paa XII, drejer Viserværket en Smule frem og tilbage, hvor

ved Timeviseren vil bevæge sig op og ned, og stopper op 

paa det Sted, hvor Timeviseren staar dybest. Nu drejer man 

den — ikke med Viservællen, men med Pincetten paa Time

røret — nøjagtig hen paa XII og sætter ligeledes Minutviseren 

nøjagtig paa det tredsindstyvende Minut. Derved har man 

opnaaet, at Timeviseren stadig staar dybere, naar Minutviseren 

glider hen over den, og at den netop staar højest, naar den 

x selv gaar hen over Sekundviseren.

942) Det er selvfølgeligt, at Viserne ogsaa maa sidde 

fast. En Viser der sidder løs, viser ikke blot forkert, men 

i ./

Fig. 305. Fig. 306.

Trykpresse kan ogsaa blive Aarsag til at de andre Viserere bliver hæn- 
for Sekund- gencje naar den kommer imellem dem, og saaledes bevirke 

at Uhret gaar istaa. Til Sammenpresning af Sekundviserrøret,



At nitte Sekundviseren fast paa Røret. 421

naar dette sidder for løst paa Sekundtappen, kan man be

nytte det i Fig. 305 afbildede Apparat, som man forfærdiger 

sig paa følgende Maade: Man tager en amerikansk Stift- 

kloben med tre- eller firdelt opskaaren Tang, fjerner Hæftet 

og befæstiger Tangen i en Fod (Fig. 305). Skruemøttriken 

forsyner man med en Arm, for at man lettere kan føre den 

og trække den fast til, og hele Instrumentet er færdigt.

At det i denne Trykpresse fra tre til fire Sider regel

mæssig sammenpressede Viserrør bagefter vil sidde fast i At nitte Se- 

hele sin Længde paa Sekundtappen, er sikkert indlysende, Spaa™" 

Ligeledes lader det samme Apparat sig udmærket anvende Røret 

til at spænde Sekundviserrøret ind i, naar man vil nitte Se

kundviseren fast.

943) Vil man, f. Eks. ved Paasætning af en ny Viser, 

korte Sekundviserrøret af eller rive Hullet op, saa betjener At afkorte 

man sig med Fordel af den i Fig. 306 afbildede Tang, som rørke'tndviser 

man med Lethed selv kan forfærdige sig af en gammel ud

tjent Stiftkloben. Hovedet er her simpelthen filet fladt af, og 

omtrent 0,75 til 1 mm højt. Nedenunder den saaledes fremkomne 

Flade, parallelløbende med samme, er der i begge Bakkerne 

filet et Indsnit a, hvis samlede Bredde mindst maa være lige 

saa stor som Viserøjet. Den midterste Gennemboring er be

regnet til at spænde Viserrøret fast i; den maa naturligvis 

være lang og bred nok til, at Spidsen af Rivalen kan be

væge sig frit deri. Viseren selv befinder sig under Oprivnin- 

gen i Indsnittet a, og selvfølgelig i den Stilling, der er af

bildet paa den højre Side.

944) I Fald Minutviseren sidder løs, maa dens Foring 

drives sammen. Smukkest sætter man Minutviseren paa ved Løstsiddende 

et kort Slag med Træhammeren, der forøvrigt altid burde Minutviser 

anvendes, navnlig til fine Breguet-, Staal- og Guldvisere, 

fordi den ikke efterlader mindste Spor af Beskadigelse paa 

Viseren. — Undertiden træffer man Viservælle med skarpe 

Grader paa den yderste Spids, fremkomne ved en altfor 

voldsom Uddrivning af Vællen.

Saa længe disse Grader ikke er fjernet, vil ingen Mi

nutviser være i Stand ti! at sidde sikker fast paa en saadan 

Væl.
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945) Er Timeviseren løs, eller man skal sætte en ny 

Løstsiddende paa, hvis Rør er altfor stort, saa plejer mange Uhrmagere at 

skære Røret korsvis op med en Kærvefil og i Nødstilfælde — 

nemlig naar den derved fremkomne Grad viser sig ikke at 

være tilstrækkelig stor — at trykke de fire Dele sammen omkring 

en Pudsépind. En langt simplere og bedre Metode er dog 

den, der beskrives i det følgende.

Man forfærdiger sig to hærdede Punslér, hver forsynet 

Punsel til med en Forsænkning i den underste Ende, den ene passende 
Sammendriv- <■ . ... .. , ,

ning af Time- *or ‘ imevisere til Herreuhre, den anden for Dameuhre. Nu 

viserrøret behøver man kun at lægge Viseren med Ryggen saaledes paa 

en Ambolt, at kun Røret hviler paa Ambolten, medens selve 

Viseren befinder sig frit i Luften (se Fig. 307), og derefter 

at give et eller flere Hammerslag paa Punslen. Paa denne 

Maade trækker Røret sig regelmæssigt sammen i hele sit 

Omfang og saa rigeligt, at man derefter igen kan rive det 

op indtil det passer (eller, endnu bedre, glatte det op). Man 

maa ikke lægge Viseren i hele sin Længde paa Ambolten, 

fordi det rummer den Fare — i det mindste for hærdede Staal- 

visere — at Viseren kan springe over tæt ved Røret.

Fig. 308.

946) En tilsyneladende praktisk Fremgangsmaade af samme 

Art har Hr. J. Goedert fremstillet i „Deutsche Uhrmacher- 

Zeitung“, der forøvrigt ogsaa har offentliggjort de to i Fig. 

303 og 305 afbildede Værktøjer. Den i forrige Afsnit frem

stillede Metode bliver derved saa at sige udført omvendt. 

Der bliver nemlig her benyttet en med en konisk Udhulning 

forsynet Ambolt (E, Fig. 308) som Underlag for Røret paa
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Viseren Z, medens en Fladpunsel, P, der i sin ene Ende er 

forsynet med en indboret Messingstift r, sættes paa foroven. 

Denne Fremgangsmaade byder den store Fordel — hvis man 

da har flere Ambolte og Punsler af forskellig Størrelse til 

sin Raadighed — at Viseren aldrig springer væk, og at selve 

Viseren ikke kommer i Berøring med Punslen og saaledes 

heller ikke kan springe over.

947) Efter at Viserne er sat rigtig paa, og Kassen er 

gjort omhyggelig ren, saa at ikke en eller anden lille Smudsdel 

senere kan falde ind i Uhrværket, sætter vi Værket ind i Kassen, i Kassen 

ser endnu en Gang efter, om der ingensteds kan forekomme 

en Strejfning eller Klemning i Kassen, og lukker saa Glas

randen til. Nu maa der endnu en Gang ses efter, om Minut

viseren ikke kan strejfe paa Uhrglasset (270 og 271), og 

om der ikke, ved at lukke Cuvetten i, kan fremkomme et 

Tryk paa Uroklobenen eller, ved Nøgleuhre, en Klemning 

paa en af Støvhattene (chapeauerne) (276 og 314). I tynde 

Uhrkasser bliver ogsaa Charnierpartiet undertiden trukket hen 

imod Sekundhjulsklobenen, naar Cuvetten lukkestil; hvis nu 

Pladsen mellem disse to Dele er særlig knap, saa kan der 

derved opstaa meget alvorlige Forstyrrelser.

948) Ved billige Remontoiruhre maa det endvidere 

befales at gøre Pendantrøret saa støvtæt som muligt

an-

ved

At gøre 
Pendanten 
støvtæt

Fig. 309. Fig. 310.

Hjælp af indlagte Korkringe omkring Optræksvællen eller 

endnu bedre ved Hjælp af en lille Metalplade, under hvilken
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der anbringes en Skruefjeder. En særlig fortrinlig Anordning 

af denne Art er anskueliggjort i dobbelt Størrelse i Fig. 309 

og 310. Her er der i Pendanten indloddet en Bøsning e 

(Fig. 309), gennem hvis Hals Optræksvællen frit kan bevæge sig. 

Paa selve Vællen er der med ringe Sideluft anbragt en Bøsning 

d, Fig. 310, med en fladt drejet Ansats forneden, der under . 

Brugen lægger sig fladt ned imod Røret paa Bøsningen e. 

Mellem denne Ansats og Putzen paa Kronen er der lagt en 

lille spiralformet Fjeder /, der bestandig trykker Bøsningen d 

ned imod Foringen e. De to drejede Flader slutter derved 

altid saa nøjagtig sammen, at Værket, navnlig naar man giver 

lidt Olie ved Bøsningen, ikke blot er støvtæt fra denne 

Side, men ogsaa fuldstændig vandtæt. Denne Indretning 

er i Handelen under Navnet „Absolut Remontoirlukke“ og 

faas i enhver Fournitureforretning.

949) Nu er vi endelig naaet saa vidt, at vi kunne trække 

Uhret op, stille det efter Normaluhret og lægge det til Side 

med den beroligende Følelse, at det ubetinget vil gaa i flere 

Aar, hvis ikke et eller andet uafvendeligt Ulykkestilfælde 

skulde indtræde. Hvem det kan glæde at lytte en kort Stund 

til Uhrets Gang, skal ikke berøves denne Glæde, men at det 

som Kontrolmiddel er fuldstændigt overflødigt, skal endnu 

en Gang betones her (smign. Afsnittene 522 til 524).

950) Til Slutning maa jeg endvidere anbefale Læseren, 

Det ydre uhr ogsaa at bringe alle de ydre Dele i god Stand paa ethvert 
i god Stand T , , . , , u ? c

Lommeuhr, der udgaar fra hans Hænder. En vaklende Bøjle- 

ring, Fingeraftryk paa Skiven eller paa den indvendige Side 

af Glasset vansirer et Uhr i høj Grad og kaster et daarligt 

Lys over Omhyggeligheden hos den Uhrmager, der giver det 

fra sig i en saadan Tilstand. Af samme Grund maa man 

ganske specielt undgaa alle saadanne Fejl, som Kunden selv 

vil kunne mærke, f. Eks. tilbagesnappende Spærværk, for 

stramt gaaende Viserværk, Visere der støder paa hinanden 

o. lign. Af saadanne Smaating slutter Lægmand sig altfor let 

til endnu større Fejl i selve Uhrværket, og det maa Uhrma- 

geren under alle Omstændigheder søge at undgaa.

4=
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Dermed er det Maal naaet, som vi havde sat os med 

den foreliggende Bog. Adskillige Arbejder (som f. Eks. Ind- 

drejning af Driv, Cylindre, Urovælle, Forfærdigelse af Sten

fatninger o. s. v.) er ikke bleven behandlet her, fordi de mere 

hører ind under Nyarbejde end under Reparationsomraadet, 

og fordi Omfanget af det foreliggende Værk ikke turde ud

vides af Hensyn til en saavidt mulig billig Pris, medens de 

daglig forekommende Arbejder skulde behandles saa udfør

ligt som muligt.
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