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ROZDZlAt. I 

TERMINOLOGIA 

W celu uniknięcia njeporozumień w warsz
tacie pracy oraz przy zamawianiu części 
zamiennych konieczne jest ustalenie nazw 
poszczególnych części zegarka. Nazwy uży
wane dotychczas są różne często dla jednej 
i tej samej części, co powoduje nieporozu
mienia i niepotrzebne koszty. Firma Ebau
che.5 A. G., Neuenburg (Szwajcaria) opra
cowała specjalny system, który został przy
jęty przez wszystkie fabryki w Szwajca rii 
i rzemiosło zegarmistrzowskie. 

W tym systemie każda część - oprócz 
ustalonej nazwy - jest zaopatrzona w nu
mer, który podany w zamówieniu gwaran
tuje właściwą dostawę niezależnie od marki 
fabrycznej danej części. 

Oczywiście, oprocz numeru, należy podać: 
wymiar płyty zegarkowej i wybite na niej 
oznaczenia. Przy zamawianiu części zamien
nych miarodajne jest również oznaczenie 
mechanizmu surowego. Podawanie numeru 
patentu mechanizmu lub fantastycznych 
nazw wydrukowanych na tarc-.l8ch zegarko
wych przy zamEw· · eh jest bezcelowe. 
Należy natomias ać wymiary płyty 
m~hanizm'.I, a · · owicie przy płytach 
okrągłych ~r•dnicę, a przy płytach 
kształ!o~h najmniejszą szerokość. 

W celu ienia przeliczania lin ii pary-
skich limetry (1 linia = 2,256 mm) 
poda~· owiednią tablicę na końcu ksią-
żki<Q '-
~ 

0~ 
~ ~echanJim nap~dowy 

~~ 

~~ 
@Bęben sprężyny z walkiem 

201. Kolo minulO\Vl! 

210. Koło pośrednie 

224. t<oło sekundo\vc 

705. Koło wychwytowe 
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Uchwycenie wskazówki bezpośrednio przy 
otworze jest dość kłopotliwe i możliwe tyl
ko przy użyciu specjalnych kleszczy. Skró
cone ostrza pincety są zaopatrlOne w rowki 
poprzeczne. Tu:.< pr;:ed krawędzią szczęki 
znajdują się dwa wyfrezowane 7.aglębienia„ 
które slui-.ą jako prowadzenie dla pierścienia 
wskazówki. 

Cztery ostre krawc;dzie powstałe w ten 
sposób umożliwiają dobre uchwycenie. 

6. Często zachodzi potrzeba zdjęcia więk
szej ilości materiału z otworu sekttndnika, 
do czego rozwiertak się nie nadaje. Do teg<> 
celu lepiej jest u:iyć wiertla Eureka. Przy 
użyciu takiego wiertła o odpowiednim wy
miarze otrzymuje się otwór o Uidanej śred
nicy. 

W tym przypadk~lleży również mocn<> 
i bez obawy skr~. umocować pierścień 
sekundnika. Uży a ię do tego podobnej 
pin~~ty . ja\~~< ł. wiercaniu, z naciqciami 
O rozneJ SZV.,.CI. 

~~ 
·~0 

Rl'"· 2a. Przynąd do zdejmowania wskazówe~ 
0 

jednak w miarc; nabywania prakt ~ -._{;ica 
staje się zbędna i zegarmistrz ~~i od
powiednią długość wskazówki w~ wiel-
kości „egarka. ~ 

W asortymencie znajd u· wskazówki 
posegregowane według a u i długości 
oraz wielkości otworó , że wybranie 
odpowiedniej wska · ~ nie nastręcza żad
nych trudności~ 

Delikatne w nie wskazówek sprawia, 
że dopasowani oru jest pracą, która 
kończy się zniszczeniem wskazówki, jeże! i 
nie zastosuje się odpowiedniego narzęQzia. 
Ponieważ w czasie obróbki powstają dość 
duże siły skręcające, łatwo ułamać wska
zówkę, gdy pierścień jej nie został mocno 
uchwycony. Ten warunek powinien stano
wić podstawę rozwiązań konstrukcyjnych 
tego narzędzia. 

5. nozwiercanie otworu sekundnika musi 
odbywać sic; przy użyciu ostrego rozwier
taka, gdyż przy tępym rozwiertaku mate
riał nie jest skrobany, lecz wgniatany. Oczy
wiście tulejka sekundnika musi być dobri:e 
osadzona w sekundniku. W przeciwnym ra
zie należy ją ostrożnie podnitować. 

= 

@ 

Do rozwiercania najlepiej użyć frczÓ\V 
palcowych, co pokaz;ino na rysunku. Frezy 
te znajdują się w handlu w wymiarach. 
0,40-2,10 mm. Pr.<:y rozwiercaniu należy 
użyć dwóch lub tl"'J:eeh frezów o kolejnych, 
coraz wic;kszych wymiarach. 

7 . Wskazówkę godzinową przy powiękst.a
niu otworu mocuje się w podobnym uchwy
cie. Jednak powiększanie otworu ui pomocą, 
rozwiertaka, zwłaszcza we wskazówkach sta
lowych, jest tr udne. Jeżeli nie chce się użyć: 
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3. Calkotcicie be:pier:ml! ściąganie ćwiert-
11ilm uzyskuje sic: używljąc imaka szcz,ko
wcgo do kołków, w który chwyta ~ię ćwiert
n ik. Ptzcz jednoczesne pokręcanie i pocią

ganie ściąga si~ ćwiertnik unikając w ten 
sposób jednostronnego wyginania wałka. 

Prty tym sposobie unika sie również two
rzenia się zadziorów na zatoczeniach ćwiert
nika. Tnymając dwoma palcami p!ytkę 
mechanizmu trzecim palcem przytrzymuje 
się kolo minutowe zabc2picczając je od obrn
cnnia s.ię wraz z ćwiertnikiem. 

-

® 

.1. /Jrul; oJpou·ied~· . cia. ćwiertniku 
powstaje c-.a;sto wsi • za nisko "'-ydśnię
t vch na nim k:irbó\ . rby więct·j się roz
pr•:;„l'! w tym położeniu ni:i u góry, gdzie 
s..1 one bardziej nawc:i<.1ne (wałek w tym 
miejscu jest stożkowy). Poprawę tego stanu 
mo:i.nn uzy~kać tylko p.-~c-.i: naniesienie no
wych l<arbów, gdy:i. nawcl g i<;bsr.e wyciśnię
ci<' karbów dawnych nic Jest skuteczne. Glę
im•j wyciśnir:te k:1rhy pr1.y wciskaniu na 
wałek tr:icą część spr<:">ystości, zanim osiąg
ną swoje położenie. 

Z tych względów n:tleży wygnieść na 
ćwiertniku nowe karby pod prostym kątem 
do dawnych i c?kolwick wyzej . 

5. Nierótonomicrn11 noC'bk karbów p?wo
d:ijc- koniCC?:nośi· n:mmwy ćwiertnika co 
wyj:1 śniono na rys. 5: Po lewej stronic' ry-

~unku wtoczenie jest w krótkie i ma ścian
kę zby t grubą. Wyciskanie karbów jest 
utrudnione i karby takie nie sprqżynują. 

Cwierln ik należy Msadzlć na trzpień oraz 
wytoczyć dłuższe zatoc«enie i ciei\sze ścian
ki, jak pokazano po prawej stronie rys. 5. 

6. Wyciskanie karbów tUl ćwiertniku jest. 
1.abicgiem klopotllwym, gdyt; od prawidlo
wcgo wyciśnięcia zale:<y ich działanie sprę
iynująee. Karby muszą być wyciśnięte na 
!s wysoko.~ci rurki ćwiertnika od góry, gdyż. 
niżej wykonane nic tylko nie sprężynują 
dostatt..:z.nie, ale powodują ruch ćwiertnika 
ku górze. 

Przy pewnej ostroiności można wyciskać 
karby używając szczypiec do obcinania. Do
wolny stożkowy drut stalowy, wsuniqty 
w ~wicr!11ik, zabcz:fJicc~M zbyt silnym 
zac1skamem szczypiec. v -

Sciskarka ćwiert k Bergeona działa 
lx-.: ryzyka. W p ą4zic tym regulowana 
śruba oporo\ wia ustalenie położe-
nia knrbów ~ ocą walka minutowego. 
Jeżeli na · · walko minutowego założy 
sic: ćwicr ·~ rby znajdą sic: w odpowicd-

llys. 6a. Pr1.yn:ąd do śc~kan!n ćwiertnikÓ\\•. 
umotll\vlajqcy prawidło\ve wykonanie karbó\Y 
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czopa. Pincety można użyć do każdej wiel
kości przel'Zutnika, poniewa2 jej wygięte 

szczęki umożliwiają ich podsuwanie blisko 
wałka balansu, co zabezpiecza dużą tarczkę 

pn;erzutnlka od wygi~ia. . 
3. Przerzutnik można zdjąć bez obawy 
uszkodzenia za pomocą iokarki z konikiem 
do wiercenia. Zacisk konika chwyta nasad
kę pierścienia sprężyny włosowej , zacisk 
t:lowicy zaś - za w iększą tarczkQ przenut
nlka (nic chwytać za kołnierz bezpieczni
kowy). Prt.ez lekki obrót wneciona (tam 
i z powrotem) z jednoczesnym poci:iganiem 

osiowym zacisl< nika ściąga się przerzut
nik nawet najmocniej obsadzony. Jest to 
ostatni ze sposobów ściągania przerzutnika, 
który nigdy nie zawodzi, nawet j eżeli pne
rzutnika nie można ruszyć innymi sposo
bami. 

4. Aby urunąć walek balamu, należy prze
de wszystkim stoczyć kołnierz zanitowania. 
Zaniedbanie tego warunku powoduje znisz
czenie otworu przez kołnierz nitowania 
i zcenlrowanie balansu. 
Najwrażliwsze na to są miękkie balanse 

jednometalowe. Dlatego każdy usuwany wa
łek należy uchwycić w zacisk tokarki 
i ostrym nożem stoczyć nitowanie nie naru
szając balansu. 

5. Wałek można również wyjqć z balansu. 
po stoczeniu kołnierza oporowego. Wybija 
się go wtedy w przeciwnym kierunku niż. 

w sposobie poprzednim. P r-1.y tym sposobie 
ramię balansu jest zabezpieczone przed po
rysowaniem. Wskazane jest tak ustawić nóż, 
aby ostrze wgłębiło się w kołnierz oporowy 
balansu i aby wiór odskoczy ł w postaci ma
łego pierS(:iępia. 

6. Wybijanie srorego wcilka należy prze
prowadzać bardzo ostrożnie, aby nic uszko
dzić ramienia balansu. W kowadełku nabi
jarki należy wybrać otwór umożliwiający 

prawidłowe podparcie ramienia balansu. 
Pr-ly zbyt dużym otworze może nastąpić 

wygięcie ramienia balansu. 
W przypadku stoczenia kołnier7.a oporo

wego pierścień balansu uniemożliwia umie
=enie balansu na płycie nabijarki. Ramię 
balansu trzeba wtedy podeprzeć pomocni
czym kowadełkiem lub płaskim nabijakiem 
o odpowiednim otworze. 

7. Do nabicia balansu na nowy walek uŹ)'.
wa się płaskiego nabijaka o otworze obej
mującym dokładnie nasadę balansu. Przy 
tej czynności należy zachować bezwzględną 
czysto~ć. Nasada i balans powinny być oczy
szczone z zadziorów i brudu. Do oczyszcza
nia można użyć rdzenia bzu i czyszc-laka. 
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