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Voorwoord 
Dit uurwerk is een typisch voorbeeld van een Engelse Staande klok van goede kwaliteit. De kast van 

het uurwerk is in redelijke staat, het uurwerk bij binnenkomst zeer versleten.  Demontage van het 

uurwerk van de kast was probleemloos, demontage van de deur niet, zie hst. kastreparaties. Ik wens de 

lezer veel plezier aan dit verslag. 

J.G. Beelaerts 

 

 



Belle Heure Uurwerkrestauraties 2010 
 

4 
 

Omschrijving van het uurwerk 
Engelse staande klok met repetitieslagwerk op de hele uren, met beschilderde wijzerplaat met 

weergave van uren, minuten, kleine seconden wijzer op 12 en kleine datumwijzer op 6 uur. Het platine 

uurwerk heeft twee gewichten aan katrollen met darmsnaar op sporen. Rechts het gaandwerk en links 

het slagwerk (van wijzerplaatzijde gezien) De theoretische slingerlengte is 1 meter (secondeslinger; 

3600 tikken per uur). Het uurwerk loopt na het opwinden ruim zeven dagen. Bepaling van de uren van 

het hele uur door trappenschijf op het uurrad. Verzetting van de datumwijzer door een pen op het 

wisselrad. De secondewijzer is op het ankerrad geplaatst. De wijzerplaat zit zonder tussenkomst van 

bijv. een montageplaat direct met pilaren op de wijzerplaat. Ze worden vastgehouden door 

voorsteekpennen. (conische pennen) 

Inventarisatie van de fouten 
Voor het onderzoek voor het bepalen van de 

reparatieprijs moest het uurwerk worden 

gedemonteerd. Duidelijk was dat het uurwerk 

sterk vervuil was en er slijtage op de 

gebruikelijke plaatsen was opgetreden. De 

tappen van de assen van de raderen waren 

versleten en de lagers in de platines waren 

versleten.  De vertandingen op raderen en 

rondsels waren nog in orde. Het anker was 

vooral aan één zijde ingesleten. Behalve deze 

op te lossen fouten moest het uurwerk goed 

schoon en gepoetst, afgesteld en afgeregeld. De 

darmsnaren moesten worden vervangen. 

Buiten deze meer gebruikelijke zaken waren 

daar de werkzaamheden aan het deurtje. 

Al met al zijn we uitgekomen op een 

prijsopgave van maximaal EUR 1200,-  

 

  



Belle Heure Uurwerkrestauraties 2010 
 

5 
 

Reparaties 
Bij reparaties maken we alle onderdelen eerst vetvrij om zo goed mogelijk fouten te kunnen zien. Dit 

doen we met behulp van een ultrasoon met een sterk verdund ammonium schoonmaakbad.  

Tappenpolijsten 
Vervolgens moeten eerst de tappen (de delen die draaien in de lagers van de platines) gepolijst worden 

zodat alle slijtage is verwijderd en de tappen weer mooi cilindrisch zijn. Tijdens dit proces worden de 

tappen iets dunner. Dit is op zijn meest enkele tienden van millimeters, meestal maar een 3 tot 5 

honderdste mm. Doordat de tappen zeer hard zijn (gehard staal) is het tappenpolijsten bij deze klokken 

altijd een langdurig en arbeidsintensief werk. We gebruiken voor de dunnere tappen de 

tappenpolijstmachine met widiapolijstschijf en voor de grotere diameters de draaibank (schaublin 102) 

met fijne slijpstenen en een widiatappenvijl.  

De tap van het 

centrumrad was voor het 

polijsten al aan de dunne 

kant, na polijsten en 

testen nog goed 

funktioneel. 

 

 

 

 

 

 

 

De tappen van de grondraderen 

waren goed ingesleten, op deze 

foto na het polijsten weer mooi 

glad. 
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Verbussen 
Het verbussen van deze uurwerken doen we met speciaal hiervoor gegoten messing dat qua kleur, 

samenstelling en hardheid goed overeenkomt met het platinemateriaal. Van dit gegoten messing 

draaien we op de draaibank bussen die aan de buitenzijde zeer licht conisch zijn. De slijtage van de 

oorspronkelijke lagers wordt tegen de slijtagerichting teruggevijld zodat een groter gat ontstaat 

waarvan het centrum precies op het juiste draaipunt licht. Dit gat wordt met een ruimer rond en licht 

conisch gemaakt. Op dit gat wordt de gedraaide bus pas gemaakt. Het gat in de bus wordt zo groot 

gemaakt dat het nog net niet op de tap past. De bus wordt in het gat geperst en vastgeklonken. Met de 

platines op elkaar wordt het gat nu zo groot gemaakt dat de tap van het lager er precies in past. Het rad 

wordt tussen de platines geplaatst om speling en hoogtelucht te controleren en het proces kan verder 

met het volgende lager. In dit uurwerk zijn bijna alle lagers inclusief de grote grondradlagers verbust. 

Op deze foto de voorplatine met aantekeningen 

(met verwijderbare stift geschreven) voor het 

verbussen. 

 

 

Het ruimen van de lagergaten om plaats te maken 

voor de bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lagers van de grondraderen zijn net 

verbust, om slijtage zoveel mogelijk te 

reduceren zijn de bussen met een 

kraagje gemaakt. 
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Verzolen 
Het anker was vooral aan één zijde versleten en deze hebben we verzoold. Deze reparatie wordt zo 

genoemd omdat er een nieuw zooltje (plaatje gehard staal) op het anker wordt gemonteerd. Om dit te 

doen wordt eerst de slijtage uit het geharde anker geslepen met diamantslijpstenen. Het plaatje wordt 

vervolgens met zachtsoldeer opgesoldeerd. De smelttemperatuur van hardsoldeer ontlaat het staal 

teveel, met als gevolg dat het zacht wordt en sneller slijt. Het op te solderen plaatje moet de juiste 

dikte en vorm hebben en precies passen op het anker alvorens er gesoldeerd kan worden. Na het 

opsolderen wordt het anker schoongemaakt, afgewerkt en gepolijst. Vanzelfsprekend word 

vloeimiddel en overtollig zachtsoldeer grondig verwijdert. Als het verzolen goed is uitgevoerd is 

afstellen niet teveel werk. 

Schoonmaken en poetsen 
De stalen en messing uurwerkonderdelen worden grotendeels met de hand schoongemaakt en 

gepoetst. De onderdelen die ertegen kunnen worden in een roterende pot met rvs kogeltjes gepolijst. 

Eigenlijk worden ze gebruneerd waardoor er geen materiaal wordt afgenomen maar het materiaal 

wordt dichtgedrukt. 

Tijdens de montage bleek dat de slingerveer zo lang was dat het blokje van de slinger bijna niet in de 

gaffeldoorlaat bleef zitten. Hierom moest de slingerveer iets worden ingekort waarmee het blokje goed 

in het midden van de gaffeldoorlaat kwam te zitten. 

Montage 
Na het poetsen is het uurwerk geheel vetvrij en wordt het niet meer met de handen aangeraakt. Tijdens 

de montage krijgen de onderdelen die het nodig hebben olie of vet. We gebruiken voor deze klokken 

Koch nr5 (olie) en Remontoirvet welke beide synthetische oliën zijn, speciaal voor uurwerken. Het 

monteren van de raderen moet op zodanige wijze dat de afstellingen in één keer goed zijn. Dit is met 

name voor het slagwerk van belang. 

 

 

 

 

 

 

 

Het 

monteren 

van de 

raderen 

tussen de 

platines. 
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De gemonteerde klok op de bok waarop het testen en afregelen plaatsvindt. Het uurwerk hier nog 

zonder wijzerplaat.  
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Kastreparaties 
De deur van de kast vertoont door krimp van het hout een spleet aan de kant van het slotje. Hierdoor 

bleef de deur niet meer door de tong van het slot gesloten. Bij demontage van de scharnieren om het 

één en ander te verhelpen brak een scharnier af. De schroeven waren van staal en sterk vastgeroest in 

het eiken hout van de kast. Uiteindelijk hebben we de deur goed losgekregen. In de werkplaats hebben 

we het scharnier losgenomen van de deur en met hardsoldeer gerepareerd. Ook hebben we een aantal 

vulplaatjes gemaakt waardoor de deur zover naar links geschoven kan worden dat de tong van het 

slotje weer in het daarvoor bestemde gat valt en de deur vasthoudt. 

Afleveren 
Alvorens het uurwerk te plaatsen moest het deurtje weer worden geplaatst. De scharnieren paste en 

met één vulplaatje en vier nieuwe schroeven was de deur inderdaad zover naar links geplaatst dat het 

slot weer funktioneerde. Het plaatsen van het uurwerk was probleemloos, de snaren moesten nog op 

de juiste lengte worden gemaakt maar dat was niet al te moeilijk. 

Nawoord 
Een fijne reparatie van een goede klok die nog generaties mee kan, eigenlijk zolang de kast het 

volhoudt. Voor het goed houden van het hout is het van belang de juiste luchtvochtigheid aan te 

houden desnoods door middel van het plaatsen van bakjes water aan de cv. Ook is het voor hout goed 

af en toe in de was gezet te worden. 


