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1

Indledning

Dette dokument beskriver detaljer for Jægersprisurets teknik og virkemåde.
Tårnurets hovedtræk, historik, proveniens og tårnurmager er beskrevet i dok
JÆGERSPRISURET / PRÆSENTATION.
Tallene i ( ) er positionsnumre med henvisning til dok JÆGERSPRISURET / STYKLISTE.

2

Konstruktion og fremstilling af urværket

2.1 Konstruktion
Jægersprisuret er en meget detaljeret og gennemtænkt mekanisk konstruktion med lodder, valser
og tandhjul, fremstillet i 1855. Urværket er et 8-døgnsværk med timeviser og minutviser,
konstrueret af tårnurmager Henrik Kyhl, og fremstillet i flot kvalitet på hans virksomhed i
København.
Der indgår 18 tandhjul og 10 roterende aksler i urværket.
Gangnøjagtigheden er inden for 1 ½ minut på 1 uge, ved uændret udetemperatur.
Urværket er af typen støbejernsværk. Sådanne urværker er ofte fremstillet i mindre serier med
samme konstruktion.
2.2 Materialer
Værket er bygget over en vandretliggende støbejernsplan med målene L x B: 1,1 x 0,6 m.
På støbejernsplanen er værkets aksler med deres lejer fastgjort. På planen er ligeledes fastgjort
konsoller til den overliggende brokonstruktion med vippearme, som styrer slagværkets
funktioner. Konsoller til vippearme samt de store tandhjul er fremstillet af støbejern.
Akslerne er fremstillet af kulstofholdigt stål.
Aksellejer og mindre tandhjul er fremstillet af messinglegering.
2.3 Maskinbearbejdning
Akslerne er maskinbearbejdet til længdemål og pasningsmål på drejebænk.
Tandhjulene er maskinbearbejdet på drejebænk, med efterfølgende tandfræsning på
fræsemaskine.
Støbte konsoller og vippearme er maskinbearbejdet med planfræsning og hulfræsning på
fræsemaskine.
Maskinbearbejdningen er udført med fin bearbejdningsnøjagtighed. Tillige udført som flot
håndværk.
Samlinger er udført som gevindsamlinger med skruer.
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3

Gangværk

Gangværket, som udfører tidsmålingen, skal have tilført energi, og levere styring til
tidsmålingen.
I den ene side kommer energitilførslen via trækket fra gangloddet, som hænger i lodwiren (3).
Dette giver det drivende moment i valseakslen (5) med valsetandhjulet (7).
I den anden side kommer styring af gangrytmen via pendulet (25), som har konstant
svingningstid. Dette bestemmer således omdrejningstallet på stifthjulet (23).

3.1 Valsehjulsaksel med gangvalse og store valsetandhjul
Gangvalsen (6) med store valsetandhjul (7) er langsomt roterende. Stifthjulet (23) styret af
pendulsvingninger er hurtigt roterende. Imellem disse to hjul indgår tandhjulsudvekslingen med
to mellemaksler, hver med et tandhjul og et drev, se afsnit 3.2.
Gangvalsen roterer med 1/12 omdr/time - eller 0,0833 omdr/time.
Gangværk med flere aksler

Stifthjul på stifthjulsaksel
Lille mellemhjulsaksel

Lodwire
Store mellemhjulsaksel

Store valsetandhjul

Gangvalse
Valseaksel

3.2 Tandhjulsudveksling og gearing
Tandhjulsudvekslingen imellem store valsetandhjul (7) og stifthjulet (23) udgøres af to
mellemaksler. Først store mellemhjulsaksel (9) med store mellemhjulsdrev (8) og store
mellemhjul (17). Derefter lille mellemhjulsaksel (19) med lille mellemhjulsdrev (18) og lille
mellemhjul (20).
Store mellemhjulsaksel roterer med o,5 omdr/time
Lille mellemhjulsaksel roterer med 4,5 omdr/time.
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Omdrejningstal for gangværkets aksler er sammenstillet i afsnit 3.5.
Store mellemhjulsaksel (9) videreføres som drivende aksel for tandhjulsudvekslingen til både
minutviseraksel (12) og timeviseraksel (16). Se afsnit 3.4.

Tandhjulsudveksling
Stifthjul
Lille mellemhjul
Lille mellemhjulsaksel
Store mellemhjulsaksel
Lille mellemhjulsdrev
Store mellemhjul

3.3 Pendul og stifthjul
Urværkets gangstyring udføres af pendulet (25) og stifthjulet (23). Pendulet giver gangrytmen.
Pendulet har en fast svingningstid, bestemt af afstanden mellem pendulets ophængspunkt og
tyngdepunkt. På Jægersprisuret er den faste svingningstid T målt til 2,222 sec for hver
pendulsvingning frem og tilbage. Heraf kan afstanden L mellem ophængspunkt og tyngdepunkt
beregnes til 1,24 m.
For hver pendulsvingning med tiden T = 2,222 sec passerer 1 stift fremad på stifthjulet. Det har
36 stifter.
Tiden for 1 omdrejning af stifthjulet bliver således 80 sec.
Heraf bliver stifthjulets omdrejningstal 0,0125 omdr/sec, eller 45 omdr/time
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Pendul og stifthjul
Ophængspunkt
Pendulophæng
Stifthjul

Stifthjulsaksel
Pendul

3.4 Tandhjulsudvekslinger til viseraksler
Store mellemhjulsaksel (9), der roterer med 0,5 omdr/time, er videreført som drivaksel for
tandhjulsudvekslinger til såvel minutviseraksel (12) som timeviseraksel (16).
I sagens natur skal minutviserakslen rotere med 1,0 omdr/time, og timeviserakslen rotere med
1,0 omdr/12 timer. Dette er løst med separate tandhjulsudvekslinger til de to viseraksler.
Timeviserakslen har form af et rør. Inde i røret roterer minutviserakslen.
Tandhjulsudvekslinger til
viseraksler
Store mellemhjulsaksel
Timeviserdrev
Minutviserdrev
Minutvisertandhjul
Minutviseraksel
Timevisertandhjul
Timeviseraksel (rør)
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3.5 Akslers omdrejningstal i gangværket
Omdrejningstal for aksler i gangværket er sammenstillet i denne tabel.

4

Pos

Aksel

Omdr / time

Omdr / minut

5
9
19
22

Valseaksel
Store mellemhjulsaksel
Lille mellemhjulsaksel
Stifthjulsaksel

1 / 12 = 0,08333
0,50
4,5
45

0,001388
0,00833
0,075
0,75

12
16

Minutviseraksel
Timeviseraksel

1,0
1 / 12 = 0,0833

0,0166
0,001388

Slagværk

Jægersprisuret er indrettet med timeslag og halvtimeslag. Slagværket sørger for, at det rette antal
slag kommer på de rette tidspunkter. Slagværket er kun i gang under slagforløbet.
Energitilførslen til alle slagværkets funktioner kommer via trækket fra slaglodet (26), som
hænger i lodwiren (28).
Til styring af slagværket indgår hjul og mekanismer til slagfunktionernes forløb og til udførelse
af slagene på urklokken (56).
4.1 Kurveskive, vippearme og brosystem
Igangsætning af slagværket foregår via en vippearm (47), hvor vippebevægelsen igangsættes af
en kurveskive på på minutviserakslen (12), altså en aksel i gangværket – se foto i afsnit 3.4.
Når kurveskiven hæver vippearmen, medfører dette frigøring af aktiveringsarme (48) i
slagværket. Derved kommer slagværkets forskellige hjul i omdrejning. Omdrejningerne
fortsætter indtil slagforløbets afslutning. Da træder en anden aktiveringsarm (52) i funktion.
Aktiveringsarmene med forbundet vippebevægelse er ophængt i et brosystem med 2 broer (46
og 49) placeret oven over urværkets roterende hjul og aksler.

4.2 Aksler og hjul med særlige funktioner

I slagværket indgår den store valseaksel (29) med store valsetandhjul (31), to mellemhjulsaksler
(33 og 36) samt en bremseaksel (39)
4.2.1 Bremseaksel med luftbremse
Bremseakslen (39) med drev (38) driver luftbremsen (40). Det er en hurtigt roterende aksel, idet
luftbremsen med sine vinger skal give luftmodstand, således at bremseakslen – og dermed hele
slagværket – kan holde et passende og konstant omdrejningstal under slagforløbet.
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Vingernes hældning i forhold til bremseakslen kan reguleres. Derved kan luftbremsens
omdrejningstal indreguleres.
Luftbremsen (40) er indreguleret med en hældning, som giver god balance mellem tydelighed i
klokkeringningen og energien til acceleration af slagværkets roterende dele. Balancen ligger ved
1,5 sec pr. klokkeslag.
Med denne indregulering har luftbremsen er omdrejningstal på 145 omdr/minut. Dette er
afgørende for omdrejningstal for slagværkets øvrige aksler.
Omdrejningstal for slagværkets aksler er sammenstillet i tabellen i afsnit 4.4.
Når slagværket ikke er aktiveret, er luftbremsens rotation blokeret af aktiveringsarm 2 (48), som
vipper i bro 1 (46).
Bremseaksel med luftbremse
Svingbar aktiveringsarm
med stop
Roterende arm på
bremseaksel
Bremseaksel

Vinge i luftbremsen

4.2.2 Store mellemhjulsaksel med hammerstifthjul
Store mellemhjulsaksel (33) har sit store mellemhjulsdrev (32) i indgreb med store valsetandhjul
(31), som giver det drivende moment for slagværket. Store mellemhjul (34) har også funktion
som hammerstifthjul. På siden af dette hjul er fastgjort 15 stifter til bevægelse af vippearmen
(45), som aktiverer klokkehammeren (55).
Når en stift på hjulet drejer opad, svinger vippearmen (45) ligeledes opad. Den modsatte ende af
vippearmen vil over omdrejningspunktet svinge nedad, og derved aktivere træk i
trækstangsforbindelsen (54), som giver et slag med klokkehammeren (55) på urklokken (56).
Når slagforløbet er afsluttet, vil aktiveringsarm 3 (52) svinge ind og blokere for rotation af
hammerstifthjulet. Svingbevægelsen ved arm 3 (52) bliver styret via bevægelse af
aktiveringsarm 2 (51), der lægger an mod et omskifteligt stop (53) med 2 positioner, åben hhv
blokeret.
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Store mellemhjulsaksel med
hammerstifthjul
Hammerstifthjul
Aktiveringsarm til bloker.
af hammerstifthjul
Store mellemhjulsaksel
Vippearm til aktivering af
klokkehammer
Omdrejningspunkt for
vippearm

4.2.3 Valseaksel med slagvalse og store valsetandhjul
Lodwiren (28) med lodtræk er spolet op om slagvalsen (30), som derved får det drivende
moment til udførelse af slagværkets funktioner i form af bevægelse af aktiveringsarme, rotation
af luftbremse og aktivering af klokkeslag.
På valseakslen sidder også store valsetandhjul (31) med stifter på siderne til styring af forløb
med slagsekvenser. Disse stifter styrer bl. a. position for det omskiftelige stop, placeret på sin
konsol (53).
Arm 2 (51) bestemmer position af arm 3 (52) – åben eller blokeret – for hammerstifthjulet (34)
til aktivering af klokkehammeren. Arm 2 og arm 3 vipper i bro 2 (49).
Valseaksel med store
valsetandhjul
Arm 2 imod omskifteligt
stop
Omskifteligt stop med 2
positioner
Store valsetandhjul med
styrestifter
Konsol med omskifteligt
stop, 2 positioner
Valseaksel
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4.3

Slagforløb

Slagforløbet i urværket består af aktiviteter i 3 sekvenser: startfase, slagfase og stopfase.
Forud for startfasen står slagværkets hjul helt stille, de er ikke i rotation.
Under startfasen accelereres alle slagværkets aksler, hjul og luftbremse til deres normale
omdrejningstal, og klokkehammeren hæves klar til slag på klokken.
Under slagfasen er alle slagværkets roterende dele under rotation med deres konstante
omdrejningstal, og hammeren (55) falder ned på urklokken (56). Delenes rotation fortsætter, og
hammeren hæves til næste slag. Dette gentages indtil det rette antal slag er afviklet.
Under stopfasen bringes slagværkets bevægelige dele til stilstand, klar til næste startfase.
I løbet af et døgn giver klokkehammeren 156 timeslag og 24 halvtimeslag, dvs i alt 180 slag på
urklokken.
Urklokke og klokkehammer

Trækstangsforbindelse

Urklokke

Klokkehammer

4.4

Akslers omdrejningstal i slagværket

Omdrejningstal for aksler i slagværket er sammenstillet i denne tabel.

Pos

Aksel

29
33
36
39

Valseaksel
Store mellemhjulsaksel
Lille mellemhjulsaksel
Bremseaksel

Omdr / minut
0,443
2,66
19,4
145,5
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Projekt TTT Tårnurets Teknik i Tal
Til mange historiske tårnure er der ingen eller kun en meget kortfattet beskrivelse. Og hvis en
beskrivelse findes, er den oftest gemt godt væk for en interesseret offentlighed.
Formålet med Projekt Tårnurets Teknik i Tal er at fremtage eller udfærdige beskrivelse til de
historiske tårnure og deres teknik. Dette omfatter belysning af
 opbygning af de sindrige mekaniske urværker med lodder, trisser og tandhjul
 de tekniske regnestykker, som tårnurmageren har foretaget under konstruktion af
urværket
 den håndværksmæssige teknik, som blev benyttet ved fremstilling af tårnurene, med den
tids teknologiske muligheder
samtidig er det tilstræbt at fremdrage et billede af den enkelte urmagermesters virke og
baggrund.
Projekt TTT er en privat aktivitet, med udredningsarbejdet gennemført og finansieret af
Hans-Jørgen Mølstrand, B.Sc. Mechanical / Industrial Engineering
Rådgivende ingeniør - teknologihistoriker
Bakkekammen 184
3600 Frederikssund
tlf
61 37 79 82
mail mtek@teknik.dk
TTT - Jægersprisuret Teknik og virkemåde Version 1.2
02-02-2015 / hjm
Tårnuret placeret i trappetårnet
på Jægerspris Slot
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