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Renowacja zabytkowego zegara wieżowego
Opactwa Cystersów w Henrykowie
We wrześniu bieżącego roku Firma Prais z Poznania zakończyła prace przy renowacji
zabytkowego zegara wieżowego dla Opactwa Cystersów w Henrykowie. W tematyce zegarów
wieżowych firma zajmuje się zarówno nowoczesną automatyką sterująca oraz napędową do
zegarów wieżowych jak również konserwacją i renowacją starych zabytkowych mechanizmów
zegarowych. Do realizacji zadania została wybrana w drodze przetargu, musiała poprzeć
swoją ofertę bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiednimi certyfikatami oraz
uprawnieniami do prac przy zabytkowych zegarach wieżowych.
Unikatowy zegar wieżowy Opactwa Cystersów w Henrykowie został zbudowany w roku 1731, cały wykonany
z kutej stali przedstawia bardzo dużą wartość historyczną. Jest to wtórnik napędzający 1 tarcze zegarową o wymiarach 3 metry na 3 metry. We wspólnej kutej stalowej
ażurowej ramie umieszczono 2 mechanizmy: chodu
oraz bicia godzin. Mechanizm chodu uruchamiany jest
tradycyjnym wahadłem. Mechanizm bicia, wykonany
w systemach kutych kół zapadowych, wybijają czas na
istniejącym dzwonie. Bicie godzin odbywa się w systemie
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podwójnego wybijania godzin na tym samym dzwonie.
Napęd zegara jest grawitacyjny w systemie stalowych lin
i ciężarów. Praca tarczy zegarowej realizowana jest poprzez mechanizm rozrządu złożony z dwóch stożkowych
kół zębatych napędzanych za pomocą cięgna z mechanizmu zegara, a przy tarczy zainstalowano przekładnie
wskazań. Pierwotnie tarcza zegara miała tylko jedną
wskazówkę zegarową, jednak podczas remontu zegara
w 1902 roku została zamontowana nowa przekładnia
wskazówkowa, a sam zegar wyposażony został dodatkowo we wskazówkę minutową.
Mechanizm zegara zachował się w dobrym i kompletnym stanie, a po przeprowadzonym remoncie zdecydowanie nadaje się do dalszej eksploatacji. Mechanizm
zegara przeszedł wcześniej dwie udokumentowane naprawy główne, których historia została zapisana na mosiężnych tabliczkach przytwierdzonych do mechanizmu
zegarowego. Pierwsza w 1902 roku, wykonana przez A.
Eppner u. Com. z miejscowości Silberherg, druga w 1984
roku wykonana przez Huberta Klamann’a z Diseldorfu.
Po przygotowaniu przez firmę planu renowacji mechanizmu zegarowego wraz z cyferblatem, a następnie
po jego zaakceptowaniu przez konserwatora zabytków
prace renowacyjne ruszyły. Zegar wymagał starannego
oczyszczenia z wieloletnich nawarstwień rozmaitych
farb, smarów i kurzu, usunięcia korozji i przywrócenia
możliwie wszystkich oryginalnych detali oraz rozwiązań konstrukcyjnych z kolorystyką ram wącznie. Wiele
panewek wykazywało nadmierny luz, a koła zębate i ich
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osie wymagały gruntownej renowacji. Aby przeprowadzić staranny remont zegara należało zdemontować
mechanizm zegarowy z wieży kościoła, rozkręcić go
i poddać dokładnej renowacji w pracowni. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac mechanizm zegarowy
powrócił na wieżę gdzie ponownie został zmontowany
i uruchomiony. Zdemontowana w latach 80-tych tarcza
zegarowa spoczywała w jednej z naw bocznych kościoła. Po wykonaniu gruntownej renowacji doczekała się
ponownego montażu na wieży opactwa. Wykonano
nową powłokę lakierniczą cyferblatu, następnie odwzorowano stary krój cyfr oraz zdobników, aby następnie
wyciąć je z blachy miedzianej grubości n2,5mm i nabić
na cyferblat. Zabieg ten pozwolił uzyskać wypukłość
cyfry i elementów zdobiących względem cyferblatu,
a zarazem pozwoli zastosować dużo lepsze technologie przy samym złoceniu elementów tarczy. Zarówno
cyfry, zdobniki jak i wskazówki zostały pokryte złotek
¾ karata. Tak odnowiona tarcza zegarowa trafiła
ponownie na ścianę wieży. Jej montaż odbył się przy
udziale dźwigi, gdyż jej waga wynosi około 400kg. Po
montażu pozostało tylko odnowić i zakonserwować
element zdobiący znajdujący się nad tarczą zegarową.
Zostało on odmalowany w kolorystyce elewacji zespołu
klasztornego.
Wszystkie prace firma z Poznania wykonała wciągu
niecałych trzech miesięcy. W tym miejscu firma PRAIS
chała podziękować panu Waldemarowi Porwal za współpracę przy renowacji zegara. W miesiącu październiku
2016r. odbyło się uroczyste poświęcenie mechanizmu
zegara wieżowego oraz jego tarczy.
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