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Urządzenie do formowania poziomych monolitycznych przegród
budowli
2
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Przedmiotem wynalazklu jest urządzenie do for
mowania poziomych
dowli,

składane i

Korzys
i tnym

monolity1cznych

zwala

przewoźne.

Dotychczas w budownictrwie stosowane są formy
drobnowymiarowe
montażu fi
miarowe

w:ymagające

demontażu

typu

lub

stolikowego

deskowania
czy

Wl!Prorwadzić

wielIkowy

tunelowego,

czenia otwartej.

i
Cel ten osiągnięto poprzez

konstrukcję urządzenia

do formowania poz1omych

10

masZJtów i płyt formujących,

wyposażoille

w

co najmniej

trzy

podporowe

w

wszędzie

normalnowymiarowy

otwór

po:z.ostawienia

schemaityczn
. ie

2

fig.

przedstawiają

przedstawia urządzenie

a

cych na mas.ZJtach,
.płyt

którego

i",totta polega na tym, że !posiada poziome podwozie

g,o

widoki
z

urządzenia,

fig.

3

boku w stanie rozłożo

nym, fig. 4 przeds,tawia zawieszenie płyt formują

monolitycznych przegród budowli składającego się

podwozia,

przez

urządzenia

można

Urządzenie według wynalazkiu jest przedstawio
ne

nionych niedogooIllości.

sto'sowa.nie

budowy,

i szybkie.

które

Celem wynalaz.ku jest uniknięcie wyżej wymie

wielo'kIlotne

warunkacl?

drzwi·owy jego rozkładanie i składanie jest łatwe

pracochłonnego

wymag.ają

z

na

każdych

formujących

Urządzenie

15

lmła

wykonania

fig. 5 przedsta'Wlia połą.czenie

ze

ścianami

według

poeiada

podporowymi.

wynała2iku

poziome

w

przykładzie

1 wyposa

podwozie

żone w co najmniej trzy podpor·owe koła odchylne

odchylne zamocowane nie w linii prostej i co naj

2 zamoc,owane nie w linii prostej i

mniej trzy pionowe śruby wsporcze. Do podwozia

trzy pi,onowe śruby 3 wsporcze. Do podwozia za

zamocowane są
C2ione u

góry

pioillowe maszty teleskopowe zwień

swej części wysuwillej.

Zwieńczenie

mocowane
20

połączone jest symetrycznie poprze.z zawiasy z dwo

czenie
wiasy

przegubowo

pOpTlzez

zastrzały

z

pionowe

maszty

teleskopowe

5
7

4, 10

połączone

jest symetry'cznie

z dwoma jednakowymi płytami 6 formu<

jącymi. Płyty. f9rmujące 6 połącwne są przegubo

pierścieniami

obejmującymi mas2ity i przesuwnymi po masztach,

WO poprzez zastrzały 8 z pierścieniami

przy czym części teleskopowe masztów względem

ją,cymi maszty 4 i przesuwnymi

siebie i pierścienie względem masZJtów są ustalane

najmniej

zw:eńcoone u góry swej części wysuwnej 10. Zwień

ma jednrumowymi płytami formującymi połąc2iony
mi

są

co

II

ci

teleskopowe

mas�ów

4,

po

10

9

obejmu-

masztach. Częś

względem

siebie

poprzez zatyczki Wlk:ładane w otwory maISztu. Sze

i pierścienie 9 względem masztów 10 są nastawne

rokość płyt formujących jest mniejsza od wysokoś

poprzez zatyczki 14 wkładane w otwory 13 masz

ci

złożonych

mujące

140474

mają

masztów
obrzeża

teleskopowych.
drewniane.

Płyty

tu. Szerokość płyt formujących 6 jest mniejsza od

for

30

wYi>okości złożonych masZJtów teleskopowych 4 i 10.
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Płyty

formujące

obrzeża drewniane 12.
Urządzenie ze złożonyrmi pły ta mi formu jącymi jak
na rysun�u fig. 2 przetacza się na podporowych
kołach odchylnych 2 w miejsc e formowania pozio
m)'ICh przegród. Ur ządzenie rozkłada się wy s'llwa

l

prz y bija się gwoździami paski azbestowe 11 zamy

1 y
ka jące B7lC.zeliny pomiędz
l ub sąsiednimi płytami. Paski a zbestowe 11 i g wo ź
dzie pozostają w formowanych przegrodach . Urzą
dzenie rozkładane i skł a d ane jest za p om ocą mon
podw ozia wciągaaiki lub ż ura wia , przy
czym w cWugim przypadku s kł ad an ie odbywa się
za pomocą zawiesia belkowego 15 poprzeiZ dwa
obwory, np. (/) 10 cm p oros �a wione w formowanej
prze,grodzie p oziome j.

,

Z a s t r ze ż e n i a

mają

jąc część 10 masztu teleskQpow ego na żądaną wy
sokość, równocze śnie podnosi się płyty fo�mujące
6 do pozilOmu podci ągając jednocześnie pie r ścień
9 r071pieraj ący za;strzały 8 i ust ala się je względem
części
na właściweo wysolk:ości poprzez pokr ę cenie śrub
3. Płyty formujące w fazie betonowania podtrzy
muje się dodatkowo przy obrzeżach w pozycji po
z.iJomej SJtemplami, a do drewnianych obrzeży 12

towanej do
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I
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15

p a t e n t 00 we
1. Urządzenie do formowania poziomych mon o 
litycznych przegród b udowli składające się z pod
wozia, masztów i płyt formujących, znamienne
tym, że posia da poziome podwozi e (1) wy posa ż on e
w co najmniej trzy podporowe klOła (2) odchylne
zamocowane nie w linii prostej i co najmniej trzy
pionowe śruby (3) wsporcze, a do podwozi,a zam,o
cowane są pionowe maszJty teleskopowe (4, 10)
zwieńc:rone u góry swej części wys
, uwne j , g dzi e
zwieńczenie (5) p oł ą czon e j esl t syrmetryoznie poprzez
zawia sy (7) z dwoma jed n akowymi płytami (6)
formującymi połą c 71OIly mi prze�ubowo poprzez za
strzały (8) z pi er ście ni ami (9) obejmującymi masz
ty i prze suw ny mi po ma s'zt a
, ch
(10), przy czym
cz ęś ci telelskopowe m asztów (4 i 10) wzglę dem sie
bie i pierścienie (9) względem masztów (10) są
ustawne poprzez zatyczki (14) wkładane w otwory
(13) masztu.
2. Urzą dzeni e według zastrz. 1, znamienne tym,
że szerokość płyt (6) for mującyc h jest mnie jsza
od w yg.o�ci złożonych maszJtów teleskopowych (4).
3. Urządzenie w edług zastrz. 1, znamienne tym,
że płyty formują ce (6) ma ją obrzeża drewniane (12).
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