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Werkwijze ea rnacbirxe voor de vervaardiglng vaÀ betodwaien ..
order aanwending van scfokkr-en.

Aanvrage 6ó837 Ned., ing€dieÈd f 9'Jurd lggg, t4 uui 68 min.:
operrbs.ar gêmeak 16 Septombor IgB4.

Eot is bekenil betonsoecie iu een vorm'
ia trillbg to brengen, oi aan eohokken te
oíal€rwerTer. om ale speciè soêd te la,ten
iïrtlinLetr'en aJdus bstàa#aËn yan hooge

5 vaethoid en groo0e dichtbeid te verkrijgdir.
Bii hèt verdi"chtea van betóu door sóÉk-
ken moeten vorschilleide factoroa samoa-
Éprken, wil men de gewonsàhte resultaton
lon vollo bereiken.

Volgens de uitvinding wordt I3 eer a,artl-
yochtige betonmortsl verwerh; 9s woriló
de spqcie in en mst dea. yorm &&u
schokkon onderÉorp€r, w€Iko oDtstaen
door eea valbewogiag over een hoogte van

t5 mirder dan glS ó:i" worden de'sohok-
kea opgewekt, doortlat de vorm vast is vor-
bond6n met eon sfilf, metalen d:aagstuÏ,
Srwijl 'ninstÊïtg fw-ó aanslae€n tUs-schon

:È!et ilraagetuÏ en een mstalón aambeeld
zo ge\iklijrtig don schok opvanqen en boven-

dion [et aambeóld eon fewioÉt heeft, mia-
sfons.ge\ik aan een derïe van het gáwioht
van de vallenile aleelen: 4s wordt on-cler het
aanbeeld een fi:arleeriag gebruilt, welke

25 minstens twsemaal zoo zïiar ie als ale val-. lendo tleolen; vormeu aambeeld eu ffradee-
ring éon geheel, da.n ie hel, sewioht van da,t
geheÉl 'l'il'Àtêng twee en óen dertle maal
het ge#oht van de vallsnde deolan.

30 Het gebruik van aardvochtigo specio
p?aklr. +í do Éortel r1iet ontíengï bij
hêt sohbl&€n ên da,t alê va,Bthêid va; heï .

tot ca, 400 schokken per minult kan ver-
oorzaben on da spocle n\gt In den yorm
gaat spa,tten on dus oatmenqen.

De stijve verbiryling van den vorm aan !0
een metalen draa,getul maa,kt. dat sesn
plaa,tse$ke natrilliagon van hooge freqïep-
tie kunrien ontstaan' en dus disohoËwer-
kiag, die de speoio als het waro inssn doet
etuikoa, niot ,overgaat in een snellesiilde- dE
ring, waardoo'r de samen_bang in de speoie
eerder losser wordt.

pe 
"betrgkkeljjk Heiae aanrlagen tus_

schen het draagstul en het aambËeld ver_
hiadsren het ontsiaan va,n eon luohtkussen i0
tusgohen de aanslagvla,klen, waaÍdoor de
sohok gebrokon zou worden, zooa-16 dat
waameembaax is, wa,n:reer liohamer met
groote tegen elkander passonde oppervlak-
ken elkaniler snel nadéren. Gs

Ee,n betrekiolijk zwaar meta.len aam-
beeld, dat de slagon vaa de vallende nassai! e€rBtem aanleg opvanpg, maa,kt de Bloot-
werking effeoLief, Schokbrokers eo veoren-
de tusschenstukk€.n zijn volgens de uit- ?0
Yrnorng verwerpetu_k.

Eoa nog zwaarder filrdament, waarol
hot aambeeld. zoo stiif mogeliik is vaet'-
g€zêt, yoïhoogt ovsnoens hot eífeoË van
den slag. IIoe minder eecuadafue bewesín- ?6
gen ontsta,a,n, hoe kloiner bet a,rbeiclsior-
mogen-ie, dat y-oo1 soho!&sn volgons de
uitviniling noodig is.

Do-werkwijzo vglggns d9 uiivindiag bo-
rust dus op ile gedaohte, dat sohuildÀn ea to
eidd€ren rdat hot govensolte offoot op de
speoie 

-hobbon, een aantal botto.stoóten,
aooroel mogo{ih zonde,r natrilliag, daar-
entegen- een zeor.guastigen iavloed op de
krallteit van het eindpmduct uiÉoefoiron. to

TJ, clo. hiorboven &e,ngeg€yon gowiohts-
vorhoudingen is het gowioht van Àet beton
en den vorm een verauderïrjke fa ator. Zo.u
hot gewioli van de vallendo deelen te zeer
Btijgerl têD opzicbte van hot gewicht van !0
aambeekl plus firndoering, d;; komt het
oogenblik, waa,rop de workwijze volgens de

Bovendisn

wordim

wa,aÍdo kan boroikel.

voora.l indion men ds

trot beton vol-

hot, da,t terstoncl na do
de votu v&n oonvoudise
b.v. palen en battten, kàn

Verl(P{gbsq bU het Bureau yoor den
ItldulHeelelÀ 

-ElEendorÍ\ te's_Gravenhaáe.
;-.;.'Fritp pe. ê.x. f 0.60



2

uitviading geen effect v&n bêteekênis meer
heefb.

Een machine yoor bet togpa,gsen ya,n de
werkwijze volgeas de uitviniliag, moet ook

5 bij het maken van een kleilr betonnen voor-
werp in eea lichten vorm een goed rcsul-
taat gewen. Een schokmachine volgens de
uitvinding moet aan de volgendé voor-
waa,rden yoldoen: Zij moet voorzien zijn

l0 yar een i,tiff, metalen draagstul met be-
vestigingsmiddolen, met behulp waarvaa
een vorm op het dra,agstuk ka,n worden
vastgezet; bet aambeeld moet zwa,ard€r

'zljn da:c genoemd. ilraagstuk; de fu:odee-
15 ring moot minstens zes maal zoo zwaar zijn

als het draagstuA en ka,r: eventueel één ge-
heel vormen met het a&mbseld; ton min-
ste tlqee a,ansla€?laatsen moeten het draag-
dtu& opvangeu, wan:reer hei op het aan-

20 beeld valt bï een valhoogte van tea hoog-
ete 25 nim.

De navolgendo litsratuur v,ermeldt ele-
monten, die ook bii de werlwijze elr in de
maohire volgens de uitviniling toepassing

25 viaden. De hierbovon en in d.e conclusie
aa,trgeduidê coebina,tie yan belieudê ele-
menten is echtêr slechts door de uitvincling
tot stand gekomen om tot iets nieuws en
betere to leiden.

q0 Ïba,nsoh ootrooiechrift l{o. 666.025. Dit
verm.eldt, dat aatdv-ochtige srqcie in een
vorm wordt blootgedtêld a,an sÍooten of
sohokken. Op de opecie rusr een gewiohi,
Letwolk door zijn traagheid. do spècie stii-

35 ver sa,mendrukt, wàtrneer de vorm rnet do
speoie in een machine aan eon schok wordt
onderworpon. Het doel is onmitldellijk een
zoodaaige vasiïeid van do specie to vor-
krijger, dat cle vorm kan wotden verwij-

.40 derd, voordat de Epeoie chemisch is vei,
,stljfd.

trYansoh octrooisohrift No. 709.21?. Dit
betrefí een machine met een tafel, waar-
op een betonvorm geplaatst kan worden.

a5 De tafel dxa&gt op een stempel, wolke door
micldel van een nokschijf om_hooggebracht
ka,n worden. De steoip-el word.t-ïerÉicaal
gehouden door middel van twee evenwijcli-
ge, s oharnierende sta,ngen (parallolgelei-

50 ding), waa,rvan tle eene ie afgesohuind er
met het schuirxe vlak ka;n vallen op een in-
stelbaro wig. Met deze wig wordC de val-
hoogt,e, welke kleia kan zijn, ingostetd, De
rea,ctiostoot p.tant zich voort '\/an het ma-

es chinogeraamae over de wig, een. hefboom,
een soharnierbout, den stempol naa,g de
draagta"fel. IIet strcvon van dè uityinding
om alen Êtoot of schoL, zoo -!or- mogeJij[
door eeg _aambeéld tá,. laien qDnqulst,

60 wordt in déàe machine niet benadàrd.

)uitech octrooisohrift No. 468.649. Een
vormkast, tr&a,ra,aJ] eetr houten onilerleg-
plaat is v_orbondea, wordt mot bèhulp vá
een handhefboom l*nge goleidirgen ópge-
-never on eerarge es._[en sestootgn oD twee 66
rails, welke op-een zwaa,r-aambeeld foeteir.
Eon op de specie rust€nde llrukplaat be-
vordert cle vêrdichting. De vàigeis de uit-
vindhg nuttig gebleken geri:rge valhoog-
te, wordt bii deze machine overschr. eden ea z0
ool wordt nieí aa,a den eidoh voldaa,n, dat
de vorm op bon metalen draagstul is be-
Yestryd,

De teekening geeft een beeld vaÀ êèn
machine volgens de uitvinding yoor het ?6

fcloklen ya,n betonpalorr, vloerbalhe.n,
èohoeiingplaten, buizon en andere voor-
weirpon va,n betrekke$k groote lengte.

ïig. t is een dwarsdoorinede; figl 2 is
eeu zijaanzicht en gedeeltelijke doorsnede o0
van een gedeelte cler machiaè.

Op de zeer zware, slechts gedeeltelijk
geteêkende, fundeerirg t is heí aambeeid
! 4ot lehulp van bouten 3 stevig beyeÊ-
tigil Het aambeelil is voorzien van e€n Bb
aa,ntal aengegotên. aanslagribben 4 en van
aerlgegoten stoelen 5 voor nokaÊsen 6, zoo-
mede van enk€le verhoogingen ?, wáarin
vertioale geleidingspenner 8 zijr yostge-
schroefd. g0

Eerr zeer stijf draagstut 9 is a,en de on-
derzijde voorzien van a,a.nslagribben 10,
welke _te_gcnover de aq-''.la,gri6ben 4 zïn
gesteld. Yerder-ziin aaà heí draagstuk ie
zien: kussenblokken ll voor assen yan de g5
rollen 12, soharnimooreix l3 sn rlwa,rsgroe-
ven 14 in het bovonvla,l<.

_De Louteir vbrm béstaat uit een grond.-
plaat 16 en trr€e zijstukken 16, welÈe vap
bovon door in de zijstukkon verzorken t00
stempols I7 op afstand worden gehouden.
Deze vorm wordt cloor een aantáI beugels
18, 19,_20,2I net behulp van spíeèn-22
zeeretijf omspa,rmen, zoodat hli dè biÍ h9t
echokken optrcdende haohtot' kan weer- t06
staan, zonder merkbaaÍ na,a,T buiten eE
weder terug te veeren. Oogon 28 dienen
yoor het transport van den-vorn naa,r d.á
plaa,td, waax de betonpaal lqoet vertteenen.
De staven 20 vaJ.len-in de ruine groeyon 0
14 yan het draagsiuk 9., Aan de bovouge-
uoende ooren l3 zijn de troksta,ngen -2a
s_cbarnierend verbonden. Met behuip van
de vlougelmoerea 26- en de dwarsjit teq
26 wo*lt d.e vorm op het draa,gstuk 

-g yast- I I E
getroklen.

De as 28 drljft door midd.el van cozrisc.he
raderon de nokassen 6, zooda,nig, dri,t áe
nokscb$von 2? paarsgewijs tegên-elkaader
in dra,a,io! etr de goleidingspenaeD g nagê- t20



noes qeen weak hebben om hot qraqg.ftuk
ii oï 

"liin 
pt"u.. tu houden' D-e nokscdjven

zz ina,ieri ca. 160 omwentelinggl per 1r-
nuut. hetseon voltloende is om de trokken

6 ;iÏ" ;;k"; van tle rollen !z tii-agns q3

woÍbeweeinq van heL aLra,agstuk 9' Drt vI{ -

"i"Ëár 
nïr""ni"at bij alle -nokken ge$ktlj-

Aq, ,ooÉut a" aun"iagen I0, met alles wat
a-fi 

-Àt"tto"u" bovÉdt, een w{en 3J
l0 ma,ken y&n otrgeYeer 8 qLE.lg9Si9' Axe'- írÀt*e"" I0 bóhooren ge$lctijdig de aqa-

"lg,son-4 
van het a,aqbeeld to raLen. lfe

ass;n mosen de slaqen irie[ opnenen, in de
allereersË nlaats ómtlat de veering een

to minimum doet z!jn, en ten tweede, omdat
hêt nioohanisme {o zeor zou lljden

De buisvormise kern wordt uil den paal
en uit den vorÀ qetrokken, terstond na-
dat het schokkenlis beëindigil (vergelijk

rn het Dritsohe ootrooischrift No. 373.829).-- 
Zoofua do mach.ine haar taa,k heefb vol-

bracht, worden ile vlougolmoeren 26 los-
sedTaoid eu worden vorm en paal van de
íachine seheschon on na&r een zuiver

rs reoht afgeierkte ligplaats getransqorteerd.-- Dit sesóhiedt heí 6este door aan de tra,ns-
ootikto"n een horizontaler draagbalk te
'banqen en een zigzag loopenclen kabel aan
to brengen tusschen de oogen 23 en over-

30 eenkom;tige oogen va,n den ilraagbalk' Bij
voorkeur leidt men den kabel over katro-[-
len ofschijven, zoodaí de vorm op een aan-
tal regokÀatig verdoold.e punten met ge-
liike Éachten wordt aangogrepea en de

35 pïal dus tijdens het tra,!.spoÉ zuiver rcoht
bliifr.

Óp de ligplaats, waar cle paal rustig kan
vers?esnen,- wordt eetst met behr:lp van
eorl lier cle lrernbuis 29 uitgetrokken en on-

ag niidalelijk daarop wordon de beugels 18
'- tot 21 ;fgenometr, zoomede de vormstuk-

3

kê:n 16 on t? vorwijilerd. Ál hot gereoil-
schap, behalve cle grondplaai 16, ks,n on-
uidilel{jk wecler dienen voor het ma'ken
van een volgenden paal. 4E

Conolueies.

L Werkwijzo voor de vorvaardiging van
betonwaron onder aa,nwending va,a sobok- 50*

kea, gekenmerkt dooi hot gebruik van
aardvóchtige spooie in een votm, welko
vast is verlontlem mot een stíjf; metalen
draagstuk elr het herhaaldelijk vrij la,ten
vallei van vorm en draagsh:k met eeu val- 65

hoogte vs,n hoogstens 26 mm op temiil-
ete 

-twea a-anslagplaatsen tusschen dit
draagstuk en varr €er motalen aambeeld,
hetwèlk eon gevioht van minstene een
clerrle deel va,n hêt gewicht der ya,llende 60

deelen heeft en bovestigd. is op een firl-
deerinE, die ten:ninste twee D.a.el zoo
zwaarls als de vallÊnale deolea, dan wel
één seheel met het aambeeld vormt en dan
teza"nen da'armede een gewicht va,n min- 66

stens tT{'ee en ml d"erde maal hot gewicht
va,n óe vallencle dselen heoft.

2. Maohine voor het toepassen van cle

werffize volgens conolusio I, gekenmerkl
door eén stijf, nietalen draagstuk e-o eo-o z0

metalen aambeeltl, dat zwaartler is dan
dit dra,agstuk en op egn fundeoring, welkrc
minst€ns zes naal v'oo trwaJat is als het
draagstuk, is bevestigd, of daarmetle ééro

geheol vormt, door een inriohting voor ?5

Éet herhaaldeliik vrij laten vallen van het
draagstuk.ovor egu vaJhoogte van hoog-
stenJ 26 mm op ten minst€ twee aanslag-
plaatse4 Lusschen het d.ra,agetuk en het
àa,mbeeld en door beves higi:rgsmialdelon, 80

waarmecle een vorm op het draagstuk
kan worclon vastgezet,

Eierbï f blacl teekeningen.
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