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  ملخص الوصف الفنى

The invention provides improved moulds, counter-moulds and 

pallets or trays for the manufacture of bricks or building blocks 

with male-female fitting Present improvements are illustrated in 

figures 1.2.3 and 4 ( respectively : 1’, 2’, 3’ and 4’) with respect 

to the moulds or molding forms and in figures 9.10.11 and 12 

with reference to the respective counter moulds, same being 

made from the corresponding profiles of rolled steel material or 

any other appropriate material, the mutually contacting edges 

being suitably welded or brazed, e.g. by electrical welding so as 

to provide the appropriate shapes and sizes or the blocks or 

bricks These moulds and counter moulds according to the 

invention have an outer shape such as to be easily applied or 

used in conventional machines or even special machines for the 

manufacture of bricks or blocks, fitting one another, made of 

concrete, or a ceramic material or any other appropriate material, 

regardless as to whether the machine is driven by electrical, 

pneumatic or even muscular energy, in automatic or semi-

automatic fashion As complementary to the moulds and 

countrermoulds of present invention same also provides a 

special type of pallet or tray designed for supporting, 

transferring or conveying the moulds and countermoulds or the 

molded units, respectively   

ملخص الوصف الفنى 

 (عربى)

وصفائح أو صواني محسنة جميعا ( معاكسة) يؤمن االختراع قوالب وقوالب مقابلة 

التحسينات الحالية . أنثوي -اجر أو قطع بلوك للبناء ذات تعشيق ذكريقطع  لصنع

 4مكرر، 3مكرر،  2مكرر، 1 –بالتتالي )  4و  3، 2، 1األشكال  موضحة في

بالنسبة  12و 11و 11و 9وأشكال القولبة وفي األشكال  بالنسبة للقوالب( مكرر

ابلة أو مطابقة من مادة نفسها مصنوعة من جانبيات مق للقوالب المقابلة الخاصة، وهي

مناسبة أخرى، والحواف المتالمسة بالتبادل ملحومة  الفوالذ المتموج أو من أيه مادة

أن هذه . وأحجام مالئمة لقطع األجر والبلوكات مثال، بلحام كهربائي، لتامين أشكال



االختراع لها شكل خارجي من السهل تطبيقه أو  القوالب والقوالب المقابلة حسب

اآلالت الخاصة لصنع قطع اآلجر والبلوكات،  له في اآلالت التقليدية أو حتىاستعما

البيتون أو مادة خزفية أو من أيه مادة  المنطبقة على بعضها البعض المصنوعة من

بالطاقة الكهربائية أو الهوائية أو حتى  مناسبة، بصرف النظر عن كون اآللة تسير

القوالب والقوالب المقابلة لالختراع الحالي  ..... .العضلية، أو بطريقة آلية أو شبه آلية

من الصفيحة أو الصينية المصممة لدعم أو  فاالختراع الحالي يؤمن أيضا نوعا خاصا

   .الوحدات المقولبة بالتتالي تحويل أو نقل القوابل والقوالب المقابلة، أو
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