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REPÚBLICA FEDERA

SEÇÂO H
ANO XXVII - N9 21
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SECRETARIO DA INDICISTRIA
Expediente de 24 de janeiro .
de 1969
Notificação

Ficam os requerentes abaixo mencionados convidados a comparecerem
a êste Departamento no prazo de
90 dias a fim -de efetuarem o pagamento da taxa final:
N9 536.471 - -Requerente: Moore
Business Forms, Inc. - Reg. número 370.425.
DIRETOR GERAL
Expediente de 24 de 'janeiro
de 1969
Pedido de preferência

Nestor Bezerra Ramos (no pedido
de preferência da pat. PI têrmo número 183.704). - Indefiro o pedido
de preferência, por absoluta falta de
amparo legal. Nota-se alias, neste
-caso, ser esta a 3 kt vez que o interessado requer e tem indeferida a
preferência. A circunstância, por si
só, já se apresenta absurda. Mais
ah. urda se torna quando se vê que,
não obstante o facultado e elucidado
no despacho denegatório de Lis, 16,
volta o interessado a requerer, pela
3'? vez, sem aduzir qualquer fato, que
pudesse atender às exigências mínimas do art. 163 do CPI. E ainda:
mais absurdo o fato de que os dois
últimos requerimentos já se apresentaram subscritos por "Agente da
Propriedade Industrial", que, por dever de oficio tem obrigação de conhecer a lei e agir de acôrdo com
seus ditames, evitando assim despercilício absurdo de tempo e de trabalho que poderiam ser melhor em-1
pregados, em benefício de todos.
Diversos

Ccianese Tecelagem do Brasil S.A.
(titular do tê:rad 828.579). - Arquivar.
Divisões e Sessões republicado por
ter saído com incorreções
• D. O. de 22-1-69
Privilegio de invenção deferido.

N" 146.646 - Dispositivo alimen
teclar automático rotativo, adaptável
máeuinas e.Orticeiras, ou outros
fins - Mecânica- e Estamparia Rodege Ltda.
N" 1143. (391 - New° tipo de ioter-1
rupior automático - Antonio Mário'
Cticatti.
N 9 144.407 - Computador - .Interi,at i onal Business Machines ,Corp.'
N 9 144.458 - Nó-'o sistema .de
Alarme centra foto - Walter Boa:atui.
Prcie,sáo de prep. I raN 9 134.r6
ção de- uru componente terinoelétrico
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No 454.850 - Hydrostone -- alar
S. A. Comércio e Administração -4
Classe 26.
N9 458.935 - Pandoro - Antôni0
Penteado - Classe 43,
NO 458.936 - Pandoro - Antônio
e componnetes termoelétricos assim
Diversos
Penteado - Classe 42,
N u .480.093 - Maritta - Franz voa
obtidos - Westálighouse ailectric
Foram mandados cancelar, de êwêhl
-• Classe 45.
acôrdo dom o art. 22 do Código N 9 501.061
Darvisul - Cooper
Ni? 136.996 - AperfeiecamenWs em
. . as patentes abaixe menciona- McDougall & Robertson
-Limited
sistemas de acionamento de fasquias
das:
Classe
2.
ou taboinhas em persianas, toldos-'e
N . 78.151 - Requerente,: Imperial
N O 507.983 -- Chemi-Vic - The
congêneres - Carlos Quirino Bardi. Chemical Induscries Limited.
Goodyear Tire & Rubber Company
'Requerente: Bruno - Classe 28.
N9 '78.206
Desenho ou modelo industrial
Diarena e Guiri° Caputo.
N 9 518.306 - Cornbilux Glasurit
deferido
N 9 78.269 - Nieolino Guimarães Cembailaca S. A. Indústria de Tia.
N9 165.825 - Nôvo modelo de ca- Moreira.
tas - Classe 1.
N9 78.291 - Oxy-Catalyst. Inc. -- NO 545.060 1/4- Sauer Importado.
neta, lapiseira e Congêneres - Artur
Eberhardt S A. Indústrias Reuni-. Cancelem-se as patentes.
ra Ornar Zimmermann S. A. - Claa-•
se 49.
das.
Extgêncta
NO 550.812 - Benzo-Tanios -- Na.
N 9 168.308 Um Uivo 'modelo de
Orniex S. A. Organização Nacio- mem José Tantos -- Classe 3,
comutador -elétrico intermitente nal de Importação e Exportação No 562.753 - Presthol - Estam.
Invictus Rádio e Televisão Ltda.
(oposição à pat. MU termo 146.958). paria São Thomaz S. A. Comércio
Recurso interposto
Máquinas Varga S. A. (no recurso - Deverá a Opoente apresentar do- e Indústria - Ciasse 7.
interposto ao deferimento do têrmo cumentação realmente comprobatónia No 564.127 - Lupo M 600 - Cia.
de data (24 de março cie 1959) tida Lupo Agrícola, Comercial e Industr-al
n9 .118.516 pat. PI).
como
anterioridade, de modo a que - Classe 36 -- Sem direito ao use
Notificação
se possa fazer umi. julgamento defi- exclusivo da letra M.
N O 569.843 - Itapura - Farama.
Ficam os requerentes abaixo nitivo.
cia Itapura Ltda. - Classe 48.
. mencionados convidados a
, Prorrogação de patentes
NO 57.4013 - Gagliardi
comparecereln a êste DepartaWaldemar Clemente (no pedido me Galhardo Martinez - Classe 38.
mento no prazo de 90 dias a
NO 580.233 -- Fluxarc - Arrie°
fim cie efetuarem o pagamento de prorrogação da patente MI ntr- Steel
Corp - Classe 1.
•
da taxa final:
mero 2.144) . - Prorrogue-se.
FBS - Era.
D. F. Vasconcellos S. A. Óptica e: N O 582.969 - FBS
N9 134.126 - Requerente: Pariá, Cecânica
de Alta Precisão - No pe- preendimentos e Construções Ltda. •
Paoli & Cia. Ltda. - Pat. 79.111. dido de prorrogação
III •
da patente • MI.-NCOla5s8se5.41563139.587
Requerente:
ManuN9
Mapeáa - Mapesa
5.696 - prorrogue-se.
No-S.
A.
'Indústria
fatura de Tabacos Particular V. F. nOMario
e omércio C- Na
Evaristo Stanguerlini
Grego, S. A. - Pat. 79.120.
38 sômente para papéis semi
pedido deproraogaçãc da patente MU classe
mpressos,
140.783
-Requerente:
Noboru
No
no 5.393 - Prrogue-se.
Mashiki - Pat. 71.126.
Cerâmica Sanitar.a. Porcelite S. A. NO 585.454 -- Murici - Distribui.
148.33
Requerente:
Júlio
Sede Esquadrias de Madeira Mu.
N9
- N opedido de pror.ogação da Pa " id. iã Ltda.
NO 589. -• Classe 16.
vero Aira - Pai. 79.132.
tente MI n9 4.078 -- Prorrogue-se
.590
Cepaldrin N9 139.003 -, Requerente: AdalBranko Ivan Adolf Okretic
de Ferttl zantes - Classe 2.
berto Costa de Campos Bueno - Pa- pedido
pedido de prorrogação da patente Mt Pau
No 591.831 - Emblemática - Tetente 79.009.
n9 5.436 - :lrorrogue-se.
Excelsior S. A. - Classe 1ff
N9 137.310 --• Requerente: Frue.-: Fábrica Nacional de Acessórios para levisão
dd
exclusão da generalidade arhauf Trailer Company -- Patente Lubrificantes Ltda. - No pedido de tigosCom
de louça.
prorrogação dapatente MI no 3 882
n 9 79.037.
No 141.787 - - Requerente: General - Prorrogue-se.
No 592.820 - Pega Firme - CIA
Electric Company - Pat. 79.044.
- Cia. Industrila Capp - Classe 28.
Giuseppe
Micheloni
No
pedido
de
N 9 141.888 - Requerente: InterArtefato da 1:atente PI têrma nú- N 9 593.021 - Alfiplast
national Buainess Machines Comp. prorrgoação
de Metais Alfiplast Ltda. - Classe
mero
-160.860
- Prorretat:-se.
n9 28 , -- Com exclusão de letreiros.
- Pat. 79.046.
N 9 142.432 -- Requerente: General
NO 593.213 -- Rama - Cia. flama
Electric Cornnany - Pai. 79.049:
Comércio,. Indústria e Importação Seção de Pesquisas
N i? 155.394 - Requerente: Cia.
Classe 6 - Com exclusão dos artigaS
Comercial e Industrial Katra - Papela seção.
Expediente de 24 -.de janeiro de 1969 indicados
tente '79.051
N 9 593.531 - onza - Panauto S. A.
Ma rcas deferidas
N9 138.298 Requerente: Manuel
Indústria e Comércio - Classe 8.
Maldonado Veloso e Amadeu slauil416.161 - Amajó -- Cafés Ama- N9 595.830 Fibramold - Fibra.
lerme Mijares Pujais - Pat. 79.143. jóNO
e Ton'nho Indústria e ornércio mold Indústria Eletrônica Ltda. -4
N 9 139.11.8 - 'Requerente: Alexan- Ltda. - laSse 41.
Classe 8.
Pat. 79,151.
dre R
No 430.514 -- Dewronce - De- N 9 595.867 - Muvilop Peças
11 9 .'359 - Requerente: Dumi- wrance & Co. L inited
Muvilop
Classe 31.
de Parabrizas Ltda. - Cias-tru Ghica - Pat. 6.603.
No 430.851 - 11/lission
Mission - se 23.
N 9 164.164 - Requerente: Ancora
compane
Manufacturing
classe
d.
N9 595.879 - Muvilop - Peças
Pa- No 430.852 - Mission
Induslria, - Comércio, Ltda.
Missio 3
Muvilop de Parabrizas Ltda. -• Cias.
tente 6.606:
Manufacturing Company - Classe 6. se7 - Comexclusão
de moinhos ris
N O 454.419 - Hotel Magazine do vento.
N9 1(14.300 Requerente: Ancora Brasil
e
Internaeamal
Sylvio
Eit2
PaNo 595.880 - Muvilop - Peças
Indústr i a e Comércio Ltda. de -Miranda - Classe 32,
Muvilop de parabrizas Ltda,
tente 6.607.
Cão,.

▪
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado á publicação.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

- Para evitar interrupção na,
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE Da SECO OE REDACAO
solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARÃES trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEFE 00 LERVICO DE PUBLICAC6ES

.-- As reclamações pertinentes J. DE ALMEIDA CARNEIRO
matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção.
saçÃo
de Redação, até o quinto dia útil!
**ene de publicadacla do expr.:Armam c' lo Departamento
Subseqüente à publicação no
Nacional de Propriadaes endu.trlat do Minlotério
de ,ndúst r la e do CoMércio
órgão oficial.
A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11- às 17h30rn.

Wpresso nas Oficinas oo Departatrtnto de irni-rensa

Nattona4

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior
Capital
Capital e Interior :
Os originiais, devidamente
NCr$ 13,50
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18.00 Semestre
NCr$ 27.00
grafados em espaço dois. em uma Ano • •
NCr$ 36.00 Ano
só face do papel, formato 22.23:1
Exterior
- Exterior :
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
NCr$ 39.00 Ano ,
Ano
•-•
•.•
• ••..
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
- O preço do número avulso figura na 'última página -de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano.
- O preço do. exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01,
exceto as para o exterior, que
se
do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
• •e. . a• •:••••.. n • •

•

- Na partj superior do anderêço estão consignados o número
do talão de registrci da assinatura
e c, mês e c- aho em que findará.
- As assin al turas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de jeuereiro.
- A remessa de valõres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento clé Imprensa' Nadonal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentoS quanto à sua aplicação.
•
1

Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remem
tidos aos assinantes que os soltacitarem no ato da wsinatura.
-

Andarilho - Quk
N° 610.349
NO 605.941 --- Valcerto - Bar e marciais - cl. 38 (na d. 38 somenmica Valmey S. A. - el. 48.
Café Valcerto Ltda. - Classe 38 - te, para papéis semi-impressos).
NO 610.353 • Viuvinhas Na classe 38 somente para papéis •NO 609.404 Pabas -- Administração Pabas S. A. - el. 38 (na mica Valmey S. A. - cl. 48.
semi impressos.
No 610.386 Fadema - FadeMa
No 605.950 - Flor do Jardim - ciasse e-e-usão de impiessos
Fabricação de Máquinas Para InRestaurante e Pizzaria Flor do Jar- em geral e folhinhas).
dim Ltda. - Classe 38 - Na clasNo 609.442 - Guaraci - Serralhe- dústria Plástica Ltda. - cl. 6.
N9 610.630 -, 24 de Maio - Gráse 38 somente para papéis semi im- ria Guaraci Ltda. cl. 16.
pressas.
No 609.466 -- Pôsto 52 - FôstO fica 24 de Maio Ltda. - cl. 38 (na
cl. 21 (com exclusão de cl. 38 somente para papéis semi-ImNo 606.228 • safra • - Safra --- 52 Ltda.
pressos).
S. A. Crédito. Financiamento e In- • alavancas - de câmbio).
N9 610.670 - Refisa - Refisa ReN• 609.621 - Ornac - OrnacOrvestimento - Classe 15.
Industrial S. A. - el. (3
NO 606.238 - Safra - Safra - ganização Nacional de Construções frigeração
(com exclusão 'de balcões frigoáfiB. A. Crédito, Rnanciamento e :In- Ltda. - el. 16.
NO 609.629 LVSA - Lanifício tos) .
vestimento - Calsse 26 - Com JXMenin - Indústria
No 610.755
Varam S. A. - el. 36 (com exclusão
clusão de lustres de madeira
de Aguardente Me= Ltda. ra - de leques).
N9 606.239 -- Safra - Saf
Lanifício se 42.
N9 609.626 - LVSA
S. A. Crédito, F_nanciamento e In• N9 610.776 -- Moura Azevedo vestimento - Classe 27 - Com ex- Varam S. A. - cl. 37.
clusão dos artigos indicados pela • N9 609L 658 - Edixa - Edixa . S. A. Moura Azevedo Comércio Importação
Ltda. - el. 7.
Industrial e Comerciai - el. 12.
seção.
NO 610.779 - Ibrasmi - Ibrasmi
NO 606.241 -- Safra - Safra -NO 609.676 - Baiacu - Viceter
Indústria Brasileira de Minérios EsS. A. Crédito, Financiamento e In- Filenti - el. 42.
cl. 4.
vestimento - Classe 28 - Com exNo 609.802 - Marconi - Sociedade peciais S. A.
NO 610.803 - [Vila D'Este - Conclusão te guarnições.
Rádio Marconi Ltda. - el. 14.
N9 606.243 - Safra - Safra N9 609.807 - Rolam - Industrio, fecções Vila D'Este Ltda. - cl. 22
S. A. Crédito, Financiamento e In- de Colchas e Tecidos Rolam Ltda. - (com exclusão dos artigos indicados
vestimento - Classe 31 - Com ex- cl. 37.
pela seção).
clusão de guarnições.
N9 610.804 - Vila D'Este - ConNO 609.824 - Marconi - Sociedade
Maviembe
Indús
. -- Rádio Marconi Ltda. - el. 39 (coM fecções Vila D'Este Ltda. - el. 23.
N9 606.285
trias Reunidas Exala Malucelli S.A. exclusão deis artigos indicados pela
N9 610.805 - Vila D'Este - Con•- cl. 4.
fecções Vila D'Este Ltda. - el. 24
seção).
N9 607.052 -;-• Seridol - Comércio
N 9 609.828 - Marconi - Sociedade (com exclusão de bandeiras e fit),e Indústria Aroma S. A.
cl. 41. Rádio Marconi. Ltda. - ci. 43.
mulas) ,
NO 607.121 - Franco Ld - IndúsN9 609.830 - Marconi - Sociedade
seção.
N 9 610.812 - DR - Editora Da
tria e Comércio de Carnes Guana- ná,cuà Marooni Ltda. - cl. 45.
Ltda. - el. 32 (com exclusão dói
No 604.808W -- Nicola - Carroce-- bara S. A. - cl. 41.
N9 609.831 - Marconi - Sociedade artigos indicados pela seção).
r'as N cola S. A . Manufaturas MeNo 607.201 - Manda Brasa - Ma- Rádio Marconi Ltda. -- el. 46.
táens -- Classe 20.
noel Souza Gouvae - el. 42.
N9 610.928 - /Olaia - Olaia ArNO 609.834 - Marconi - Sociedade
No 604.853 - /Imola - CarroceNO 607.329 - Vali - Simões & Rádio Marconi Ltda. - el. 49.
tefatos de Madeira Ltda. - cl. 34
rias N cola S. A . Manufaturas Me- Wohler Ltda.- - cl. 46.
O 609.837 - Marconi - Sociedade (com exclusão de estares para cor»
tálicas --• Classe 13.
No 607.443 - Lagôa Rica - In- IN
tinas).
Rádio Marcou( Ltda. - el. 18.
Endo &
NO 605.053 - Endc
dústrias Químicas Brasília S. A. No 609.841 - Marooni - Sociedade • N9 610.929 - !Olaia - Olaia ArLtda. - Classe 7 -- Com exclusão ci. 48.
Rádio Marconi Ltda. - el. 22 (com
de moinhos de vento rurais.
NO 607.661 - Isotex - Produtos exclusão dos artigos indicados pela tefatos de Madeira Ltda. - el. 40
• NO 605.184 - Viva o Show - Cia. Prestorp
(com exclusão de macas estofadas).
Indústria de Plásticos
1 seção).
Swift do Brasil S. A. Classe 32
N9 610.965 - Santa Madalena N
O
609.908
Jiribin
Marques
- Com, exclusão dos artigos indicaPii,sto de Serviço Santa Madalena
N9
607.682
Jayne
Chocolate
Si
Cia.
cl.
42.
dos pela seção.
- cl. 47:
/ N9 609.934 - Edi - Edi Emprêsa Ltda.
NO . 605.299 - Bangalô - Bazar Duloora S. A. - cl. 41.
NO 610.977 - 1 Faiscar de
Implementas
Industriais
Ltda.
•Bangalô Ltda •• - Classe 36.
N9 607.781 -- Negro Tibúrcia Mecanovidstica 'Faiscar Ltda.
. 21 (com exclusão dos artigos in- el.
NO 605.526 - Chussman Indús- 1Pis Luiz Carlos Pereira Barreto 6.
,
dicados
pela
seção).
ussman
Ltda.
-tr. ade Calçados Cls
cl. 42
N9 610.983 - Vila Ipojuca - EmN9
609.981
Nobre
Elos
QuíClaSse -36.
prêsa de ónibus Vila Ipojuca Ltda,
No 609.183 - Daigosa - Fiel Rose m i ca Industrial Ltda. -- el. 2.
NO 605.788 - Ba l eai) - R.s.stati ran cl. 21.
• Indústria de Plásticos Ltda..
No 609.982 - Nobre - Elos Qui- 'a
te Balcan Ltda. - Classe 41.
Indústsla se 49.
m i ca Industrial Ltda. - el. 3.
N9 610.987 .s - Orquídea - Inciús
•NO 605.790 - Paidete
•
r
•• 1,3
NO -609.363 lsr° 61 n :337 - Juanito
Quí- tria de Vasas Ornamentais Orauide
de Artefatos rz asticos Paldeta Ltda. ,.
N. A. Euipreen/ .111.:n2 . e Civis e Co- mica Valme.y S. A. - ci. 46,
ci.' 11.1
Ltda.
.• Classe 28

se 6 - Com exclusão dos artigos ,ndicados pela sacão.
No 595.881 -- Muvilop Peças
Muv lop de Parabrizas Ltda. - Ciasse 5.
N9 596.636 - Bertioga - Auto Nisto Bertioga. Ltda. - Classe 47,
N9 593.826 •- loisuna - Aço r
sima S. ,A. - Classe 8.
N O 597.504 • - 1 nelca - Ineica
S. A. lnústicilas Isietrônicas - Cia5se 21 - Com exe : usão . dos rat'gos ind cados pela seção.
N9 598.417 - 1-2-3 - Depósito de
Me as 1-2-3 Ltda. - Classe 36.
Moinho
NO 600.118 - Gafe Ligia
Classe 41. •
Hum: . lta, Ltda.
NO 601.353 - Santa Ursula - Viação Santa Ursula Ltda. - Classe 21.
- Com exclusão dos artigos indicados pela seção.
NO 601.717 - Diroval - Diroval -D str buidara de Rolamentos e Válvulas S. A. - Classe 8.
No 602.407 - Santa Gorette
Text., Santa Gorette Ltda. - Classe 23.
No . 604.198 - Boa Sorte - Olvebra S. A. Inde..s.P•la e Comércio de
Olees Vegetais -- Classe 4,
NO 604.339 - Faulimec mec "Indústria de Auts Peças e .Acessrics Ltch., - Clr,sse 21 - Com exclusão dos art'g03 indicados pela

,

- As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.

'Quinta-feira 30
N9 611.226 - Vetor - Curso Vetei*
S. A. - cl. 50.
N9 611.573 - Recap - Recap Representações e Comércio de Auto Peças Ltda. - el. 8 (com exclusão dos
artigos indicados pela seção).
ri N9 612.135 - Cevig
Cevig Indústria e Comércio Ltda. - el. 5.
N9 612.257 - Orixá - Aristides
Ferreira de Castro - el. 48.
N9 612.343 - Fafefnse - Bar e
Lanches Rafense Ltda. - cl. 38 (na
cl. 38 somente para papéis semi-impressos) .
N9 612.533 - Riachuelo - Cia.
Distribuidora de Tecidos Riachuelo ci. 2.
N9 612.535 - Riáchuelo - Cia.
Distribuidora de Tecidos Riachuelo
- cl. 4.
N9 i612.803 - Super ' Inseticida
Xilau - Socirep Sociedade Comercial
de Representações Ltda. - cl. 2.
N9 612.868 - Bailarina - Belatex
Indústria e Comércio Ltda. - classe 39.
N9 612.910 - Ciranda - Ciranda
Comércio e Indústria Ltda. - cl: 2.
N9 610.579 - Monte Alegre Edit'ora Monte Alegre Ltda. - classe 32.
, N9 610.591 - Navajas - Natajas
Calçados S. A. --- ci., 39.
N9 605.292 Walma - Walma
Indústria e Comércio de Material
Elétrico Ltda. - cel. 47 (com exclusão da expressão "etc").
N9 605.496 - Cibrafi - Cibrafi
Cia. Brasileira de Crédito, Financiamento e Investimentos - el. 49.
Titulo de estabeleccimento •
deferido
crido
N9 489.510 - Audifisco S/C Ltda.
Auditoria Fiscal e Contábil - Audifisco S/C Ltda. Auditoria Fiscal e
Contábil - cl. 33 - Art. 97 n 9 1.
N9 587.840 - Mundial Auto Peças
- João Luiz Legnini J cl. 33 - Artigo 97 no 1.
No 612.842 - 'Casa das Buchas
- Fundição Maran Ltda. - cl. 6 Art. 97 n o 1.
Exigências
N9 471.159 - Manejo Materiais e
Remoção e Conexos Ltda. - Cumpra o art. 102 do CPI nas 'classes
6, 8, 11, 21 e 39.
N9 518.608 - Indústrias de Chocolate Lacta S. A. - Apresente
noves exemplares o nôvo titular do
pedido em seu próprio nome.
N9 534.422 - Disbrea S. A. Distribuidora Brasileira de Publicações
- Cumpra o art. 102 do CPI na
cl. 38.
Administraçãe S.A. (titular do ,termo n9 539.333) - Apresente novos exemplares o titular devidamente em ordem. •
N9 610.377 - Ural - União de Ramas e Algodões Ltda. -- Apresente
procuração. Retifique-se nos exemplares de fls. 3-5, a palavra "balaste", pa:a "batista".
N9 614.965, 614.966'- Geraldo Nogueira Vianna da Costa - Apresente novos exemplares reivindicando
apenas o artigo constante do clichê
e prove o direito ao uso do titulo
"Fábrica de Carimbas Elétrica".
Divisões e Sessões republicado
or ter saído com incorreções.
no D.O. de 21-1-69.
Marcas deferidas
N o 601.386 - Aragral -- Fundição
Arag,rad Ltda. - Classe 7 (com exclusão dos artigos indicados pela
seee,o)
No 605.123 - Emblemática - Metalúrgica Ferroarte Ltda. - Classe
3 (sem direito ao uso exclusivo da :etra F) .

DIÁRIO OFICIAL
N9 552.547 - Allsonia Tecnomecânica Ausonia Leda. - Classe
11 (coni exclusão aos artigos indicados pela seção).
N9 578.378 - Elmo - Indústria
Metalúrgica Gazola Ltda. - classe 15.
N9 586.746 - Liguor Atlante Atlante S.A. Balas e Caramelos classe 41 (sem direito ao uso exclusivo de "liquor").
Titulo de Estabelecimento
Deferido
N9 605.767 - Oficiría Rio Grande
- Gilberto S. dos Santos - Classe
21 e 33 - Art. 97, n 9 1.
Nome Comercial De fcrido
N9 526.061 - Cia. de Tecidos Palmares - Cia. de Tecidos Palmares
- Art. 93, n9 2
N9 524.488
- Administradora
Prancina S.A. - Administradora
Francina S.A. - Art. 93, n9 2.
Marca Indeferida

(beçãO 111)
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N9 381.715 - Flacor Indústria e se o pedido de anotação de alt, de
Comércio Ltda. (Canceleen-se os re- nome por falta de cumprimento de
gistros).
exigência.
Exigências
• Cotécnica Construtora Ine'ústeia e
Delalande S.A. (no pedido de Cemércio Ltda. (junta ao termo no
transferência da marca Vivor no 601.771). - Arquive-se o pedido de
213.982). - Pague a taxa de anota- retificação de nome por falta de cumprimento de exigêncie.
ção de alt. de nome.
Biofarma Société Anon eme (junto
Distillerie Stock U.S A. Ltd. (no
pedido de transf. da marca Red Suei aos termos: 571.862 - 571.813 -a- termo n9 555.894) -- Pague a taxa 5'71.866 - 571.867 - 571.318 571.869) - Arquive-se e pedido de
de anotação.
a.
anotação de transf. por falta de
Seagers & St,ock do Brasil S.a . cumprimento de exigência.
Importadora e Industrial de Bebidas
Simca -Autcmobiles junta aos ter(no pedido de transf. da marca Red
Seal - termo no 555.894) - Arqui- mos: 574.022 - 57;.023 - 574.021
ve-se o pedido de anotação por falta 574.025 - 574.027 - 574.023 574.028 - 574.029 - 5:4.0201 -- Arde cumprimento de exigência. e.
quive-se o pedido de retificação por
N9 568.406 - Lutcher S.A. Ce- falta de cumprimento de exigencea.
lulose e Papel - Face o cancelaFiplast Fios Plásticos Condutores
mento do registro n9 380.038, diga
se ainda tem, interesse no prossegui- Ltda. (junto ao terino n 9 a93. /13) Arquive-se o peencia de anotação de
mento do pedido.
alt. de •nome por falta de cumpriN9 507.866 - Erico Kohn - Face mento de exigência.
o cancelamento do registro n 9 365.757,
Comolago Indústria e Com3a-cio
diga se ainda tem interesse no preS.A. (junto aos termos: 595.700 sente ,pedido.
595.701 - 555.702 -- r 93.703 -,
Barcela . Móveis e De :-,orpaaes S.A, 595.704 -595.705 - e35.706). -- Ar(aícular do termo n9 590f035). .7-- quive-se o pedido de anotaeão de sat.
Promova o cancelamento do registro de nome por falta de eumprimele-,o de
no 365.415.
•
exigência.
NO 547.435 - K. Yokoyama & Cia.
Menezes & Hellmnister Ltda. (tiLtda. - (Face ao cancelamento do tular do termo n o 547.0O2). - Arregistro n9 372.9C2 e diga se o mes- quive-se a petição 79.013 nor falta de
mo ainda tem interesse pele pre- cumprimentode exigência.
sente).
Menezes & Hellmeister Ltda. (tiNo 556.004 - Ultralar AparelhOs e tular do têrmo n o 547.607). - ArServiços Ltda. - Face o cancela- quive-se a petição 79 017-67.
mento do registro 375 840 e diga se
Comolago Indústria e Comércio
o mesmo anda tem interesse pelo
S.A. (junto ao termo n9 595.699). -a
presente.
Arquive-se o pedido de anotação de
N9 577.343 - Queriri S.A. Indús- alt, de nome por falta de cumpritria e Comércio - Tendo em vista o mento de exigência.
cancelamento do R. 374.561, diga se
Antônio Maria Teix3ira (titular do
ainda tem interesse no presente petermo no 535.861). - Ae?Rive-se o
dido.
pedido de impugnaçãoe
Cia. Aga Paulista de Gás Acumulado (titular do registro n o 216.444).
Arquivamento de Processos
Cumpra as exigências da Seção.

N9 607.178 - Super -Motel Rio Ivan Miranda de Souza -- Classe 15.
• N otificaçciu
Ficam os requerentes abaixo mencionados convidados a çomparecerem a este Departamento no
'prazo de 90 dias ci fim de efetuarem o pagamento da taxa
final:
N9 511.041 - Requerente: Queria
S.A. Indústria e Comerciá - Reg.
388.583.
N9 511.042 - Requerente: Queriri
S.A. Indústria e Comércio - Reg.
388.584.
N9 550.118 - Requerente: Contab.
Ltda. Organização Técnica de Contabilidade - Reg. 388.587.
N9 565.994 - Requerente: Hospital de Clinicas Santa Rosa S.A.
Reg. 38.610.
N9 568.248 - Requerente: Indústia Têxtil Cairo
Reg. n9 Cabrals. Sociedade Anônima
t.no
Foram mandados arquivar os se388/. 612.
pedido de cancelamento . do contrato
guintes processos anaixo mencioN9 592.355 - Requerente: J. Ar- de licença da marca Sil-leos número
nados:
- Diga sôbre o pedido de,
thur de Carvalho & Irmãos Ltda. -- 288.415)
cancelamento do contra i-o de licen-I No 579.0-67 - Máquinas Union S.A.
Reg. 388.748.
ça, interposto por Handy
Harman. No 600.838 - Mauricio Rad Zogbi.
N9 597.261 - Requerente: TransThe
Weatherhead
Company
ftituNO 607.4 6 - Cassio 3Munia S.A.
portadora Ananab Ltda. - Reg. n9 lar do registro 239.914) -- Cumpra
Importação e Comércio.
388.763.
a requerente a exigência da Seção.
No 780.839 - Quaker Chemical
No 536.567 - Requerente: Impor- „ Jorge Srdic no pedido de impugna'
vai Comércio e Importação Ltda.
ção da marca Rio Tex termo nú- Corp.
Reg. 389.028.
mero 482.496) - Arquivtr-se o pedi- N9 780.841 - Quaker Chemical
do'de impugnação em Ace do des- Corp.
N9 568.254 - Requarente: Indús- cumprimento
da exigência.
tria e Comércio Ducor Ltda. - Reg.
N9 848.550 - Fundação Ponto Frio,
389.031.
No 608.977 - Screen Gems, Inc.
N9 851.961 - Manoel Gomes da
Apresente novos exemplares disN9 583.607 - Requerente: Fernan- -criminando
Crus.
precisamente
os
artigos
do Elviro de Souza Machado Costa que deseja Proteger.
N9' 675.334
Cia. Têxtil Santa
- Reg. 389.038.
Farmácia e Laboratório Horneote- Basilissa.
N9 581.692 - Requerente: Agro) rápico S.A. (titular do registro lio
Artefatos de Cimento Rossi Ltda. - 250.199) - Diga a titular sobre o No 416.132 - Cobrantil Cia. Bm.sileira Financial Imobiliária e MerReg. 389.090.
pedido de caducidade requerido por cantil (Arquivem-se os processos).
N9 546.886 - Requerente: Joh A. Dr. Willmar Schwabe GMBH, na
Retificação de Clicluê
Benckiser GmbH chemische fabrik marca Picurin-Schwabe.
jab seit - Reg. 384.854.
'N9 675.129 - Risqueraape - FerDiversos
nando de Brito - classe 17 -Marca Indeferida publicado em8-4-65.
Badische Anilin & Soda Fabrik
N9 607.672 - Campinense - Agro
Química Campinense Indústria e Co- Aktiengesellschaft - (junto ao registro • No 675.422 - Sapataria dos Ami217.536). - Arquive-se o pedido de gos - Sapataria dos Amigas S.A.
mércio Ltda. - Classe 2.
tt
anotação de contrato por falta de - classe 36 - clichê publicado eN
Expressão de Propaganda
9-4-65.
cumprimento de exigência.
N9 676.884 - Stiroplast-Tupy Indef erida
No 622.202 - Livraria Ipê de Mi- Plásticos Tupiniquirn Ltda. - classe
N9 597.745 - Grande Venda Coope- nikovski & Cia. - Prossiga com ex- 34 - clichê publicado ein 14-4-65.
rativa Hermes Macedo e Você - Her- clusão da classe 50 e inclusão da 22.
NO 675.569 - M. W. Representa,.
mes Macedoe S.A. Importação e CoJ.M.S. Industrial Ltda. (junto ao ções de Confecções Ltda. mercio - Classe 6.
registro 332.354): - Anote-se, me- Representações de Confecções Ltda.,
diante apostila, -a alt, de nome da, - clichê publ. em 12.4-65 - estaDiversos
itular para J.M. S. industrial Ltda..I
Foram mandados cancelar de acôr- á anotada no registro anterior n9 belecido em Estado da Guanabara.
do com o art. 110 do co at o os re- 61.711.
No 675.486 - Iinp-Xyowa - KYO.•
gistros abaixo:
wa Hakko Xogyo Co., Limited
Seara Defesa vege:al Ltda. (jun- classe 41 - clichê publ. em 12 de
N°381.688 - Requerente: Elektroto ao termo n9 590.410+. - Arquive- abril de 1905 1
lack Materiais Isolantes Ltda.
•
nn••11{
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PATENTES DE INVENÇÃO
ameu../

PONTOS

1

PUBLICADO

•••

RUMO N o142.849 de ll do setenbroode 19é2
llequerentes N.V.PH/LIPS IGLOEILANPUFABRIEXEN

de Imagem

ROLANDA
Privilegio de Invonç got nAPERPEIÇOAMENTOS EM: RELATIVO3
ARMf.
AW DE CIRCUITO INCLUINDO UM TRANSISTOR ACOPLADO POR
Desama
(=NP'
'REIVINDICAM

1. Um arranjo de circuito incluindo um
aietor amplificador de acoplamento direto paro

p inais

1

(tê

¡maga

tuba

de imagem ' eepecialmente de ecOrdo com qualquer um doo pono,
to í precedentes:, caracterizado pelo fato de une corrente'Ces

Cad.

de te,

leviedo, no quai o )oletor 4 ligado com o catodo de um tubo
imagem é e variação do brilho da imagem 6 efetuada pela va.

e a variação da luminoeidede ou brilho

p er efetuado pela variação da polarização dê fundo do

de

jusstAvel de uma

polaridade oposta aquela da corrente de tOgsl

.letor cor tbrnecida á resiettncia de cerge.do coletor de :o

°na a variar d luminoeidade do fundo.
8.

ricaça° da polarização de fundo do tubo de-imagem, caraotent,

pelo fato de. Um elemento estabilleador de teneão 'ser lá
gado entre o terainal negativo do fonte alimontedora e e no
;de stemi& do carga do coletor de tranoietor. Uma difereneO
zado

Um arranje de circuito, de acOrd& coialLU4

quer um doe pontoe 5 a 7, caracterizado pelo fato deo extroda
midadee'do potenoiometro de Oontraste g erem ligada° Cada tuna:
atravée uma )resiet'Ancia com.e contacte deelizante de unrpout
tenciemetro de brilho ligado em paralelo tom a!fonte.alimen's

de potencial oorreopondente 11 game 44 voltagem requerida p
ta a varistello

do Wsilho ou luminosidade

tadora " •e)ditae resietenciaa eendo proporcionadas 4e forma.
asando Produzida a.

bravée o dito elemento eotabiligador ' ) ao pasmo que o

ele..

/rodo de ContrOle de trilhe {cilindro Vihnelt) do tubo ‘dó

A ligado com o contacto doslizante de up potenolome.
tro ligado com o terminal negativo 4 uma reeietenoia VDE denm
licionoda Is voltagem.

que a diferença de voltagem no potenciomeüo de contraste00/

mero ao nível em preto.
9.

Imagem

2.11m arranjo de 'circuito" de acArdo com,

o

ponto 1 ' vrootorizado pelo fato de que o elemento estabili.
/odor de
ta*.

voltagem 4 uma
Nr4„.

reeist'on4a UR ' dependente da volta,.

Um arranjo de circuito, de aoOrdo Com O

ponto 8, caracterizado pelo fato da relação entre ao resietlá
cisto eer igual b. relaOAt)entre ao re g ia-te/leiais (transistor 14
e reeietencia 22) ligadao entre a rempectiva extremidade de
potenclometro de contraste e O, terminal poóitivo da fonte
alimentedora ao nível em preto.
-A reque
. rente rerndica de acOrdo com a
Convenção Internacional e oArt. 21 do Decreto-Lei . n9
•

1/4

7

3¥

Ma arranjo de circuito, de ecilrdo

, ponto 1 )011)2, Caracterizado pelo _feto de pelo menoo uma rieág

tZmole •hmlom ' que
Ca perneio com o
•

pode mar

variável eer ligada em o4rie afoo

elemento eatabilizador A* tonado.

4. um

pendente pedido, depositado na RepartiOão de Patenteolda
ilemarha, em 14 de Setembro 46 1961, sob no y 27858

que,
•aratterizede pelo fato de um

arranjo de )circuito de ardo Com

quer doe pontoe precedentee,

7 903, de 27 de Agosto de 1945 4 a prioridade do corres4)

no 1

Cendeneador relativamente - grande óer ligado em paralelo ,Reek
O elemento Mobilizador de tendo ' a )0onetente de temi*

Cepoarga do oondeneadorprdeAvelmenté
Comparada eon o perbdo do tempo.

aonde entale

de
)quando

)5. mraikrranjO de. 0~0 do yulArdo tost)qual
Gcr latem remo pieedenten, \oeraoterisato peio tato . co.
lata*, tranaieter_geotonatodó do tabe,de . tmagen.atraV4a ,_ =
tn 44odo, *ft, Ilgado 2e tal modo ema um ponto de potenetar
ato itto oo impoloot eineronizadoree ah inteiramente 01144
ao non om trande parte auprimidepó
ts UM arronje de oirouitO " 411diixdo com 1
JObt0 ,9645 drabterilad0;pele:fatO to díodo ter ligado com UI
peto todo tinpotenedel. aproximadamente torreapondente de
zitel nO

r-

twarr00à0 do eiraaito incluindo um tl'aft

1)100Cagyllecador de acop -81716...0
l
a4
...T3t0 para cinale
Una%

te t.2

to pai 0 001Dtor 6 ligado com wcatodo de um tubo

fRNO N' 149 2:16 -de 17 C: ,nado de 1963
Requerente: ANGELO INVRNICI Rio Grande do Sul
Privil jgiO do Inveng go: "Ndr0 S'IGTS:(1A C0/4 DISPOSITIVO 13LtTILIC:*
PARA A1.240YADAS C014 PINALIDADUS T£RAPS'OTICAS"
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le NoVõ sistema com dispositivo assedo para Manda*
44* *Unidades terapãuticas, caracterizado por duas resistãnelaa
dispostas em bainhas coeturadas ao longo de curvas,ginuosas e pa.
laelas, em partes acolchoadas, ditas resistãncias podendo ser 1,1,
DUO ea(conjunto ou separadamente, por meio de chave termosttitica.)
2-Ncivo sistema, oonfçrme reivindicação 1, caracterizado
pesem as resistenclas costuradas com isolamento de tOlha de ao
$2409 deita ou outro lado da almofada.
3.Ntvo sistema, conforme reivindicação 2, caracterizadO
por ter a almofada acolchoada duas partes, em forma de talas cag
bradas aí todos os seus bordos, com sa(da apenas para Os tios da
tigaçU das resistãncias.
4-NSvo sistema, conforme qualquer das reivindicaçtes ap
toriores, caracterizado por ser o conjunto revestido de tecido am

DI4tico.

5.NOvo sistema com dispositivo eletrico .vara almofadai
O* finalidades terapeUticas, caracterizado por ser, nO"seu coa.
bato, Como descrito, reivindicado e ilustrado no desenho anexo.
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t26M0 Ne 145 666 de et da dezembro do 1962
(Requerente:
TRoNO-MEOINIOA . RRENO LTDA. ..'sZo %xale
í
"halo de Utilidade: "NOVO COMO ps ANU SZÁSTI00 SARA
ENCOSTO ENTRE PEÇAS E EIXOS OU PINOS*

JR1WaRaW/51
"Novo mOdelo de anel el4atie0 para anoUsto entre;
peças. e eixos . Oupinoows . 00rooterizaao por o anil (1) ser aberto, cola
Contar= externo etia arco de cirounfertnola de atroa de Wagrtus, ch/,
CoOlOonttáo intaiNe cirvUular dosoontfnuo, oonoLtrioo:ao.exterao.'
.0 tendo duas reentrtnolas ( g) aimátricas, que reduzem** conttrno.
ternb d trea nitrou o primeiro (5) centro/ ao lado °O pto da af
torture do-aál, Os dois restantes (a) e (2) iniciando-se cadeia
pontos simítricow aimetralmente Opostape terminando prtxime & 40
bertura do anel, comia gua)..intercedem'segundoturtad (e) de *COM
•

3:3)

2n *Novo mod:143 de anel elListia0 para . coado Oiltrec
pegas e eixos oa'pinose, substa.noialmentacomo o, desorito.,.ralvlde
dicado'no ponto 1, .e spresentado.no ..desenbe mona -

•
T2RMO Ne 145 669 de 26 de dezembro de 1962
Requerente: TECNO MECÂNICA RRENO LTDA São Paulo
Modelo da Utilidades "NOVO MODELO DE BUCHA PARA ARTIOULAÇXO
FIXAÇXO DE PEÇAS"

j/Eivora~

10 ) "Novo modelo de buoha para artioulaçãO e V.xagiro
peças, Oaraoteriz;do por ter formato tubular oilinurloO # aberta de
um lado por um rasgo (2) longitudinal, em 'Ude a sus causeis, tendm
Magros em una Ou ambas as o M
- tromIdades, 4 sendo feita de ago para,
aolaef
2°) ."Novo modelo de bucha para articulagioktixe46
polge, Substenoielmente como o desoritó, reivindicad0 CO Pon to 1, 0 j
apresentado nó desenho anexo.
•

TERMO Ne 145 494 de 14 de dezembro de 196

METALURGIOA VIRTUS'LTDA. Estado do Rio do
Janeiro
Modelo de UtillOodet *UMA vEnsITIL'PEGIIAWRA IN3 SECRUNQO
Requerente*

REIVINRICAO32S

¡eu VERSXTIL Érzgáltuu Dg SEGURAM(
ÇA0 , que compreende um Oorpo £ormando o espelho, viseira, Oftill,
parte posterior, ao qual . est& Instalado o. mecániemm de (12IIn J
da lingubta de f2oho, coaluna catraoa pressionada porilMae/
mole, fixadas ambas em tua pino, to qual desliza atrav:a 484
uma abertura longa, o ' corpo da lingueta, egítoterizada P4P
Incluir um, disco
próvido de um ressalto

•

Cor as referidas linguetaa de fecho e catraca, .eendo este dia
co da leva, provido de um corto transversal 0C Seu centro, e
destinado a receber O movimento girstOris que Lr4 produzi?
c curso retilíneo ).t ;isGutta de fecho, 'quando acionada a cT*\:
vo.
"UMA VERSÁTIL PE CRADURA DE suttAx.i
2.,do acera° coa o mi;nto .2.. oáro,o tgá;RNN
99;'. Q tillteiãoN

•
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Chave de abertura, girjvel ., incluindo tambem um
eteaá3.t0 transversal posterior, 'perpendicular a .fel ia longi-,
eraloeu corpo, sendo este ressalto encaixado no corte
'transversal do disco de leva acionador do mecanismo da lin-

nYeeeptOr da

tuba.

pas ou mascaras providas de janelas dos visores guarne ci idos de vidro,
:ando a caixa fabricada num conjunto inteiriço, pronto'para receber
as referidas tampas, as quais compietarZo o aspecto externo da balan-o
OU CAIA PÁRA MOSTRADOR DE BALANÇAS EM
ERAL t", caracterizado de acordo com o ponto 1, e ainda pelo fato de
tompreender uma caixa inteiriça, provida de aberturas iguais de saiboa os lados, sébre as quais serro justapostas as.tampas ' ou mascaras
providas de janelas guarnecidas por vidro que servira° de visores pa
Ae o marcador dos pesos.
20 - "NOVO LZQU2

"UMA VERSÁTIL FECHADURA DE SEGURAR3.tA", de àcerdo com os pontos 1 e 2, caracterizada pelo fato
,i0 oer tiro o cilindro componente do dispositivo de Degredo
"UMA VERSÁTIL FECHADURA DE SEGURARÇA", de acendo com o ponto ' 3, em que o cilindro componente elo dispositivo" de segredo fixp, caracterizada por ser O —
tambor giratório receptor da chave encaixado centralmente no
mencionado cilindro,

-

N.

"UMA VERSÁTIL FECHADURA DE SEGURARDe*
IA", de acerem com os pontos 1 a 4, caracterizada pelo fato
de possuir em seu dispositivo de segredo, ou, mais precisa¡ente, stbre o . dito cilindro fixo, três carreiras de furos,
TossIbilitando a entrada da chave, em tres posiçZes distin-

LEQUE OU CAIXA PARA MOSTRADOR DORALANÇAS EM
GERAL", caracterizado de acordo cem o ponto 2, e ainda Pelo fato das
ditas tampas ou máscaras serem fixadas ao conjunto por iustaposiçgo
a caixa, compohdo o aspecto externo da balança e constituindo-as nas
únicas partes removiVels da caixa da balança.
39 - "NOVO

- "NOVO LEQUE OU CAIXA PARA MOSTRADOR DE BALANÇAS EM
GERAL", caracterizado de acordo com o ponto3, e ainda como o substsa
galem:ate descrito e reivindicado to presente relatório e ilustrado
)elos desenhos que o acompanham
49

tas.

"UMA VERSÁTIL FECHADURA DE SEGURAROila descrita e, ilustrada nos desenhos anexos.
AN", co

FIG.1

TERMO N 9. 145 417 dé 12 de dezembro de 1962
Requerente: ENCADERNADORA GUANABARA. LTDA Guanabarl:.
'Modelo de Utilidade: "UM FICHÁRIO DE BOLSO"
REIVINDICACOES

1 - Un fichgrio de bolso, cal'acterizado pelo fato
que imita um livro, sendo a capa rigida o nela inseridas
várias fichas quadrangulares grupadas presae pelo n canto
inferior direito por meio de um ilhó que lhes serve'de ei
YO.

2 - Um fichitrio de bolso, imitando livro, suistan•cialmente como descrito no relatório a ilustrado nos dese
• nhos que o

MIMO N a 145 483 de 14 de dezembro de 5.162
Pequerente: NICOLO COZZOLINO - S;o Paulo
/Maio de Utilidade: "NOVO LEQUE OU CAIXA PARA MOSTRADOR
joe BALANÇAS EM GERAL"
REIVINDICACOES

19 - "NOVO Lm= OU CAIXA PARA Mr-SWADOPIWBALANÇAS EM
CPU" caracterizado pelo fato de diferir dos usuais por possuir ve
todos ldenticos de ambos os lados, aos quais serro justapostas as tagt
-

acompanham.

o

FÉG. 1
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.TERMO N O 140 289 40 25 de junho de 19É2
Requerente: PAUL CHRISTOPHER BEREND Ineaterra
Privil. eigio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS . EM OU RELATIVOS
ELEAENIOS CONSTRUTIVOS . PARA CONSTRUÇOES"
REIVINDICACDU

Aperfeiçoamentos em ou relativos a elemen n
tos consinitivos para ponstrMes, caracteriiadOs pelo 'faio dê1-

Compreender uma tira metálica de segurança, de preferencia Pla,
na disposta numa borda adjacente com uma pluralidade de abertu
Was espaçadas b dispostas para ficarem num piano substancial
mente em. fIngulos retos á dita . stiperfible e pelo menos duas tiras metálicas 'de ancoragem cada uma passando transversalmente»
atraves de algumas de ditas aberturas espaçadas apartarditaa+
iras de ancoragem tendo uma forma curva, sendo cada uma dirigida para cada lado da tira de segurança ria direção da borda +
adjacente para ser encaixada junto com a dita borda adjacente
dentro de dito material fundido,
' 2 - Ap erfeiçoamentOs em ou relativos a elementos construtivos para construções, de acerdo com' a reivindicação 1, caracterizado pelo fato que a tirá de ancoragem tem o formato de uma, espiral, cada extremidade da qual passando trans
versaimente atravà,de um dos pares de aberturas adjacentes
em dita tira de segurança. •
- Aperfeiçoamentos em ou relativos a elemen:tos construtivos para construções, de acerdo com a reivindicação
1 e 2, daracterizado'pedo gato que a tira de segurança dispõede fileira paralelas de aberturas em formato de de/-de angular.
4 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a elementos construtivos para construções, de acOrdo com as reivindica
ções de 1 4 3, caracterizado pele . fato de cumpreender uma tira
de segurança metálica, de preferencia plana, tendo adjacente uma borda' com uma pluralidade de aberturas espaçadas 9 pelo me
nos duas tiras metálicas de • ancoragem que são dispostas cada uma para poder . passar transyersgmente. através de algumas de
tgs abertimas espaçadab aparte.
5 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a elementoa construtivos para conatruções, de aardo com as reivindica
çõso de 1 á 4, caracterizado pelo fato de que dita tira Matáll
ca de segurança dispõe de outras aberturas regularmente espaça
dás de modo que metade de sua extensão fique oposta & dita baz
da adjacente de dita pluralidade de aberturas,
6 - Aperfeiçosmentos. em ou relativos a elementos construtivos para construções, de acSrdo com as reivindica.
ções de l'à 5, caracterizado pelo fato que pelo menos uma borda de oada tira de ancoraGem .entalhada para Proporcionar
maior fixago entro a tira e material fundido.

Aperfeiçoamentos em ou relativos a elemen+.
tos construtivos para construções, de acordo bom as reiVindica'
ções.de 1 à 8, caracterizado pelo fato 'de incluir a' fase de con
tar a margem de Uma chapa metálica Contendo fileiras .de aberturas em' formato de dente angular, cada fileira adjacente con
eistindo de aberturas orientadas em sentido oposto, passandoo corte at,éS das aberturas deixando rebaixos em 'cada, margem
'Cortada;
10Aperfeiçoamentos
.
em ou relativos à/elemen
.

.tos construtivos Para construções, de acordo com as reivindica
ç8es de 149, caracterizado pelo fato de que as fases de pasÇ
ear pelo menos duasdas ditas tiras de ancoragem transversal .
mente através .de algumas das aberturas espaçadas aparte adjacen
tes uma. bord-a de dita tira de segurança, colocando a outra , extremidade da tira, de segUrançaMitre as bordas ligeiramente....
separadas de tábuas adjacentes de cobertura com ditas tiras transversais deNancoragem em contacto com as faces de ditas tá
buas de cobertura, vertendo o material fundido nó lado da co
bertura expondo ditas tiras de ancoragem e dita borda adjacen.
te de dita tira de segurança e deixando o material assentar.
,11 AperfeiçOamentos em ou relativos a elemen
tos cinstrutivos para construções, de acOrdo com as reivindica
ções de 1 â 10, caracterizados pelo fato que as fases de forma,.
O:o de cada tira de ancoragem numa espiral e então Passando as
extremidades da mesma transversalmente através de pares adja
cantes de aberturas na tira de segurança antes de posicionar.*
a cobertura para deixar as extremidades opostas de dita aspira.
em lados opostos de dita tira de segurança.

es

Aperfeiçoamentos em ourelatives a elementos construtivos pára constuções, de acerdo com as,reivindicações de 1 à 6, caracterizados pelo fato que a tira de segurança dispõe de fileiras paralelas de aberturas em formato de den
to angulam
8 Aperfeiçoamentos em ou relativos a elementos k.,strutivos para constrtiçaes, de acOrdo . com as reivindica
Oe . ,
/, caraterizado pelo fato de quo as tiras de nroteç,
;p6e en:
rança
proteger a tira de
7 -

,

.

.

12 Aperfeiçoamentos em ou relativos a elemen
,,.strutivos para cOnstaçiies, de ac6rdo com as reivindidil
.a 1 â li, caractÀ-Izado Pelo fato que as haGtes-reforça.-,

;
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sitivo

ma.cethpas%clonadac Ghtrie C, ccUrtura e as tiras de 6corac

4neiro de 1969

(Seção 111)

e a junção fria do

adjacente

a

dito

dispositivo, consistindo o DaterY8)

dito junção quente essencialmente do

dita

liga meneio*

ámiaíMesidaltundi9F9.
' 13 • APerrilgoamentps em +=relativos a elemeft
ripD$ canstruttvas para construe5ea de afira() com as reivindica
Oterde 3À: 12, eubatenolalmente Goma descrito e ilustrado nos

neda antes nos pontos 1 1 2 ou 4.

ÁResenhoCOGexoN*

Repartição de Patentes nos Estados Unidos dó Amorico, em 9 do 54.

O reluaroilbe reivindica a prioridade de 151.131*

depositado na, Repartição'de Patentes da Inslaterra, nob
tas 23462(614 em 26 deáunho'cle 1561
Wide

222M0 I 2 158 507 de 26 de abri/ de 3.962
Requerente: RADIO CORPORATION OP AMERICA
Rrivilógio de Invenção: 0 00MPOSIÇOES Tta1102it7i/X0As
masinsinVos ITILIZANDO-ASn

E

A Requerente reivindica de ac3rdo codLe COAVea
ção.InternaCiona1 e o Art. 21 do Decreto Lei O 7.903 de 27 de e.
gosto de 1945, a prioridade do correspondente

pedido depositado

no

nho do 1961. sob n ít 116.1694

?ERMO N0 138.3 09 de 23 do abril de 1962

Requerentes 54;Ve KONINKLIMA PHARMACWOTISCROm
FAIRIKENWO'BROCADES-STHEEMAN & PHARMACIA
Rolando
Privilegie do Invenç go: "PROCESSO gUtmla011

BaIVINDIOAÇ8ÈS
OP:cecee0 pma peparer concito da pulule

—aWatiga
REI\
.1 #. Um dispositivo termo.e1. 4trieo, caracteriza*

do por compreender dois termo-elementos de materiais termo-eletrim

Sorel
odre%

Cemente complementares, sendo. ditos termo-elementos ligados conduti
.Namento para formar uma junção termo-c14trica; ao.menos um dos dim
tos . termo-elementoí comiSáendeáo unto liga consistindo essencial»
alente de cilicio e germinio, dita

Moa dOntendo

50 8.70%

at5mico dP.

&Afeio e tendo uma concentraçto de'velculos Cargo de . entro cerca
de 4 a 3.0 19 a 6 x

1019

ea acua eais de adiço de acidai no toxicoe na quaS. Á 4 ui xtx9i.
cal alcoileno In.ter•or de, pelo manou, 2 átomos de cabano, D 4 um

por c0.6.,

2 - Cm dispositivo termo-el4trico sogundo

epon

to 1,.kareoterizedo porque dite lio) inclui itomos doadores euflá»
entes para produzir dita concentração do velculos corgo.
Ura dispositivo termo-ciado.% segundo 0

radical nitrogenado. eaturado basica de mono de 12 atomos de mine

tio e 112 o D2 go, cada um, hidrogenia ha/ogenoe ou vimlioaie .alcoi*
%Use ingtrierèse OarGeterísit40 40/9,4Ser reeclv umaortpooto da ter..
*aia oral

ponto 2, caracterizado poroue ' ditos doadores de 4tomos *60 evadi*

eos antianio ou Oetoro.
4 - Um.disposítiVo termo?el6trieo sogundo o poli
to. 1, caracterizado porque dite liga inclui acoitadores do ítomot
soticientes . para produzir dite concentração de veículos . cargo*

5 - Um dispositivo termo-elltrico f impado O
ponto 4, caracterizado porque, ditos acoitadores de

alumfnia 98110

4tomot 49 hora

ou índio.

o
0
4
8
O 4 4 4

4 .. Um

4

te qual al e %toemo eignificagtee uiva Citada% Com um:Mui:mu
g otmulal»Am(balOéeleto) no qual A G 3 teoria ao
â4
•itada% ca pveeença de um magenta de condaneagUo baaico*
e.. Um pr008800# de Ocra(' com c ponto 1, caras%
diodo pelo CataLieador 44 ObadOÃO420baei0o Gev eodamida ou tal4rot
0149 de 444i0e
a tia proGeocer, de acordo com o ponte I t corado*
elacro pelo 'composto da £oral2 . 23-ol4he1ogeneto) ter urna gordo
i*di-m41.aalaKetâno.o•
4 tio mo proceeaci de acordo 'com . e pente 1, corada%
181911e pnotiolbpoeto da tormulttaWc
. .(hal ogenet.o) Ger oÁovet9 49,
gperilinomatilloce
5* Ui erecto°, .de acordo oca o ponte 1, tarado*
azado-peia aeroporto da :ormu3a0,Á•Lho3.O4aroto) ao: o oloreto
matilatlinampropilloor.
.6 otrm praceou,, de acordo com o ponto 2, carente*
tl2t4 kala.edbetancia de Partida eer o cieneto (10,114.di-1idvo-5hr.
411obeasO(4,11)mciolo-hepten-t-ilico),

, 4 io

RAIVindica-oe, do acordo OoM o Convenço Internaolom
dispositivo termo-olttrico segundo 93

&MU 3, 2105 41 Obracterizado porque ao menoo um dos Pitos dois
%rec.-elementos, Consiste de dois Materiais termo—elétricos diJe0.4088 $012OGIIVAMente adjocentes b'junção quente do dito dispo-

SUfalf 0 Att# - h do Cdd4To dn Eroprig rgbide .7..7.1ueria1, a Prioridade do
pbdido correepondente depositado na Re yartiçNo de.latentee da
terra. eia 27 de. abril da 3.951. ,aoh zin 15#,D6I.

IngJa-

110
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TERMO Na 137 831 de 9 de abril de 1962
P4querontot STEWARTS AND LLOYDS LIMITED . EaeUla
Privilegio de Invenção* "APERFEIÇOAMENTOS EM,PROCESSO
APARELHO PARA GRANUIAÇXO ES FERRO FUNDIDO IS LIGAS FERROSAS
rmin A COU ps,Escduan
AnimpicAcOsá
3. u lperfolgoamento - om Pr000sso , para granulaçío de
torro, , fundido do liasforrosa, como aço, 4 do osoária
coroo
toriaado por dirigir uma corrente do material Terroso ou oscOria
em estado fundido atravotos da atmodforas: 813501.çt
do oorronte dO
matorial fundido e aço do jatos de água q uente, para orlar tua
chuveiro de partíoulas do matorial quentes e coletar as partIou,
'ao que caom em um vaso •ont4ndo egUu q
uento, no qual os part£r
eàlea . dosoom o ao afundam.
2 . Um pr0000so de Co8rdo SOA O ponto 1, caracterizado porque

11

temperatura doa jatos de aigua 08t1 na faixa do 60

7o2C.
3 the processo de aotrdo core o ponb-f 1 ou 21 coroo.
torizado porque e temperatura de egve AO voco de Coleto este
na

taiXa de 80 a 95ad. •

14. - Irm processo de aoírdo ocm q ualquer dos pontos
procedontes, O araoterizad0 porque o controlo de
texnpora•tura da
eaua no vaso do oolota oretuado pela Ádiç4o de q
uantidades 0~
troladas , do jgua de rofriamenio ao vaso, de-ume tonto
de ;sua do
resfriamento.
5- UM pr000seo de aotrdo +um quolquor um dos pontos
proc000ntoe, earactèrlzado Por compreender a runutonçíwdo Um
nível p redeterm1nad0 do ístia 210 VASO colotors poli pro
.visro de
voaadoros do ;gim do dito ntvol.
6 Ap orfoiçoamonto em aportilbo para granulagrus de
.fo rro , fundido, do ligas torrosao, como age, o do eac4ria,
caraar
torinado por comproondork oóndutoa para d iri g ir
, uma corrente de
Material forros* ou de oacOria, fundido atravOs
da atmosfera, dl. .
versa a . tubeira8 dispostas
abaixo do dito conduto e adaptidie para
Sirigirom Jatos do4gua q uente abre &
corrente de material Ame
dIdOs tra ne voratImonte a ela, o assimoriar &ft anchuvoiro de
p rtfoulas . quentoo dowiterial, um vaso para reoeher ;sua quentes

Achgma/ aaoaaa rtaticuleg do -ferro quente
e *trova do qual-01ga
'norgulhaxre um diapoativo do s uprimento de ;gut trio adaptado
para doeloarregar pare 0 . 97as0 o a j ust‘VOI para
vedai', a QUIlatidega
de de ;sua de r0 6:21461021t0 desoarrog8dee
*Aper:lbse,do .ao5rdo com mponto4 COreetorlswia

;porque o extremo de descargo do die p oaialvo do ouprimonto ora
gituado f baixo de vo1 prod
otorminado do agua quente AO
d&t.

8 A par:lho do aoOrdo caio ponto 6 O47
4, corootorl*
todo pprque edito vaso incorporo urna tremonha do Coleta
• um
tra
dar, a tremOnba sondo adaptada para
dirigir 68 PerPt•
Oulas que mergulham para O transportador que GO /OTO do MO,
, 9 Alori4bo de acordo Com O ponto g,
earactorisado
porque o extremo do descarga da dia p ositivo do

auprimonto ;

tpdo para dirigir' atatta da rostriam.onto para
uma áttele 1411841 da
qual se mala posadas das pardon"' quotas
norgulima a diro214,
at o 'conversora
10 - Apar:1110 de o0OrdoCom'e ponto 8 o 9, caracterizado porguo o extromo do doseara, do dis p ositivo de euprimonte
,

ça adaptado

pa yxn dirigir j gua de resfriamento para uma zona imedia.
temente aoima do rumo superior do transportador.

11 -Aparé‘lho

go

aoírdo oom q ualoiuor dos pontos 8 e

IN caracterizado porque. tiras de vodaçU floxivoia, sabre a base de tromonba do coleta, engajam coroatrito no ramo superior
do transportador, para evitar b derramamento lateral açu/partícula°,

1

0,144 $1 cotio.
A

A

12 kparelba da micra° ocos qualquer dos pontos 8
álocaraotorizad6 porque R.tvomonha de ooleto tom placas interuae

paraloima que tomam cem a parede lateral di tremonha possagene
guo 80 estendem asoandontomente para o e içoapamento, para olmo, de
itguo quente da rogiiiõo transportador,
13 APs41116 00 aoá'rdo o om q ualquer dos]Pontoa 8 a 12,
adracterizodo por ter onde posa$ do vortedouro, para ajusto vertios)., de modo a variar o niVol do vortodoUro.
14 «Apar;lbo do acOrdo com qualquer dos pontos 8 a .
oeraótorisado por ter um guincho olovatório odoptéde para dor.
,
remar 111129 caçamba do material forroso,ou-de escória
,fundido, de .)
modo que soja mantido um fluxo oonstanto do material fundido,

da -caçamba para o dispositlio do oonduçio, em todos os nívbis de'
Ia'atai xis oa Çamba
15 UM aperfeiçoado processo para granulaçU do ferro,'
fundido do ligas forrosas, como aço0 escària, substancialmente
Como aqui antes descrito.
16 . Jin aperfeiçoado aparelho para granulaçi7o do forro
fundido, do ligas . forrosas, p omo aço, o escória, substancialmen.
te como a q ui entoe doaorito oom rofer O
. hola as verias Mauras dos
4aSenhos anexos.

111111111
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TERMO N0 129339 de 19 de maio a. 1961
Requerente* MANNING MAXWELL mOors, INCOSPORATED

Privilegio do Invenjo* APERFEIÇOAMENTOS EM TRANSMISSORES DE ~WH
MI,TINDICAÇOU
1. Aperfeiçoamentos em transmissores de preso,
Compreendendo UM tubo Bourdon de entrada, convencional, de um mete.
ria que 4 resistente I( corroaU e cujo mOdulo de elasticidade se
Onera com a yaria010 da temperatura, à razão de aproximadamente . 4:
por 37,700 de alteraçU na temperatura, recebe Uma pressão de admis.
co
í de fluído vargvel, o na qual um role pneumStico, , que alimentz
de com ar is uma pressâo substancialmente constante, fornece o ar
Uma tubeira t e no qual um segundo tube Bourdon, constituindo um motor
roalimentador, funciona para aproximar e afastar a tubeira de uma v54 :
vula de charneira para dess6 modo determinar a: pressão de efetiva em
, qualquer instante para dperar o dito motor realimentador, o no qual
a posição da vÉlvala de charnwIra ê contrólada pelo dito tubo Bourdon
de admissão, ca,'acterizedq pelo possuir dispositivos que funcionam pa..
ra controlar o deslocamento da'ponta do tubo Bourdon de admiAsào:parm
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!1DSsencia1mente anUltir O efeito Sobre o dito Wba Ç:.r Ultime menciona,
Ido das variaçOes de temperatura Is quais o dito tubo pode sor subme.
tiddi
g.„ gparfeigegmontos em transmissores de pressão,
to actirdo com O ponto 1, Caracterizados outrossin pelo fato dos dispo.

Oltivos de controle funcionarem para Carregar a ponta do tubo Bourdon
Ge admisSio O desse modo previnirem o deslocamento da dita ponta em
( Wposta 10 aumento na pressão de admissão do 'fluido atá que a dita'
I
pressão tenha atingido Um valor predetesminado, porám, permite o
Ceslocemento do ditavonte do tubo em resposta ao aumento na press10
Co - admissão em torno do dito valor predeterminado, em ditos disposi.
. ZiVos de controle operando essencialmente para anular os efeitos daS
•
OPriates de temperatura sabre e dito tubo Bourdon de admissão.
i
1:,essão,
"de
3- .Aperfeigoementos em transmissores
I Ide actrdo com qualquer um dos pontoe 1 ou 2, caracterizados sdicio.
' lealmente pelo fato dos ditos dispositivos de controle compreenderem
alma mala de um material dotado do um coeficiente de expansão termica
: Onbstancielme/nte cot:atente dentro da gama de temperaturas a qual o
,transmissor pode sei/ exposto.
I
4- Aperfeiçoamentos em transmissores de pressão #
'

li!)

10 -. Aperfeiçoamentos em transmissores de pressão',
de acOrdo com qualquer um dos pontos precedenteslca 'racterizados por
apresentar uma gama de pátssão que varia de Z.kg:/cm a 1 a kg/cm2 ao
desmo \tempo produzindo uma resposta de plena escala num receptor de
acOrdo com a relação de supressão M (onde byto tIH z M kg.ibm2 r
.z kg./Cm2), e que compreende um tubo Bogrdon dt admissão', tendo uni
deslocamento da ponta de D centimetros para a inteira gama.de pres.
de admissão que varia de O kg./cm 1 M .3ig.A4, de fárma que o,
deslocamento X de sua ponta, em centiMetros, para l o vão S de DS
sSo

Um tubo Bourdoh de realimentação tendo um deslocamento da pbrItal:
centfizetros de DS em resposta 1 ' inteire gama de posso de saída, 0
no qual cada um dos tubos Bourdon á

do um materid cudo mádulo de
elasticidade varia razãO de aproximadamente 2% para cada 37,70g

de aumento de temperatura e onde o tubo Bourdon deadmis'são,.pel0
menos,

de um material que e-altamente resistenteïl corrosão,'e no
qual os dispositigoa de controle funcionam do modoet de tal fOrma mo,
dificar a reapotta normal do tubo BoUrdon de admisSão para aumentar

a pressão interna que sua ponta não. se desloca :da ésição de pressãO
, O, ao resposta ao aumento em pressão; ate que a dita pressão eeja
' lanai Z ke.lbn2 , porám,pode deslocar-se normalmente gm resposta StO

Ce acOrdo com o ponto 3, caracterized0 pelo fato da ponta do tubo

ausento de pressão, acima de Z kg.Mn2.

ide admissão Bourdon ter uma sáde para a extremidade inferior da mOla
um batente ajt&vel entrarem centacto com a extremidade superior
da tg la, o dito batente ajustável funcionando para variar a-presso

A requerente reivindica de acOrdo Com á Convenço
láternaclonal e o.árt. 21 do Decreto -Lei ne 7903 de 27 de ag6sto de

•

Ca méis que se oli.g e ao deslocamento da ponta do tub0.
5- AperfeiçoaMehtes em transmissores de pre$slos
Ifle aceira° com qualquer um dos pontos 30U /4 caracterizados adiei°.

3.945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartiçãe
de Patentes dos Sstados Unidos da Amá ricab em 19 delsaio de 1960t
gap ne 30288.

Calmante pelo possuir dipositivo0 que atuam positivamente para limia
Corem o deslocamento da extremidade do tub o em resposta 1 carga agi.
t
1

Cada sobre a MEU,
15. Apertelooamentos em transmissores de pressão,
eto sOrdo cem qualquer-um dos pontos precedentes compreendendo um tu.

lho de Bourdowde admissIo cuja extremidade normalmente deslocaria - Se
regressivamente e ininterruptamente em resposta 11 crescente pressão
taterna atravt5S una zema'de "Preeàie que vai de O 1,',M N t elemz , Sanam
forixasUmpelo fato dos dispositivos de controle funcionaram para prg
lg nir o deOlocamente da ponta- do tubo.da,admissto atue a pressão
des.
Unha só elevado ao valor IÇ em ZÊ.lemZ da vttivula onde
- O
de
temperatura
sobre.*
desloca
o
deito
de
audeOga.
4Ba forms reduzindo
Santo da ponta (1-n 'tmbo.
AperteiçoamentOs em transmissores de pressão,
ecordo com O ponto 4 04v:eterizados adicionalmente pelo fãtOte

uma maa do
disposta
pare se 00
,
conformo
conheolda'~ereialmento,
n
kNi.spen-c
li

10 Mo O os dispositivos dá controle compreenderem

Iper ao deslocamento da ponta de tubo em resposta ao aumento pm preGa
Jperfelgoasfitos or trefOmisserer , de ~sio, de

gstglrdo cem qualquer um dos pontos precedentes / JAZACaingn. peio
lesto dos altos bibes serem de um meteria/ cujo DUM de elasticl.

' Cede varia aproximadamente. 2% pOD-77 004 de mgdau2 8 de temperatura
le eito transmissor sendo atimaconatrug:o ti. que oferece uma roia*

supras:o da ordem de £G 'que normalmente resultaria nUm erro
1(49 tuáratura mdo toft por Meã
9. Apertetpumenos ce transmissores de pressãOs
Afio de

ettribiacevo ponto eorkeatigrodsla pelo fato dos dispositivoi

(ae ' controle e,

PelaUtle"

ai" tala

copregeora con gtituida de

TERMO NI? 119 989 de 29 de abril de 19o.
Requerente: THE OIL SNALE CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção : "PROCESSO ApERIEIOAD0 PARA A EXECUÇXO
DE ()LEO A PARTIR DE MATERIAL CARBONOSO, SOLIDO COMO XISTO OIET
GEMO E MUARES"
REITINDTCACfts
I

4

1 - Um processo ap erfeiçoado para prodagío
de
Oleó a- partir de meteria/ carbonoso, sOlido, oa
raoeritado pelo
Lato de , comp reender, em conjunto, os está.gioe dei destilar
um

material carbonoao numa zona de reator para proditsiri

:tom isto, gsses o vapores do Oloos, tonto leves con0 pecadoa.
da levar. di tca • eases O vapores de encoutr0.0. material carneseao
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retaido, fre g e(); ao aqueoer dito eataria)
oarb enOsofresot ot n?

vo por meio doe ditos gases e vapores e ainda por oalor forre.
eidó independentemente de talai
gases e vaporo, de oondenear
ditos vapore:: do Oloos pesados na presença do dito
:lavo unge.
ria/ carbonoso, eOlido, aquecido; de reoiroular ditas fraçOeo
pesadas, condensadas, parai dita zona de reator pare o craqueaffl.
mento das mesmas e de remover da presença do dito matorial °aro
bonoeo, 40iidO, aqueoido, nOvo, os gaseei e vapores de Olool
leves.
resultantes da dita dostilaçU e dito oraqueamentOe
2 e O processo de acOrdo com o ponto 0araoterSatie0
oaractoriaado pelo tato do material carbonoso, cálido, ser xiet
olelgeno, e do oalor para dita destilaçào e Oraq uoamento soo to - •
~ido por corpos portadores de ' oalor, oSlidose
3 » um processo para a produgZo de
Oleo leve a partia
da aloto olelgeno, oarao terizado pelo tato de compreender, em coal
junto, 00 03tEle1011 de: preaqueoer dito xisto oldgeno a
UM4 tampa*
rotura abaixo de ap roximadamente e15 0
e$ da pirolisar àito xisto
olelgeno preaq ueoedopara, oom isto, produzir uniefluente em
vapor
que inclui tanto trag g es leves, oomo pesadaa$ de pOr dito efluente
em vapOr eco 'contíto com dito aloto olelgeno, durante 0.preaquecia
mento dO$te, por calar fornecido indep endentemente, polo
que se
controla a temperatura da zona depreaq ueolmento, para condensar
ditas,,fraçOes pesadas e para separar ditas traços leves do mesmo
Sem oraq uoamento substancial das tragries
leves e de oreouear ditas
fragOes pesadas, condensadas, enquanto se pirolioa dibo aloto °id..
g eno.preaquocido, por Meio de mistura da
g ditas fragOes pesadas e
do aloto oleigeno p reaquecido, com corpos portadoras de calor, maie
quentes, sondo os vapores, resultantes do ditw oraqueamento, carme
lados com dito efluente em vapor, resultante da dita pirOliso, para
oondenoaçào das traçOes pesados e a s eparaçào das traços laves do
mesmo.
« CM processo para , a produçào do Olmo: a partir do mates

rial carbonoso; :Ando, caracterizada pelo tato de compreendei, eal
Oonjunto, os ostágios de: preaqueoer dito material carbon000, oglia
do, numa zona de preaq ueolrento; da agua•., subseq
uentemente, dite
material carbonoso, sOlido, preaq uedido, numa tona de ~torpor&
com isto, produzir goles

e vapores de Slooss efluentes, tanto
leves
como pesados; de ao pcir em oontelto
ditos gases O vapores de Oloale.
ofluentos, leves e pesados, com dito material Carbonoso, eSlidO,
na dita zona de preaqbeoimento, para com isto,
condensar as tra,*
gOes posadas, enquanto que as fraçOeo leves
pesam em forma de
VapSr', sendo o material carbonoso, eSaido p reaqueOido por ditos
vapores do Oloo o gases e tamb;m por calor adicional, indiana:dom*
to de ditos gases e vapores de álea; a dó oraquear ditas treçOsat
oondonsadae, pesadas, na dita zona de reator, enquanto ele aquece,
ainda mais, susultâncamente, dito-material carbonoso, sOliao,
aq uecido, para formar, oom isto, ditoa gases e vapores de áleoej
levas e posados, assim come gases e viPores de áleos, craqueados,
para circulação 1 dita zona de presquacimento.

5 • o processo de o48rdo oom o ponto característico
4, caracterizado ' pelo fato do material carbonoso, eálido, ser
ziato oloígeno.
6 - um processo para a produção do álea a partir
de xi4A oleie no, cu “zej-ord.(11., yJiu l'ut:u
k.uutc¡Ji -e.01.4,', OM

.
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conjunto,‘os estágios de: aquecer corpos portadores de calor,
numa zona de aquecimento; da poisar ditos corpos portadores da
e
calor, da dita zona da aquecimento para a zona do redor o dai,'
para uma zona de preaqueolmonto de temperatura-mais uixa, Neta
volta para dita zona de aqueolmento; de pirolisar aloto °lei:gano
preaquecido na dita zona de reator, por oalor transferido dos dl»
tos corpos portadores de calor, para, com isto, produzir vapor
efluente que contem gases e vapores de Oleoso leves • peai:Jeca;
de condensar ee gases e vapores de tacos, pesados, a partir da
dita corrente de vapor efluente, sabre misto olageno as dita
zona do preaqueolmento, sendo Os gases e vaporei de tacos, levea,
no condensados e, com isto, separados dos gases e vapore ee
;leoa pesados, sendo a carga nova do aloto oleigeno aquecida em
alta zona de preequeoimento mediante mistura com ditos corpos poz
tadoros da calor, por calor transferido dos ditos gamo e vaporem j
Re :ileso, e pelo •alor de pondensagão doe dito. vapores d leos,
peeadoo, em condonooeSoe de passar dito Oleo oondenoado, pesado,
eunto com dito xisto oleigeno preaquecido, para dentro da dita
zona do reator pare o craqusamento do dito Sleo pesado o a pirão
liso simaltilnea do dito xisto ole!geno proaquecido; para, com Iam
to, dospreender vapor efluente adicional, assim como gases e. vaa
pores de taco, no condeno:toeis, leves, produzidos durante dite
craque:um to
7 - O processo de aoOrdo com o ponto oaracwrIstie
co 6, caracterizado pelo fato dos ditos corpos portadores de
calor e ditoá gases e vapores de Oloo, produzidos na dita zona
de réator,'passarem, em relação de permuta tármica, da dita zona,. .
de reator para a dita zona de preaquecimento.
8 » O processo de aoOrdo com o ponto caracter4ot100
6, caracterizado pelo fato do xisto olelgeno ser preaquecido a uma
temperatura entre 204°C e 315°C, na dita zona de preaqueolmentoe
9 . O processo do acOrdo com (aponto característico
6, caracterizado pelo fato da temperatura de pirOlise e craqaea»
mento, variar entre 455 e 565°C,
10 - O processo de acordo com o ponto característiw
co 6, caracterizado pelo fato de 40 queimar o coque do xisto pro»
duzido durante a pirOliee, e do calor, nos, produtos resultantes
do queima ou combuotZo, ser transferido aos corpos portadores de
calor, °Slides, anteriormente à sua entrada na dita zona do reator(
11 -.Ur:processo para e prodaçào' de Oleo a partir
de xisto oleigeno, carocterizafto pelo fato de compreender, em cona
junte, os ostágioe de: preaquecer carga nova de xisto oleiem° nua
ma zona de preaqueoimento, ít uma temperatura abaixo do 315.442, ode
diante a sua miotura com Corpos portadores de calor, raia quente:3e
e COM vapores raia quentes, contendo tanto traçOee peadas Come
lavas, sendo ditas traoSee pesados, eendonaedeo pela dita cama
nova do aloto olelgeno • ditas trag ge* leves passam Como UM vRpOr$
da se passar dites traçOee pesada:, oondanaadna, junto com dita 2100
to oleigeno preaquecido, para uma zona do reator; de se piroliOar
dito xisto oleigene preaquocido e se oroquear ditas .traçOes pesadas
oscilante adat.was dle tos materiais com corpos portadora: Ge colore 1
preaquecidos, variando a temperatura dos ditos vapores pirolisado4
cranuead02, entre 455°C • 565°C, constituindo dito'preaquecimentó,
condenaaçZo, pirállse é oraqueamento, um ciclo; e de se repetir o
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42010 mediante condensaqio das fraq ged peeadia A-parttr dbn ditoo

op a de dicarboxilato g/loolloo, 'meu quais Pelo mono' 754 delas da.

; 9OpOres quentes, na dite Moia de prenquecimento # por conatO coa
*dato oletgeno adicional, ao no condensando As fraoSe0 leves * tal*

, to OrAquoadaa como nrocraqueadaa, que temumponto de obu1iqa0

ó

:Ornas

1

14* .

-420.

briortemperatura do dito minto °lagoa° proaqueoido # o, "como lem
E% Co separam dag ditas tragOes posadas, sondo o calor de OondennOS

00 das ditas tontos penado*. Aastmcomo o calor doa Altos vapores
,flain'oplentee,b,tilizado! para Aquecer dito minto olelgeno adicional*
eqUOCAindbee igualmente, o misto olelgeno adicional mediante sua Mief
, tUra doinCorpód portadbroo do calor vindo da zona de reator.
g rnueriente reivindica degoárdo oom a Oonven010 lar)
4Arnd4lonai d ó Art.'21 do Decreto-Lei n2 7.903 do 27 de Agosto 'de 2

$9W. a priOridade do correspondente pedido depositado na Repart100 do kitenteS doo Betados Unidoe da America ate 15 de Junho de 1959, sob
Ao. 820 312.

'Ao qual 01$ um redreal argento° divelente contendo de 2 o 18 átOf
Ame de urbano, ligado aos átomos de oxigénio adjscentas por Oto*
Moa de carbono saturados.
e Um processo de •COrdO oom o ponto 5, cereOterisedo
porque G á um polimetileno gliool.
7 - UM processo de ooárdo com o pbnto 1, oerecitet,ised0
1
porque o componto organo-metálico um (manto.
8 á Um prooesno de soOrdo oca o' ponto 1 # Careoterised0

porque o composto orgena-metélico é um ;ater.
9 - Um processo de noárdo com o ponto 1, ceOecteriged,
porque o composto orgeno metálico um carboxileto metálico.
o
.
'A requerente reivindica de ocárdo com e Conv1ença0.Intere
npoionel e o Art. 216o Decreto-Lei n2 7903 de 27 deodgásto do, i
1945, • prioridade do correspondente pedido, depositedoHa.NePertt.
oeo de Patentes dos ¡atados ' Unidos da America, em 12 . de Setembro

f

de 1961, sob n2 137.516.
TERMO 4 2142.925 de 12 de setembro do 1962
E.U.A.
Privileelo de Iovenolot CÉLULAS DO COMBUSTÍVEL
EEIVIEPIOAÇOOS
do Pelo fet0
1 -Uma cílulé de combostivel, carecterloa
—
de compreender um eletr6lito . que tem ume condutividede iOnloa ate

Requerentes WSSTINGEOUSE ELECTRIC CORPORATIOK

oo
IERMO 4 2142.926 de 1.2 da setembro de 1962
Requerento: E.I.DU PONT DE NEMOURS ANDOCOMPANY
MUI
Privilegio do Inveno goi "NOVAS COMPOSIÇOES POLIMÉRIÇAS FORMA.
lad FIBRAS E PROCESSO PARA A SUA PEEPARAV(00

REIVINDICAÇOES
.

%processo carecterizedo por compreender e poilMeri.

line° Sob OOndi0O4 de policondenoeqeo de elevado temperature e
prosai° reduelda ... de-tini material que compreende pelo menos um 68a
ter de eux cómPoato ditidroxiládo # Um ácido dicerboxilloo o um come

poeto Oriento° eonteido o grúpo M-0-0- no qual 4 e um metal esoolbl.
40 do grupo conatituldo pelo antimónio, cromo, ferro, eetenhe, tio
auto. vaoídio • airoénio; o composto orgeno-metílico estendo Orlo
00gte Og VOA quantidOd. de pelo menos 0,1 moi por cento baeeedo
go n4moro do go/eo doo átomos de get41: ror 100 moio de radicai.
440,0944490 ,1 mon4ton00 do pelWater 10h 0ondioUo
• OPO$0 e 0Átruao do poiieotar anidro em fllOmentdd.

e

VA PP00 ,9

0 13 9 do 041'49 cog. 0 ponto X. oireaterig#40

0414 9 Peffeet0 PrEePP-g04400. tOg e t6r0o1a 00),-14,(00081)10
pi ao íp tedr e e O g 'km 4 $0301, 4 VolenOil do metal,
ep 8O0 OWtoole orgenloonie . M o meto:,
5 « Um proceoso de 'ecsárdo MI o ponto 1, corsoterioado
Cuo • coccentre 070 do composto orgeno-metálico se situa nu fatre
04 o 3 moles por 100 moles de radicais dioarboxiledos.
11 • em processo de ac'Ordo com o ponto 3, caracterizado
Km* o °Mosto orgeno-met;Iloo bote presente na faixe de 0,1 a
atol por 100 mo/oa do radicela dtoorboxiXdoe.
5 • UM prooeseo do g ordo com o ponto 1, caracterizado
m
' amoa Rçalter tem unid04.0 ostrutureie re p etidos. ou oeriádio

• érld0 A

4,

e uma Aondutividade eletrônica ineignificente, um par de Letródon
pdo
contacto
com
o
dito'
elet
r
1
6lito
dispostos
emespelhedoree de do
ra formar entreteces de reaç'go com . tle, meios para olimenterem t mi
do que compreendem. uni (ocidente a um doe ditos eletrbdoo e meion pew
rei alimentarem um combustivel gosoeo ao Outro eletrOdo; cómpreendelOo
do o dito outro eletrbdo pelo menos ume multiplicidade de partioulaO
reletivelmente grossas, eletrónicamente condutoras, unides!umes lin 02

tr oo Peru tornarem ume eítrutiire elètricamente continue qUe permito
tieepalban euto do g$0 ;¡trev6a deles, meado cada uma dee ditea pertf
exalce. revestida 40M P a rt eU 10 0 V.noe eletrOnioemeit e oond urbe ree Wee
tdn nn di g netro de 1410 menos um @ ordem de maenttudel menor 04 0,41,o
:metro medió dee dites portfonloo &rpm?.
g otroo o4oula oe combuetive/ 40 *cerdo com (»ponto 1.
caracterizada Pelo fato de' que ae ditas partfooloo grocsaal tem WS' , •
ditmetro mídio de 5 micrond à cdrca de 500 NVOOO2o
3 -Uma cílula de'combootlVel . 48: 105r40 coo O 'PO4t0.1#
'caracteriza da pelo 'fato (bom as dltoo partíoulen Orosoes I tdg .ug
mídio que eçoile entro carcel ie 50 microne e aros de 150 .

didmetro
!Urano.

pantou
4 oURO of51O1e de Oombuetivei de aobrdo com °a
éroo.
1. 2 ou 3, coreoterioada polo fato de que ao ditaa partÍculeo
'emà e finas co formadas de um material selecionado, de um grupo que
consiste em nfvel e prate.

5 -as , alnle de cOmbuotivel de acbrdo com qualquer uni
dos pontos precedentes, caracterizada pelo fato de. que as ditOn
.1
tfooles gretem:is ao prennedes e aglomerado p nuns mann' do prata.
6 -Uma cílulo de combustÍvel de acErdo com qualquer UN
doe pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que o dita, elee
trblito compreende pelo menos um sal metíliCo fundido bontl'p,nnZe
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, "10$14O Trra'tírle porosa, (o dito eietraltO preenchendo e-aatenoiele
teste Oviotee da dita matriz.
7 -Ume cllu/a;:de oomIntetVal de nada° co* e ponto 8,
- terdOterizado

pelo totó'de que O ditd em Uld, sal &um carbOnatO
do
riini alcalino.

•
4ne o gluji -de éamtuat£ve/ de tteerdó.00mPepontott
C Op to Oaroeterizadd"pel0 rato de quota dita fotriz teavUme,Sdkoaie
C046.0 cerca de 35:g á Orca de 6.
:9 .Vme Chulo de p ombustiVe/ damoerdo com qualquer te

cob rogtób preCedentea, ceracteniinde . pelo feto de que

O dito oombuse
4f40-~Pree11de pelo monos um lierocatboneto i os ditos saio pare
a/imeaTafflealsombuot£vel ao dita esitTo eletr8d0 inoluindo
toa teater )
atatlialeópáredõ tteicamente do outro dito oletrOdo.
.Vna cd/ole de umbu-tive/ de,Ocerdo,00m O pont° ti
•Ortleterleada pólo rato da induir =loa para 'tormaremuma . setrutu4 •
tO do eneetratente pare o dita olu1e\V amou° O ditõ z.eator-deta/ftie
PO 4 diepoet0A0 exterior dá ditkestrUtura de enperramentoen
P r2 */alidade titilea col e/gi
llaÜma cdlulti.do Pombútivet de COM Com o ponte 9,
ara p teritadd pelo rate de incluir meios pare reterem ume estrita
to de encerramento para a dita °Aula 4 time Ombra de retOtona age
'adjacente e cada um doe ditoa eletredoa de espalho:mento de et, em
pe O dito reator catalítico í dieposto dentro da dite estrutura de
°a p uramento pr4ximo da dura de reagto de 640 adjacente ao outro
Otto eletrOdo.
chulo de oombuativel de ac8rdo comospontos
Ou 11, para a reaçto-do dito de e do dito combustível gados°
O Uris temperatura oaci14vel entre cerca de 55020 e cOrca de 7002C,
Caracterizada pelo rato ao que o dito reator catalítico t: mantido
eob tima temperatura oseillvel entre cerca de 5502C e circo de 6502C.
13 -Uma chula de combustivel substancialmente conforme
9, /o

40eorite

aqui com referdnoie a, e como ilustrada nos desenhos atexoe.

A requerente reivindica de actirdo com a Convençto
euional e O Art. 21 do Decreto-Lei n a 7.903, da 27 de agtito de .•
19459 a prioridade do correspondente pedido depoditado na Repartiçto
de Patentes doa Estados Unidos da Am4rica, em 29 de setembro de 1961.
eob 21 2 1414717.
f§
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TÈRNO N4 149.281 de . 24 do setembro de 196i,
Requerente: SPERRY RAU CORPORATION . -. E.U.A.
Brivilêgio de invenção: *MOTOR ELETRICO DE CORRENTE CONTINUA
' te BAIXA TENSIO".
1. Um motor eldtrico de correntd continua
- de baixa tenaZo, caracterizado por:
teia armadura rotativminclUindo um atito; um Oiapoaitivo pa0
Wa montagem do dito '4)1,0 DeVa rotag201 um pardo iode pernis
'Mentes suportados peralelamente . aelrele§7O A dita esmaltarei
dispositivos espaçadorea mantendo ummreinto fixa com o
diapoaitivo de montagem e mantendo em contato cada im:. afie
de Obter Um espaço entre coa imiés e:a ardaduraprovidendan•
do, portanto, um entre-ferrO pre-determinado entre dias; tua
Carcassa possuindo lado:: disposto:: em planos paralelos ao
onfie rotaçao do abo, a dita UrCagea rodeando e prendend0
imo im&J e tendo sjustdvel ao modo a poder acomodaimlle de
dimenwies voriadae.
2. UI Motor eldtrico'de.correhte continua de
baixa tenso caracterizado por: um par da iMi;s perminantea
e espaçadós; uma ermadura'rotativa incluindo Um eixo e colocada entre os ditos im;s; dispositivos-do montagee do dite.
eixo para rotaç "64 dispositivo espacadorea . mantendo Omare•
laçto fixa para o dispositivo de Montagem e rezando o conta.
to de cada imt afim de separe o lo da aráadurae .praver um •
entre-ferro pre-determinado entre a armadura é os imte; UMEt
carcassa possuindo lados dispostos em plenos paraleloa a9
eixo da rotaçao do eixo', rodeando e prendendo ) os'imts, dita carcassa Bandó ajustável afim-de acomodar,ims de diMen*
sOes variadas.
3. UM motor eld :trico dó, oorrente continua de
baixa teuao-caracterizado por: um par de ideio permane1ite:4
e espaçados; una armadura rotativa incluindo um eixo e eit4
ada entre os ditos indo; ,dispositivo de monteièamdo .dito abb
mn para rotaçaol dispositivos eap eçadores.suportados pelo
dito dispositivo de montagem e fáZendo o contato de cada
Int afim de oap4a-1os-4a . armadura,o proVidenciar uM entre.el
ferro pre-determinado entré . os imi-uve . armadura; uma coroas+
ea-possuindo ledCs . situados em . planos paralelos a0 eixo-de.
motaçao do ditd eixo, rodeando e prendido Oa ditou imita,
os lados das ditas carcassa séndo ajust.tveis transveraalmeam
• te
te ao eixo de rotaçào do eixo ariMda.scomodar imas de
doce variadas.
4. O InbtOr.elítriewde Corrente combinando!,
baixa tensZo*, de acOrao com o ponto 3, caracterizado pe10,
tato de que dispositivos soo providos no diSpesitivo.de em.*•
toam na carcassa .afim de pernitir zoovimen.toe'3.imitadoedm
dita carcassa tránaversalminte ao eixo de ei*o, e para dzw0
dir movimento doe lados da dita caroasexParalgaMente
o
eixo do eixo.
-.0-* O motor pldtrito.de corrente continua do
baixa tene73.0 caracter.izado por-: um
'de Imlois pintai:Lento
espaçados;,una armadura rotativa incluindo um eixo 04~82
ta entra os ditos idis; um par.de suportes.mostando o alga
para rot apo
- -e suportando os dito a isas; um 'diapositivo . e a

•
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paçador aUportad0 •peloa ouportee •jartando os ditos.
afim de espaçá-los da dita armadura e prover um entre-ferr0
pre-determinadoj uma carcassa rodeado .e juntando os ditos titia e em unigo óom os dito ti suportes, a dita carcassa sen.&
da ajustável de modo a acomOda.r ias de dimana& trvariadaa
6. Um motor elétrico de corrente contirda
tensZo
caracterizado pori um par de imas peruana
de baixa
tes espaçado0; uma armadur a.rotativa incluindo um eixo a.
situada entre os ditos , ImIlal. 1.4 alojamento tipo Caixa engloà
• bando os ditos eixos e a dita. armadura; o dito alojamento
possuirdo -Um primeiro par de paredes opoetaa e paralelas'
montando o eixo para rotaçao e eituadati em plenos estenderrb
do-se 'normalmente ao eixo de rotao "ao do eixo, ias, Segado-4
* terceiro par de paredes paralelas e opostas do dito alojamento prendendo os ditos ita.'ae e 'sendo ajustaveis transversalmente ao dito ebn afim de acomodar ina's de direg tries vj
riadas; um dispositivo espagador no dito alojamento coloC£
do de modo 'a juntar ceda ira espaçando-o da armadura e pro
videnciando assim MU pra-determinado entre ferro'.
um motor elétrico de corrente continua
7.
de báixa tensao caracterizado por: um par de imas permanerte
tes espaçados; uma armadura rotativa incluindo um eixó • e
aituado entre os ditos imatsf Um alojamento tipo caixa englo
bando os ditos imas e a dita armadura e possuindo ám par ,ac,
paredes opostas e paralelas e atendendo-se em planos normale
ao dito eixo, as ditas paredes montando o dito eixo pata ro
tag;o; dispositivos espagadores, suportados pelas ditas pa..,
redes, para unirem os ditos idá.s e espaçá-los- da armadura
providenciando assim, um "Ire -Cie te nninado entre- ferro , e at
outras paredes do dito alojamento sendo moveis . e ajustaveiP
em relagao ao par primeiramente mencionado estendendo-sé
transversalmente ao e iam, as outras . paredes juntando os.1-:
Ma's e sendo molvels, afira de variar a 'área da seçZo reta do
alojamento num plano transversal ao eixo, para acomodar
Mas de dimensetes variadas
•
8. O motor elétrico de acCrdo COM o pontO..11,
caracterizado pelo fato de que o dispositivo espagador
formado integralmente com o par, primeiramente mencionado
de paredes do alojamentos e que se estende entre cie imita'
e o eixo.
9. O motor elétrico de acixdo com o ponto
Caracterizado pelo fato de que o dispositivo espaçador Com?
preende uma parte projetente anular formada em .cada Um,do."0
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11. VaSiwtoreldrido de torreara cvmuzumw
do baixa tenato 9 'Caracteriatalo por; Uma carcassa, de aeçi0

reta retangular, poseuirdo dois parerde paredes situadas
opostemente a abertas em doia lados* .aa'raredea da. dita cais
casca sendo mdve-18 tranaversalmerite afita de variar n &ao
- par de coberturas aubstauci4
ta seça..o .iata da aarcassa, uai
/mente de formato' retangular cobrindo Op.lados • abertos_ de
carcasaa p unindo as bordas atuare -de da dita ,carcallsa no8
aados 'abertos da mesma; uma parte. rebaiXada, 'existent'e. éta
cada uma das ditas coberturaiii para acamodar as bordas.,datã
ditas paredes da carcassa unindo a dita cobertura; na reei*
salto, formado 4-'0-ata parte rebaixada, afim de limitar-o
Movimento dnii paredes da carcassa em direçao redUzik .a:
drea da sieçto reta da mesma; uma armadura rotativa
do um eixo montado para. rotaç'go nas ditas coberturas J can
seu eixo de roti- • .estendendo-se normalmente a eatai;--uot
par de imas- permanentes situados. entre .-a anaidura 0. - as pan
pedes da carcaasao .od ditos dmts sendo unidos pelas .pare•oi
dos da:dita carcasea; Um eepaçador em dada.ana'da0,cobarta.
pan estandendo .-se 'entre os 104..s e .o eixo •8; 'unindo ogi
afim de manter um pra-determinado anile-ferro entre .o4 di•n
tos iste's e a dita armadura.
12. • motor elétrico de ajrdo com O ponto
carticterizado pelo fato de- ui° 'a carcassa compreenie anz
par de ,Membros em forma de IV providos ,com. linguetas 8 rçoa
aahuras afim de. proporcionarem' a imito e travamento dos1ditO0
Lembrai.
13. O motor elétrico de acordo com o ponto
12 caracterizado pelo fato de que 'os lados, mate compkidoo
dos membros em forma de 1, EA) brovidod com abertur
. ae e
coberturai aá'o providas com ressaltos para acomodaç;o dentre
das ditas aberturas afim de reetriniaix o moVimento dOs ditori
membroa em fonna de . 'V, relativamente ae coberturas, em
regoes longitudinais aci eixo.

parca de paredes do alojamento primeiramente menciOnadô .6
que s;:o conc0ntricamente dispostae em rela2;io ao eixo, ek
aue os ditos im-as s, cada .uni, providos com uma face ar.,
aueada presa pela dita parte anular.
10e O motor elétrico de accircio cora o ponto
7, caracterizado pelo fato de que dispositivos aZo prCvi-•
*aos nas paredes do alojamento afim de impedir o .movimento
relativo entre iam numa direç a" o longitudinal ao eixo, mae•
'Providenciando movimentos limitádoa das ditas outras pare-.

14. O motor elétrico de corrente continua do
baixa tensa.o,, caracterizado port 'una armadura rotativa Pos.•
avindo um eixo; um dispositivo montando o dito abri para rO n
"teço; um par de ima bermanentes possuindo faces pola.re's
temas e arqueadas dispostas coaxialmente em relaço ao dito'
eixo e possuindo faces polares 'estar:nazi ao arqueadas, os al
tos iras Sendo maenetizados em diregOjes normais as facet3
ternas; -uma carcassa magnética rodeando e acoplando as face8
polares ao arqueniass um dispaiitivo espaçador acePlondo
se faces polares internas dos ditos ima afim de manter lia;
pra-determinado entre-ferro entre estes e e. dita ermaduraa
Um motor elétrico de corrente continua
de baixa tens2i.o, caracterizado port' uma armadura rotativa;
possuindo um eixo; . um par de ,apostos e capinados suportes
montando o dito, eixo para rotação em tcirno de um eixo para
. ., •
pendicular aos ditos suportes; um par de imas permanentea
possuindo faces polares cite/nas ntlo alteadas e internaa
arqueadas dispostas coaxialnente
relaga"o as dito eixit,08

deo relativamente ao dito primeiro par era diregk tronavas

ditos imas serra° ma&ue4izados era direçoes norma-ia as fe,Cee

cal ao dita. eixo.

n
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polares Internas; uma carcasa tiiMcignéticapeSsuinde dois p a.
res de lados apostos e paralelos extendendo-se em Plao0.0
ralelos ao dito eixo 0.. situadoS entre es ditos sUportesí, a
dita carcassa nagnétiCa estando acoplada com as faces pol.
.resnZio arqueadas doa ditos ima' s; um dispositivo espaçador
suportado pelos ditoà , suportes o acoplando aa . face0 polerea
interiores dos ditos imas afixada manter um entre-ferro.prse
determinado entre as faces interiores e adita armadura.
'16. O moter'elétrico de aclirdo comeo ponto
15, caraCterizado pele fato de que o dispositivo espaçador
compreendsvmenbrowem forma de ,anel dispostos coaxialmente
com o eixo, os ditos membros anulares tendo enes extremidade
exterior concdotticamente em relação . a face interior dos.
ditos islãs e era contate com eles.
VML motor eldtrico de corrente continua
baixa'ten4o, Caracterizado por: um par de imas perna17,

tentes, alongados e espaçadds, substanCialmente retantula+
tas em sua seçSio reta transversal exceto por um lado que d
de forma arqueada, os ditos ima sendo magnetizados em.dixepas normais aos lados arqueados e dates sendo dispostos
ao longo de uma'sUperffoie de revoluçãO em torno de um centro comum; uma armadura rotativa possuindo um eixo queAuos.
_
.sui àeu eixo de rotaçao coincidente' com o dito . centro comuns,
adita armadura estandp situada conce'ntricamente. espaçada 431/1
A

Xelaçao aos ladoS internos dos ditos imã; na parda .suportoa. espaçados montando o eixo para rotaçao,.os ditos.suportes situados nas extremidades opostas dos ditos . ims e ex-

JaneiMilie 5f. 9 9 t3.9. O motor

elétrico de acrdo com o ponto

3.8, Caracterizado pelo fato de que o dispósitivo espaçadop
forma parte integral. com as paredes das extreaidaUed se.
estendo atd o alejamento entre as ditas paredes laterais e

aaaita armadura.
20. UM motor elétrico dé corrente continua
da baixa tens .a.6, caracterizado por: Uma carcassa de seção
O

eiX0

reta XetangUlaX posuuindo paredes laterais e paralelas aspa+
geasse com um pox-de . lados abertos em planos que se estendeis
normais as ditas paredes laterais ; uma armadura rotativa poà
mando um soim e extendondo-se em direçOes perpendiculares
aos planos contendo os lados abertos ' da dit, carcassa um/
par de ias permanentes e espaçados possuindo faces polares,
internas situadas em torno da dita Madura e faces polares
Oxternae. acopladas com aa paredes laterais da dita Carcassa
um par de coberturas espaçadas sitTadls nos riSex)s dos lado3
abertos da dita carcassa e possuindo nelas assentadas as 1302
das das ditas paredes laterais, as ditas coberturas montando
,
o dito eixo para rotaçáo e acoplando as faces polares inter*
nas dos ditos imas afiada mantd,los espaçados da armadura
providenciando, assim, um pre-determinado entre-ferro entre
as faces polares internas dos ditos imas e a dita. armadura.
• A requerente reivindica de acOrdo com a'dow$
venço Internacional e o Art. 21 do- Decreto-Lei 212.79 03, dó
4

27 de agPsto de 1945,

a

prioridade do, correspondente pedido

depositado na.Repartição da Patentes nos Estados Unidos da
em 24 de novembro de 1961. sob n2 154.579.

Amdrica,

tendendo-se em planos transversais aos mesmos; uma carcassa
magnética de retorno, de formato retangular, situada entre
Os ditos suportes e à bles . acoplada, a dita carcassa rodei
ando e acoplando os lados não arqueados-dos ditos imas; um
espaçador anular sustentado por cada suporte coficntrico
com o dito eixo'e possuindo a superfIcie exteriOr et contato com os ladoá arqueados dos ditos imasafim de Manter um
pre-determinado entre-ferro entre os lados arqueados e:e.
twarmadura.
18.

Um motor

elétrico de corrente continua
de baixa'tenseb, :caracterizado por; um alojaneiato,.de
o reta' retangular, incluindo paredes laterais 'e pareden
nas extremidades estendendo-se a .8 paredes laterais; uma ar'
madura rotativa incluindo um eixo suPortado para

xotava

nas ditas paredes das extremidades e possuindo . seu eira els
.rotaç0 normal a estas e paralelo com as ditas paredes lam
temais; um dispositivo espaçador sustentado pelas ditas pai.
redes das extremidades e separado das ditas paredes late.
rads; um

par de iniZs permanentes e espaçados situado entre
O .dito dispositivo' espaçador e aii . paredee laterais do dito
alojamento numa relaçrto de espaço com adita armadura, cada
Uni dos ditos imas possuindo uma face polar interna adjecen+
te a armadura e ' atopIada pelo dito dispositivo espaçador
afim de Manter um pre-detenninado entre-ferro entre a dita
~adura e a dita face polar

interna.

.
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eatraaa e os coatatoo abertos para trai:emitia dere.t6OaMento do plata
tostabaleoeaor atravfle o pina de trenstertnola 32 k o ineabro Urge
t4úc.-o para deslocar o Ultimo da dita segunde: configuração extren*
sara uma contioraqUo orítioapara agZo de mola sem te lohar os conte,

Sara um suporte de sola para acoplamento" de Contato motel com um. coe t
!tato fixo no alojamento de uma chave termoetática e de ajustar-se a
exteneãO de reatabelacimento manual de kuu 3iiembro de com.
'
oç'áo dewna
manual. A0Opltive3. 00m o aupOrte de mola de
trole ao movirdento limitado
de transfA
torma aplicar Movimento de retorno atraved -o dito Membro

too

lOcencia ad dito elemeatatermoatático; caracterizado pelo fato de loca.
'.izar-se predeterminadam ent e o membro de transferencia em relaçãO a0
Olojamento, ajustando a posição do dito aupOrte de mola numa d 'reção . .

SA Irma chave olUtrica farmostiitioa Caraotoriziada por dome;
preenaer membros restabelecodor o da trdneterencia macia espaça.

acoplar com o membro de oransferencla Com deformação de mola Safio

transferánoia tendo uma parta do mesmo anatada: 4e uma parte do
membro restabeleoedor, dispositivos mantendo optivo o membro ree,
'tabelocOdor =Wel, um primeiro membro da gola atestando °membro
Xestabelmodor do membro de transfeAncia, Aimembro reatabeiecedop
tendo movimento limitado no sentido dO membro de transterkoi& coa
traa propenso do dito primeiro membro demola, um segaria:orne:Abri)
de mola se estendendoontre os ditos membros de transferencia e
xtatatelebimento noa suas Parteaespaçadaa e suotentandâ =conta*
to mável, um oontaoto fixo apoiado 0Obra a dita estirutura e aproprl
Itdo para ser acoplado pelo dito Contato movei sob aproíensão do
guado membro de mola, um membro termoetAttOo de ação dei:salamanta
parta- da ação de Ala aoople
dg *Obre a dita éitrutura. 4 toado
.1
A
vol oan uma outra. parte do dito membro da tranateremoia apropriadd
para desse modo aoioná-lo AO mentida do :lembro restabelecedor coa
a. ocorráncia da mão demola, o arranjo Oendo.tal que numa. pociet3
da membro termoettg.tico e acoplamento entra os ditos contatos orla.
te uma folga entre 4 segundo membro demola e 4 membro réatabaloce
dor, a tonna do membro de transferkoia condo tal. que apresenta 12,
violento livre entre o membro termostitico e o Segundo membro de ma
la surioiente par. a que a:caimento de errante do Membro tencoadtl
c* ocorras= transfex4uoia do movimento de abertura da contacto p.E
ta o segundo membro de Mole, e para transferir a movimento do nate
tiro termost&tieo para o iseí¡undo membro de mola Opte o movimento 40
arraete do membro termostkticoe
4, 'Uma chave elétrioa tersioattitioa livre da desengate da
taoterizada por compreender uma estrutara de apoio tendo saias pa
ta pinos restabelecedor e de troa:Ceie:tola =ia:mente *Oveis mapa
taloa, a sigo de treaste gnoia .tendo =a extremidade do mamo coa
traga 4. e =pegada de =e. extremidade do pino reetabolaedor, dia
1c:ilativo:imantado eaptive 4 3410 teatabe/acedor para movbnentoa

•e

Ciente do suporte de mola para Obter uma pressão de contato convenion
te, ajustando -ses contato fixo para acoplar o membro de contacto

mclo

'Ima, afixando _se o elemento termostÉtic0 ao alojamento, a dita locall
mação predeterminada do membro de movimento perdido sendo tal que aptÁ
O afixação do elemento termoStátiCo'0 Membro de jogo morto tem jogo
Ouficiente entre o suporte de mola e o elemento termostetico para 0011
pensar o movimento de arraste do elemento termosttico sem transferem
Cia do dito movimento para os ditos contatos, • porem, subsequentemente
Cosi a ocorrência do movimentCYde mola para transferir aço de mola
para os mesmos, colocando o dito membro de Controle manual na sua poo
oiço de movimento limitado, e enquanto na dita posição por última'
mencionada ajustando a exteneão da dita extensão de restabelecimento
em relação ao seu membro de controle manual de forma a assegurar a
operação de livre desengate dos contactos.
2 - Uma chave eletrica termobtetiea caracterizada por coMo
ireender um Suporte, um pino , de transferência sustentado' nora deáo
locamento longitudinal no seu interior, uma mola cantil.ever se

eao

tendendo alem de uma primeira extremidade do dito pino e montada da,
tre um lado do eixo do pino obre um paibmeiro ' diePositivo articulada
•jusaÉvel conduzidosôbre o suporte, um membro termostÉtico de ação
de mola obre o suporte oposto h segunda extremidade do pino .e au
aocável por ação gradual de qualquer urna de dum; 00afigUraçães
extrema dPostas atraves pelo menos uma configuração critica.interXes •
é.iria para ação de molas um contato metel montado siibre a ditam°.
no ladocposto do dito eixo,un contato fixo tamben montado sôbre O
lado .op osto do dito eixo junto ao contato mOvel, um segundO•dispoelo
4a

de articUlação - a j ust evel montado o dito contato fixo, O dito
Apriaeiro dispositivo articulado sendo ajuatado para produzir uma pra
tdIro

de C‘atato - conveniente entre 00 ditos contatos pelo deslecament0
ida mola, o segundo dispositivo de artioulaçãO sendo ajuetado para
AU

:Locali zar os contatos quando fechado para °apagar a Mola cantllever
da.primeira extremidade 40 pino de transferenola suficiente para pane
tatir o deslocamento de unia de Suas contiguraçãe0 extremas para uma
Configuração de aço de mola crítica sem transfer;Acia de movimenta
para a dita mola suficiente para abrir os contatos, e subseq.uentemee
ta Sob aotio de mola para transferir movimento suficiente ti mola paro
s. txpid0 desacoplemento do contato, um pino restabeleador sustentad0
Sela dita estrutura-para movimenta =lel para e do pino de transfer:4
Cia, uma segunde mola ara:atenda o pino restabeleador 'do pino actuaste:ti:0' 1a, dispositivoa da cabeço. numa extremidade do Pi no -res.
'tabaIeoador apropriados para ajuste 44141-dtbre O mesmo, diapOSIti•
4os limitadorerina. dita estruture:para os ditos disyositisos de ca.
, treqa, Os ditos dispOsOs da Cabeça Condo ajusdorelmenbe
elos AO dito pino reatabelecedor para produzir uma folga entre a ex.d
breMidade oposta &O pine rentabelecedor e a mola aufieieate apenas
400.440

temothOR ao eafi gglx4

o g e, 910X(1 GRAtiauxaSaO

1

dna, um& estrutautdo apoicktendo picapara 00 mormogio membro dO

421814 limitadoade .eproplmação e afastamento do pino de transferk
OiaA Urna prIzeirainola afastando opino ryitabelecedor do pino de
transiel4nolab opino restabelecedor.tondo movimento limitado AO
4641(044pin* detransferenciecontra'aproproneão da dita primei,
.3MtmOla, uma segunda mola se estendendo traneverealmente aaa movi.
anatos de pino entre ao extremidadea opostas dos pinos e suportandO
lacontatomával, exicontato rixa apoiado sabre à dita estrutura C.
Goopletvel pelo dito contato nova/ non a ' propeneao da segunda mola ao
sentido Contrário ao do pino reatatel000dor,.ummombro termOstátic0
4,e, ação de mola montado sObre adita estrutura e tendo ume Parte da
*são de mola acoplável com a extremidade oposta do pino de trahafao
remoia e dealooável de duas forma extremas' apostas atraveaformea
de ação de mola criticas intermediárias, o arranjo sendo te
numa poalçae do membro terMOsteltiao e acoplamento entre os ditos com
tatos exista uma folga entre a segunda mola e o pino restabc5.ccedOr

de ama lado o do outro lado entre o pino restabelecedor e a laegunda

e- —
mole, em consequente do que prime/relente o p/110 de transterenel0 4
apresente movimento livre suriciente outro O membro termostátiO0 O \
• e segunda mola para permitir o movimento de arraste do membro termo
tático no sentido de uma de anca Ume Criticas sem transter;n010
do movimento de abertura de contato pare a segando mola, e Emboco
quentemente para transferir movimento do membro termoatáticso para
segunda mola para Seeaooplemento do contato, o, segundo, pelo elo

dó dó tratenento, os ditos dispositivo-rã da ada—ino/Uinao peio a9
tIlos tlYda Barral no pleno axial do rasgo Para acoplamento pelo ressab
‘ 43o ao Ocorrer sua emergenoia do rasgo para curvar os dispositivoe
Mola para permitir a eafda do ressalto do rasgo e a rotagão
Opino da garra, a dita garre senda subsequentemente deslocada pai:4j

41/apos3.tivos de mola para bloquear a re.admiesrto do resseato no IS
iherior do *gago apta O Ultimo se encontra numa posigéo travada gira
dra AO aliahamento com o rasgo,

' quando

os embuto) catão abertos o pino restabelecedor é passiva%
deslocamento
sufloiente para deslocar o membro teamostáti(s0 aps
de
Doa para sua outra tona critica sem acoplar os contatos.
5, trma chave eletrioa termostátioa livre de desengate cara
tealzada por compreender uma estratos de apoio tendo aulas) para
aos restabelamedor o de tranaierUnta cmaxialmeate mévela espagaSoo,
pino de troa:Cem:tia tendo una extremidade do moeu adjacente

N

Um conjunta de botão de Controle da acOrd0 cosa o ptoti,
•, Caracterizado pelo fato dos ditos dispositivos de mola possuir
tma abertura e o pino inolatr Ima projegão 00 estendendo atroares
dita abertura,
84e Ma conjunto de botZo de controle de acordo com o p onte aaraoterizado por compreender um colar torcedor de boa* no 4110
Sino tendo uma canoa* Laicize/ate ajustável. com o mesmo, o eito Oet
lar sendo aooplável com a parte de ressalto da manga no seu Iode t.
oposto S. Iocalizagão do ressalto quaudo o Ultimo as encontra na eg)

e espaçada de uma extremidade do pino *estabeleceaor, dispositivos)
mantendo.captivo o pino restabeleoedor para movimentos Caiais limitp
dos de aproximação e afastamento So pino de transfer;ncia, me prirael
*o membro de mola afastando o pino reotabelecedor do pino de tronara
Anela, o pino restabeleoedor tendo movimento limitado no ;sentido 40
pino de tranateráncia contra a aropensão do dito primeiro membro do
mola, um se gundo membro de mola de tomia cantilever ancorado
estrutura num lado do eixo do pino e se estendendo' tranaversalmente
entre as extremidades opostas doo pinoa e sustentando um contato aule
vel no lado oposto do eixo geodtrico do pino, um contato fixo
apoiado abre a dita estrutura contiguo ao oontato mOvel e seca
plavã1 pelo dito contato mOvel sob propendo do segundo membro do
mola o afastado do pino reatabeleoeaor, um disco ternoattico co
agão de mola, montado abra a dita estrutura e togo tuna parte de
aqao do mola Empinei coa a extremidade oposta do pino de tronara
r:nola o deslocável de duas formas extremas opostas atravàs forma%
de ação de mola oriticae intermediárias, o arranjo sendo tal que
numa posição do membro ternmetátioo e tooplargato entre OS 4itO8
contatos existe uma tolga entre o membro de mola cantilever e o pa
ao restaboliwedor de valado 8 do outro lado entre 01)180 :estopem
locador e o membro de mola :mutilem, pelo que primeiro o pino do
transreAncia possui movimento livro autiolento entre O membro to&
mostatico e o emundo membro de mola para permitir o movimenta de
arraste do membro termos:tático no aentid0 da uma da SUO tornas
criticas sem traneferanoia do movimento de abertura de contato pi.
ri o membro de mola cantilever, e aubsequentementa para transferi,*
o movimento do membro termostatico para o reabro da mola aent13.60
ver para desacoplamento de contato da Isegitodm 3240 (lua agua() 40
contatos cão abertos o pino restabelooedor 8 capaz de Sofrer dere
lar:monto suficiente, para deslocar assombro termoatait%co Welles ya

Oiça travada,
9, a conjunto da botão ae controle, .de aoOrdo com o ponte&
9, caracterizado pelo tato da dita manga possuir aberturas junto aso
seus suportes para os dispositivos de ttaba de mola
apropriada
tranoversalmente para admitir . O dispositivo do tálha de antas ps
ri insergão atrav4s os mesmos e looalizaeão do diap ooitivo 40 Of
mola ele posição transversal atrav4a a manga*

3.0, Um conjunto de boto de contr814 da cardo coa o e-611,
to 8, caracterizado pelo tato da dita conexão ajuatável aer coas. t,
por tua ajuste prensado azia. entre o. colar o o pino
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a: 1098096 de 11 do setembro de 3.901)
Requerentes PICAM ANCRICAN CORPORATION LUSA,
frivile11,0 de Invenggot nAPARELHo PARA uctarcuunil

ri sua outra torna critica sem aooplar 05 sontatoes
6. Um conjunto
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do bodo de contato para chaves détricao

REIVINDIOA0CR3

to Um aparilho para recaucbutar pneumaticos,sigge
•arága42, em combinação por eanaroender o uso de uma prensa

e Semelhantes, caracterizado por comp reender uma manas COSI ressatar

to para dentro, um pino axielmente o rotativamente mini no seu ia
teria*, o dito pino tendo pelo menos unl resaalto transversal mo Se&
tido de uma extremidade, e a dita manga tendo pelo menos um raso
de baioneta interno admitindo o dito ressalto para movimento min
atrav g a o rasgo e rotação para uma posigelo de travento sob o res.

A dita base; duas metades do moldo para pneuta g tieo aepartIvela

Salto Interno da manga, dispositivos

Circunfer encialmente;disposiUvos

do

fAlha (;(,

mneumtioa que tem: uma placa superior e uma p laca Snferior,
tas m6vole, co uma base; dispositivos para montar a referida pte
ca inferior de modo a ter movimento giratOrio vertical em releia

cpoiadoe

lados opostos da dita manga e aooplãvele pelo pino sucado aa Posia

,

para

conectar, essa consx74

poop do 09Z OoVe4t% uN4 45no tota49*
44Q m g140 to:(4140,

?62

(S.: ...o

30

placa superior da prensa; dispositivos operáveis em tOdas as
pasiOes da referida placa inferior, destinados a conectar, essa
conexão podendo ser desfeita, a outra Metade do molde placa.
cevei inferior; dispositivos para prender-unidas, , a9 duas meta.
dos do-molde, para formar um corpo de molde auto-sustentado;
dispositivos'para. elevar a referida placa inferior e um molde a
ela conectado para uma posição fora de re f erida prensa; e dispositivos, exteriores 'a prensa, para provocar o aquecimento das
vetadas do molde, quando unidas,.pare vulcanizar uma carcassa
de pneug tico preparada contida nelas.
apareaho para recauchutar pneumãticos, conforma
combinação de elementos definida no ponto 1, caracterizado por
ter ainda um dispositivo para centrar a carcassa do pneumãtico,
pelo monos na metade inferior do molde.

_a

3- um aparelho para rocauchutrx pneumãticos,.conformt

,
Ja.eiro
de 1969-

Internacional .0 o Art. 21 do Decreto-Lei no 7903 de 27 de cgUtel

I.
de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes nos Datados Unidos da Amárice, em 30 de
setembro de 1957, sob nu 687145.

1
11WI I

28

s- -44;

30

i
24

26

'ffswi/
30
/2
20

a combinação de elementos definida no ponto 2, caracterizado aln.
o
da porque o prendedor que une aa duas metades do molde para pneu.
aãtico compreende uma cinta

envolven” ,.

n.

• Awfoarier ,~1

22

feita em seçOes."
19

h- Um aparelho para recauchutar poeumáticos, naraalta-

•P,„

lado em combinação pelo uso'de uma prensa que pode ser' fechada,
e que tem: placas superior a inferior dotadas de movimento relativo e alma base; dispositivos para montar a referida placa inferior de Medo a ter umsovimento que a leva a uma posição que fica fora da referida base da prensa; metades de molde para pneUmá.
tico sepárãveis circunferencialmente, cada uma delas contendo um
dispOsitivo de aquecimanto; dispositivos para conectar,essa cone.
mão podende\ser desfeita, uma das referidas-metades do molde à
'referida placa- superior; dispositivos operSvels em tSdas as posi.
Oes da mencionada placa inferior, para conectar, essa conexãO
podendo ser desfeita, a outra metade do molde lreferida placa
movei inferior; dispositivos para prender, unidas as ditas metades do molde, para formar um corpo de molde auto-sustentado, ten.
do o seu prOprio dispositivo de aquecimento; dispositivos para
deslocar a referida plana inferior e um molde ligado a ela, para
Uma posiçSo fora da referida prensa; e dispositivos, exteriores
pransa, destinados a provocar o aquecimento das ditas matadas
do molde i quandq unidas, para vulcanizar uma carcassa de penumw.
bico preparada e .contida nelas.
5- Um aparelho para recauchutar pneumáticos, aaracte.
,Tlaalq, em combinação,-pelo uso de ~prensa que pode ser fecha..
da, e que tem: uma base, uma placa superior e.uma placa inferior
essas placas possuindo movimento uma emx. P..,beãu lontra quando a
prensa aberta e fechada; dispositivos levados pela prensa para
deslocar a placa inferior de uma posiçlo fora da base para Uma
posição sabre essa base ' e por baixo da placa superior;

metades de
olde para pneum'etica separeveis circunferencialmente; dispositi.
Ws-para conectar, essa conexo podendo.ser.desreita3 cada uma
dessas metades do molde a Urna das referidas placas; dispositivos
liara unir as metades do moldes para formar um corpo de molde auto-.
~tentado; e disposítiVos para fazer' voltar a placa Inferior e
414 matadei do molde ligadas ,sá ela, a uma posição fora da prensa.

~Vante reivindica de acSrdo com a Convença

17
II

d,

_
8

1
TERMO N e 146.221 de 17 de janeito de 196)
Requerente: GENERAL BLECTRIc COWANY
3.0.411.74.
Privilegp de Invengio;APERFEIÇOAHENTWEN CHAVE DO PÂRTI*
DA

PI" moT0RES:
RumgcnnEs

lia aperfeiçoaste= em diappaitivo chava.de
partida . ("starter") Tera.um motor enrolado em.dalta.e9mma0
terminais,- com tres enrolamentos defase terminalmente geÁadeo
com iodos os seis -terminais doà aprolementos .trazidos sepjadpv
mente para conexeo . externav çaraatarizado per compreender$I um
auto--transformador tendo tres enrolament q a de fase providpareobt
1
tapes-intermediários de tennão redimida,' um diapopitivo-doicoma4
do-de partida para liga ditas enrolamentos de fase do dito traga
formador 'a trea condutores da alimentação de energia de Usei
Seio para.liger um primeiro-terminal de cada um de ditas enrole*
!
mentoa de fase do motor a um tape intermediário de Umenrolamen+
to correspondente de dittatransformadore . um primeiro diapositivo
de comando para liw . r o segundo.tarmina de Oadaame doe ditos
rolamentos de fase- do motOr a um doa cá:Autores alime?Itadoree
aorrespondentes, e um segundo dispositiva de comando para ligar
dito primeiro ie2ainal de oadá Um de.ditos enrolamentos de .e.m
soa) móton a-um doe condutores de linha correspondentes. .
2: AperfolOamento em IÃO diepoeitivo'dhave ao
partida para um motor enrolado em delta com neto-terminai:, tenda
tr:S anrolamentes da faaasoparados pelos terminais ,COM todo 05
terminais trazidos eeparadamenta parar ford para conexão. externa,
caracterizado _por compreender:, um auto-transformador tendo tr4
enrolamentos de fase providos com tapee intermediários de tenela
redamida, meio para ligar um .peimeire terminal de ca da Um ae!di.
bes enrolamt03 dc fase do motor ao tape intermediário de nmIala
-1.nts do transformador, um- diepositi+
aamaago de partida para ligar Cada um de ditos enrolameU:*
vo
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tos de. (aso ' datransformsdor a um. condiz:Cor . trifãeieo alitaimtadea;
correspondente' lua, primeiro .dialioeitive de Comenda t onde contata
para eatabelecer ' uma ligação (attrica deparada do .segundo tersaki
mal, de .oada:um de.ditos viro10=d os de face' do . motor. para um doí?
condutore g- alimentadores correepondentee' , e .um inundo dispoatids''
•;:vo deo mando paia eatabelecer igazi ligação elãtrió g 'separada de'
cada 'iue de ditou primeirós terminai° :de ditos enztolawntog..de'
no ' do motor a um de.ditoe . condutoreo alimentadorea'.
çcieel pendo legadas 'entre g i em t.lida a roa exteneão entre dito
g oottito g e. ".dite g primeiroe :ter:1114i%
o Aperfeiçoamento eZa tus diapoaltivo .oh4ve de Ni
partida para izet motor'erolado.. em •delte; uols meia terminaia tendo..
trãe enrolemente g do: g ag o eeparadO g Pa do t erminstg! entra.al'ecoi
todos og seis terminal .g dos eizrorament ou trazidos aeparadene
• k.e.ra fera p.e.r.11 ligação externa" caragterizadó por compreender um
auto. transformador provido com tapei intermedit.rios de teneão
(luzida' meio para. ligar um primeiro -permitia,. de, cada um de ditos
enzielesaento g de. face dó motar ao .topei intermediárid de tun enrola
Inentó oorreapondente, um dispoaitivo ap oontrOle atuei. de unia,
,primeira .00ndição de operação pari uma seg-undn,condição •de opera
pão, um .dispoed.tivo deet:atento aa paz:tida . tendo cohtatoe entra •
ditou enrolemenhoe de f ag e. do trautterMador .e . oi emb.* Orco ali",
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dores, tura -g egundo dispositivo de cometei: e meio • de r eteraemento de terp.0.reeponeivo operação -de dito p
rimeiro dispoet tiver

de comando para famor dito diapooitivo do comando de partida
ra deoligar dito autotransformador de ditos condutores ais:antadores a um 'intervalo predeterminado de tempo ap6a a dita operag:o de dito dispositivo de controle •mosto e para controi

LitO.
segundo.diepoeitivo de comando para ligar um primeiro termine.).
de cedo um de ditos enroiamentos de fase do motor a um &os di -Lom
condutore g alimentadores correspondente a um intervalo de tempo
predeterminado ap4e . dita operação de dito dir3positivo de contrO-'

3.e mestre"
nua/mente, tt reverente reivindlea Oefavorea'
da Cenvenolio Inbernacionas +doto a presente invenção ter eido

depositada na Xepartição Oficial de Patentes doa Estados Unidos
da Am'Èrica do Morte e
O de janeiro de 1962 eob o n P 169.740.

mentadoreo eorrespondenh ea . e reepozisiVó I ' atue..çãO aait

dispui
V.Vo . de o entra° para eomplotar. as ligaçZe g entre os mij ou' um
priMciro
alagai-tive de g omando tendo' contatou entre ditou ce..
•
• gundos. teresinais de .face dó motor, * g condutores plimmitadoreg
correePondente g .pe.ra .cetabelecer condiçãe g entre o g mesmos .em
resposta'a atuação de . dito diapoeitive de. contrOle e tua aegUndo
dispoéltivo de comando tendo' contatos entre ditos, primoiroe tez.
sandia de; toa° d o Motor e condutores. aliisentadorea correspondes
.teg` para estabelecer ligaee entre ou me4os em resposta ;:.1. attia
ação de .dito diapositivo de ()entrei% ktaa ligaçãee entre di
tos terminai g de t iodo motor e ditou primeire e eegundo dispa
.eitives de cemando Sendo lege- doe entre si por ttda a extensão
do g en .,contato com terminai pera• que a g oira os contatos de ditoa
primeiro e Segundo. diapotitivo g de eomando quando, fecbadoe estão
iutui faces de, motor e *eduzem corrente de fane durantea partida
marchai, •
4¡, AperfeiçOatiento em um diepooLtivo chave de
i
da
pera'Imt
Meter
enrolado erd delta oem seio t errainals tende.
parti:
trts enrolam o g de raro seprado's pelos termine:10 Coes. todo° OS
sele terrai.naiS :brasidos para . toralarn Micção externa ckaracter_it
t.g.0 por compreendert.v.ta eito trandontador tendo tr$.o enrola4
lutormedikion de tenaZo
.
pentes de foge providomcon froo
duciattx. meio .para 2.iaer ri pritkeir.o termina de cada um de dites
enratoniatos do . tase do motor ao tapo int'ermedi4rl-0 de tua enrola
relato d.e boa correopoodentet um diapooitive de controle mestre,'
um dionooltivo'de ourando aa pirrtida 1-lama° para ser reoponeit0
ta °peroro,. de 'dito -diSposi.fivOle controle ereotré para ligar
tog /enrolemento g de fase 4o'iraneteima6or "ado endatored.,ali
iltzentadore g trittroloosj.wo Mamara diopeattlyo de Mam a * lide"!
'do para ser.roop -onoive's dita operag ek de dito dispositivo de
Aghtrole . meeire pâra ligar oaegundo terminal . de .oadã um. de diwe
too eiinleaaataa do Saão 40 . a9t ra a Ia aos .condoM sz:eti al.4;eUtf?o•

TERMO NO 138.949 de 10 de Saio de 1962
RE Q UE RENTE:MASSEY-PERGUSON LIMITED
Privilegio

Canad

de Invenç gp APERFEIÇOAMENTOS EM MAQUINARIA

DEBULEADORA E SEPARADORA DE GRXOS"
REInNoicAÇOES
1.
Aperfeiço ament os em rflaquinarl e Cobu-•
thadora e separadora de gr'dos introduzidos em uma ceifedeirs •
corabinada tendo uma unidade limpadora e seperadóra de gr7.o s
incluindo carregadores do palhas o rafeiras,ractorjzgdo
por tncluirom a combina4o formada por uma calha de r ecolhimonto do refugos passados atreves dos carregadores de palhas"
e

transbordados das peneiras, uma Amara do

red e bulhamento -

localizada adjacente 11 unidade de limpeza o separaç'ão da coz
binado, uma passagem ligando a mesma c trnara e dita combim ad
um elevador arranjado de modo a elevar os ditos refugos te- .
colhidos ate a dita d.:sara do redebulhamento, e' um numero do
ltmines • rotativas dispostas na mesma dmara para acionar -os
ditos refugos em contato de roçamento com a ditara de manei..
co que tais l'ámin as po saem comunicar substancial ímpeto aos
tesmos projetando-os etraves da dita passagem e atreves C.a
inidade de limnesa e

Se p arar

,'nmh1n dn
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2.

Aporfoiço areento a ou maquia orla and..
htikdil d !aparadora do gr -aOs segundo o ponto 1, caractorizq
F.2.4
polo rato. da dita calha compr o em dor um tr én sportador tapa
Gado bblvaa ditas paneiros para tez= Mover os ditos refugos.
4sog lu: 3.0o da combinada.

'. Aperfeiçoamento s em maquinaria doba.

padea o soparadora do geáas, segundo os pontos 1 ou 2, 4a.
'am,t4,1402.2 polo fato da dita . ctmara te2 uma parado aspara;
Aporfoiçoupentos ou maquinaria doba
enracteriqa
h g oa O Ceparaaor a do grlos segundo o Ponto 3,.
o s polo tato da dita penedo inolinar-so para baiXd . o intort
íOrMent 0 na diroOke 'do Pito °lavador.
Z. .

(5eçao in)
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removivelmente inserive/ na mesma titila 2.uva
lisa disposta
contra O cobrinde a dita par ago espera da dita

etzard..

A reauerento reivindica do .acérda ama
a
Conven40 Internacannal a *O.
art. '213 do -DOcret040/ ne7901
do 27 do agOsto do 1 945, a p
rioridade do corresponde:oh*

T, podido

dopositado na Rapartiçto der Patintõs dos Estados
tinidos da 4.m6ricaf em 10 do Maio

do :I. 9634 sob o ne

109.08t
j_lat

Aporfoiçoamentos Ore maquinaria doba,.
5,
-"thadOra O separadora do gebos jogando a ponto 14, ,eAraoteriza
os pelo fato das ditas Itminas serem pr7orçadas nas eXtrdat.
fiados finais com barras do roçamonto inclinadas do rodo a.s0.L
Ornarem: a inelinaç'áo da dita parca%
Aporfoiç o Monto s es.fit maquin ari a doba..
íthadora O separadora do gslos spgundo os pontos . 4 ou. 5.
cax sor amov£vo/
e act ori z ado s pelo fato da dita Parede da tma
NOrticaltaçnto dentro da *taestna etmar,a.

6,,

_

...2*

A'Perf oiço amontoa ara maquinaria do'bn..
7.
-2.hadora o separadora do gr'áos.sogundo O ponto 6, enractordzyl
0,za polo fato do • serem,providos elementos do ajustagem na voa.
kcal da dita parede espora paia regular a folga operativa
#:tas ditas l,minas para aoomodn'áo do tiros diferentes do

caos;
Aporreio ament oi am alantlineria d'Id2W
8.
hadora
O.
separadora
do
geáà segundo qualquer um dos ponto:
13,
.oreCadentOS, eAracterizagu polo fato de dito elevador compro..
cadoz. ' um. tubo o stendendo - se do dito transporgador atb a . dit a
‘Ainar a do rodabulharitento, uma bblico apoiada ao mosmo tubo ou
.ponto abaixo do topo do mosrao, um recorto do alinenta010
110 mesmo tubo em LM 100 .d o Citado opo e disposto adi aceir....
to a dita passagem na direç7ao do movimento das Vitral/1as da
torma que o recorto resulta substancialmen te o drouhforen.. •
Cialmento

removido da dita passagem, uni trem 'do. ongronagonS

provido. Para acionamento da dita litide deltipnoir a a
elevar os refugos recolhidos atravás do dito tubo o oxterio.e
Meto do dito r °corto ató o pOrottree. coborto Doia ao doe'

,conao

'ta§ aleirar.
9. • Aporrolgomientoa• Om
- maquinaria-dola

!gora e separadora de grãos segundo o ponto 7, Aerjet.2go
pelo fato da dita °trilara tot kicitwIdo 5,nclinaSo InfO0
tormento o extotiormente a patim do dito tubo, da onde,
;Q:d403 0.1 0 vad ç)3 coroa lulgad os witoriormonto na amargo
3.00 . kor:oiqoamontos o maquinaria debA
4,1100t4O topatadora ao gnos seginido qual. ejuer tilados pon ao
m i 49 3

a 9, .2£4142,r,ua9,2 rolo tato da dita amara. to.g

nu() Ne 109:809 de 16 de abri/ de 1959.
Requerente: ALVARO .REIS DE OZIVEIRA LIMA SAO PAULO;
Modálo de Utilidade: o FECUO AUTOMA TICO PARA ARmARI03.2
ANAXOGOS'.
RDIvINDI0A03ES
1
3.2- "FECHO AUTOMÁTICO PARA ARMÁRIOS EAliÁlX00i

cara*
terizado pelo fato de ser constituido por um dispositiVo1 forma
do por uma capa protetora - 1 na qual e fixado, artiouladameg
te por eixo, uma peça de feitio original. n• 2 provida de uma
especie do cabeça e de duas hastes que se projetam
da referida
cabeça, para os lados, em direçUes opostas, êm fomo de V em pa
sição invertida; uma das hastes termina em forma de gancho
a outra em
forma de sapatilha - B -, sendo a dita peça - 2 .0.
presa em uni lado da capa protetora, .por unia mola espirai 4 mi
" FECHO AUTOMÁTICO PARA ARMÁRIOS E ANÁI0GOS", 02 .
110 em 1,
caracterizado pelo fato de ser provido de duas peçae•
acessOrias; unia em forma de gancho - 3 e .
a outra em fomade
chapa 5

•
Tudo como substancialmente descrito,' desenhado
vindicado.

e

rei

IP
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T2RMO:Nct /48 874 de 3 de maio de 193Requerente: NESTIA S.A. a Suiça
Privilegio de Invenção: "CAIXA METLLICA Dg FURAREM)
1igR4TICO, B PROCESSO PARA RUA REALIZAÇXO"
ILUMM2224

1... Caixa metálica de fechamento hernetico, ten.10 1.1311
corpo eine comporta em sua base um findo, o . qual e.neastado
T O's o enchimento dacaixa, caracterizada esta intima pelo rata
de 'que o corpo da mesma compreende, cai sua parte superior,: uma

parte onrole,da, cujo plange g coberto, 'pelo menos parcialmente

¡elo beiço periferia° de uma tampa arnovIv'el, destinada• a ser
tornada solid g riei com o dito 'corpo, sendo a estanqueidade do
tâcho e a inviolabilidade da caixa asseguradas por um ccrelgo
de um material adesivo endureofvel, aplicado apÉs a montagem
do corpo da. caixa e da aun tampa, de men.eara a liaar as supera
:Iodes, edjacentOa da aludida parte earolada e do dito beiço pe.
aifericoe.a.

•2.-. Caixa mettealca, de aciirdo com o ponto 1, cara cte

•

rliada pelo fato de qu
- e o dito corpo da caixa .compreende, eij
sita parte superior, uma iborda enraiada, cujo plano É coberto

4
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9.- Caixa ret .iilicd, de aeUrdo com os p'ontcis 1 e 2, 7
'Cáracterizada pelMato de que a borda enrolada, que forr a
asxtenfidadei superior do corpo da caixa, cst ki orientada na ai.,
, regZo do interior dtss e
10.‘ Caixa metelicas ao ac *O`rdo cbts o ponto 1., caracn
terizada pelo Xato de que a seqRo transversal' do dito cordá.a
estende-se a um lalo o outfo•ad ponto do Contacto d.o dito Vels
i
to periterico com a rotérlda parte enrolada,
r
3.110* Processo para reallzaq go da caixa de acÉrdo COC 1
o ponto 2. Caracterizado pelo fato de' q ue se unem previamente rt
*tampa o o corpo 'da caixa, estando esta aberta om . suas duas cx.
trem:1184es, .ap g a' o que se aplica um corda.o de uni =teria/ ad,i4
divo tndureclva ettxe( as faces tejscontes da parto enro1od4
do corpo e te beiço periferia:, da tampa, provocando entRo o cima1
durécimento do dito'cord g o, apOs o que p r' ocecle a30 co and-amen...
to da caixa por via da abartura na base do seu corpo, engaatan. i
do por fim o fundo neste intimo, de mane ir a harmâticamerite ea's
tanque.
,
i

queLericaixa compulsOriamente no interior do dito' corpo, sendo

12a- Processo da acitrdo com o pontal', caracterizam.
do pelo fato de • que o coraaa de Material adesivo te aplicado

O corda.° de material adesivo endurectvel 'aplicado entre as ene.

.por emboçamento, nob presslio, do dito material, mediante no 4. '

perficies adjadentes da borda enrolada e do beiço ' periferieO.
30- Caixa inetálic'a, de acSrdo com o ponto 1, caracte

:uno um bocal em disposiçâo lateral.

pedi,' beiço perif g riCo de uma tampa amovivel, tendo uma parte

rizadcapelo fato de.que o dito corpo da caixa compreende vin
,friso anelar, separado da borda superior da caixa por um trecho
ellfrulrico, destinado a ser encasquetado por uma tampa emovlvel
que tem ., na base da parte destinada a . encasquetar o dito trecho
ell(ndrieo, um beiço perifOraeo que cobre, pelo . menas em partes,

o ' plano. danar formado peio aludido,
meado o coadtio de. ma
toriel adesaaeo andar ecival aplicado entre as ouro rflaies
oent.en do referi:do f,rizo e do balça , pe.rat grdca que forma a ba-,
de da tompge

13. a Processo de acÉrdo com o ponto hl s caracterizei
i
do pelo fato de Tia a sOlid.ificag;o do corda de materiaZ adec
'alvo efetaada mediante ConduçZo da caixa ao interior de Val
:tilnel tipo fârno•
Finalmente, a depositante reivindica, cle acerar,

cot]
a vonvençao DaiternaOlontg. e de, cánformidade com o, artigo 21 do
:05diso da propriedade Xruluetric.1,•a prior/410.s dos correspatim
'dentes pedidos depo si tado es • na Rapar tiçao de Patentes da Suíça, 1

em .h. de inalo de 1962'z 19 de fevereiro de

105, sob os nÉmer0a

,5335./62 e 2034/63, reapectivamentee

Caixa inetkica, de aca'rdo com o' ponto 1, .canacte
aizada pelo fato de q ue o material que constitui o referido cor
1,to, e um elatetUero adoeivo tarmasoalaiddfia4v.e.1., a bise da es.11

Aorkese
Caixa mea glicaa daa ticâatica com o ponto . 1, caraatt

o arpo. da. caixa apresenta, no nitrimos
lima parte que, tom uni call.nre polo m enaa . igual ao dias atra e3a*
eltada pClo fato de que

cl.rnee do beiço perifÉriCa daatampaa6. - Caixa me t &lia% de •I &carda coai os pontoe 1 e 5a
acterdrada pelo fato daa que o , 'coivo aa caixa comporta, no in£*

.ume. parte saliente, a qual ai:infere a caixa um calibin•p2,
to menos igual ao di gmatra do dito beiço perifÉrico.
"N.

7.- Caixa metálica, d.e ace7rdo com os pontos 1. e

é,

ittoterizada'pelo-fato ' de que a dita parte saliente É oonstitum
da por um friso 'ou abaulamento anelar, cujo diâmetro' externa'
excede ligeiramente o do dito, beiço. periferico•
8.- Ctixa metailca, de aceira° com os pontoe

1, e

careatcrizala pelo fato de que o friso, tendo uma superfla
le adjacente a borda, enrolada que forma a base da •tampa. , coal!.
itui tambÉm a ditaXnrte saliente; ciijo ' diân etro externa exc.%

e, ligeiramente o da. dita borda enrolada.

tERMO N 52 1/47.991 de 28 de dezembro de lab.-equerente: DR.SAI:VADOR MaaHPITS*ZVEIBII.
$h Paulo
Privilegio de InvençãoOVO QUEBRA SOL AR WITDZONICO DE
IIIADROS COMPOST0a M6VEIS E CONJUGADOS"

o
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REIVINDICAÇOSS

scas4ttlutlam_a
IQ ) oNOVO QUEBRA SOL ARQuITETONIO) DE ouArRo_t
.
por
compreender um coa
foNJUOADOS o , caracterizado essenciitimente
à 'unto de quadros mewels e conjugados entre d ei, dotados . de rasgos(
ou abertUras que numa poeigto de movimento relativo dos quadros.
entre 84 poseam se obturar reciprocamente formando um con4unto+
Vedado, 7. luz direta, ou noutras posigtes relativae, de modo a
tlr maior ou menor vasto luz e ar, posigtSes intermeditriae reg.

2 *Um receptor de controle remoto sensi fiíel i qualquer
Um de Uma variedade de sinais de controle transmitides do freqmen•
eia diferente e cOreoterizado por compreender diapositivos recepto.

rea . de einal sensfvels sinais de controle de frequenoiss diferem*
tes, ciroultos seletivos de frequencia acoplados com os ditos dis-

positivos receptores de sinal e oper j ,;eis para produzir voltageni.
de controle em resposta ; sinais is frequencio

qual'' os circuitos

guiares.

22) t wovo °USER!, SOt ARQUITETONI00' DE QUADROS COMPOSTOS VáVETS
CONJUGADOS*, caracterizado ainda
cados

gos

est 12 )

Velo fato dos qudUros

reivindi*

letivoe de frequenta. com se ditos circuitos de controle, e uma

conatituirem-se por placas recortadaa ' gerando ras

e_aberturas

noa mais Variados

a

que entretanto

desenhosaritetenicos,

COmbinagto . destes %%nos e aberturas, em

seletivsa de frequencia a;o1 sintonizados, circuitos de controle,
detectores diodO acoplando individualmente os ditos circuitos se.

desde
posi

regulÁvels, permitam o sombreemento C arejamexio c5..°Nblen+
na medida ideal t pelo rato ainda actos rasgos e aberturas po
d erem sor gerados pe lo PAPrIO qgadro ou, pop elementos singelos
(laminas) adaptados em'caisilhosa oU Os, MelOS de guia equivaleu.

fonte de potencial de contraotpolarizaç;o automaticamente vari;vel
ligada com os ditou detecteree diodo para spiioag;. de uma centrem
polerizoçà'o variO y el aos ditos detectoresalado.

-te

3 "á Invenceo conforme enumerada no ponto 2, carpe.
teriza4a pelo fato da dita contra-polarizaç;o , ser variada auto.
nmticomente de acOrdo com e magnitude da passagem de corrente

tes.
32 )

¡INOVO oustá SOL ARQUITET8NIC1 DE QUADROS

CONJUGADOS" de actrdo
ainda * P010 fato

trilhos

COM2r.:451%35

ema os pontos 1 2 )a 2 2 ),

dos quadros

E
IfcdrIS
-

OU guias, =DOMO podendo ser artiou/ados entra

em
sivpor

to de suas aberturas

movo • UBERA SOL ARQUITETON/00 D2 QUADRO2'-COMPOSTOS MÓVEIS r
CONJuGADOs o , de actrdo dom cs pontos 1 2 ), 2 2 ), 3 2 ) O tudo confor
42)

me substancialmente
nos desenhos anexos

descrito,

acima reivindicado,

o ilustrado.

tOrizada por incluir integrados acoplando individualsiente.os
ditos detectores diodo com os ditos circuitos de contrioleo
-

que permitam o nivelamento ou desnivelamea
ou rasgos.

-

demonstrativos.

1

4 -A invence. o, conforme enumerada 'no pona5, coreu

o caracterizados

sereM corredios, p
' aralelamente,

seio de bragos alavancas, bragos paralelogr;micos, exo4ntricds

Ou. meios equivalentes

nos ditos circuitos de controle.

5 -A InveN50 conforme enumerada no ponto 1 2, carec*

terizada »elo fato dos ditos, circuitos de controle cada um:1nclu.,
ir um dispositivo eletronico, e uma fonte de potenciel,de polariza,
Ç;ci automaticamente varavel ligada com os ditos dispositivos e.
letroP 1002 $ o dito potencial de polarizaçiro vari;vel e c dito pc.
tenciel.de contra-polarizaç5o veri j vel sendo simultonemente va*
riEiveis de actrdo coma magnitude de passagem de. Corrente atraves
OS ditos dispositivos eletronicos.

6 . Um receptor de controle remoto sensivel ; qualquer
Uma de uma multiplicidade de sinais de controle transmitidos de
0

'

trequencia diferente e caracterizado por compreender, dispositivos'
receptores de sinal sensIvels e sinais de controle de .diferentes
rrequencias, circuitos seletivos de frequencia acoplados com os
ditos dispositivos receptores de sinal o oper:veis para produzir
voltagens de controle em resposta e sinais da frequencia n ;.qua/
Os circuitos seletivos de frequencia s;o sintonizados, circuitos
de controle, detectores diodo acoplando individualmente Os ditos
Circuitos seletivCs de frequentas com os ditos circuitos cie controle, ume fonte de Potencial de contra-polerizaçZo ligada com os
ditos diodo detectores e contra-polarizado e mesma, e disposit1.
vos controlando o ditO potencial de contra-polarizaç;o sobro oi
ditos diodo detectores de ecOrdo com e magnitude da passagem .de
corrente nos ditos circuitos de controle, a dita contra-polariza.
Oro ' nos ditos diodo
•
detectores aumentando O,om o crescente!passsge;
o

de corrente nos dites circuitos de controle..
7 ..
conforme enumerado no perito 6; corsc.
terizada pelo fato dos ditos circuitos de controle incluiren coda
UM dispositivo eietrcnico, uma fonte de potencial de poleltiza4o

ligada Som os ditos dispositivos eleronicos, o dispositios con-

TERMO 219 138.642 de 30 de abril de 1962.
Requerentes PHILCO.CORPORATION
tr1vil1gio de Invengtos "SISTEMA DE CONTROLE RE1020".

trolando o potensisl da pol3ris3cá- o sobre os 'ditos diaposrtivos
életronlcos de acrirdo com a magnitude da passagem do corrente

• jlaivIsrIoAc5Es
'

1 te

tia receptor le,pontrole

remoto eenefvel ; qualquer

tale mo variedade de sinais de controle
CtS ilferente, oereoteriZmi,

atrov4s Do ditos dispositl y os elotrcnicos, a dits po1ariza00

tranenitidos do rrecuen.

gim de corrente atravfos os diapositivos.

,

8 ...à inven4'o, corforme enumerada no ponto b, perac.

eeá • 11114,19#09_19 mg WIA24
de

terizada por Ificluir integrados acoplando individualmente Os dl.

por dirtposltivos aumentando a rela-

is dselnol raro ruI40 ie ~kW;
oontrole afamem

bre Os dispositivos • eletronicoa sumentando_com a creecente passe.

tS3 díodo detectores com os ditos circuitos de Controle.

•
'

4

•

• ç'

a

GUer7:10

°HUM.. (eco

•••==‘.....==•••••••

Um receptor dc..controle remoto, sensivel qualquer
um dó uma , multiplicidade de sinais de controle transmitidos de
diferente frequencia para Seletivamente controlar. a operao;o da
)

opa alho controlado e compreendendo; dispositivos receptores de
sinal sensíveis aos sinais de controle de diferentes fréquenci.
as, circuitos eensívels à frequencia acoplados com os dites dis.
positivos receptores de sinal e operZveis para produzir voltagent
de controle em resposta aos sinais da frequencia ; qual As cir.
cultos seletivos de frequencis ao sintonizados, circuitos de
con t' role cada um dos quais inclui um dispositivo oletronico,

Jantirú de . 169-

.__

9 :7

voltegeWestendo condicionada ao flux* !!". eorrente total otrov;0
4s dites dispositivos eletroniéos.
' A req uerente reivindica de •oerde oorn Convenao
* Onternscional e 0 Art. 21 do D eoreto.Lei na 7.90 de 27.
de agosm
,c de 1545, a prioridade do correspondente pedido de poeitad* no
Mpartiorío de Patentes dos Betados Unido de America cm 6 do
Unho de 1961, sob no 115225.
P-74F.1.

.

diodo detectores acoplando Individualmente os ditos circuitos
seletivos de frequencIa com os ditos dispositivos eletronicos
nos circuitos de controle, uma fonte de potencial de polsrizeçU
ligada com os ditos diodo detectores e com os dispositivos ele.
tronicos para contra-polarizar os ditos diodo ,detectores e pola..
•rizer os ditos dispositivos eletronicos, e dispositivoze,contre.'
lando simultaneamente a contralSolarizao;e sobre os diodo-detecte,
'res e e polariza4o sobre Os dispositivos eletronicos de acOrdo
com a magnitude. da passagem de corrente stra 'ves os ditos disposi;
tivos ' eletronicos, fi dita oontra-polarizaço nos diodo-detectoreS
e e.polarizso g o nos' dispoáitiVos'eletronloos aumentando simulo
tenebmento'com'e oreseente , pasoogem de 'corrente atreva os ditoft
dispositivos eletronicos.
10 . A invengeo, conforme enumerado no ponto 9, os.
racterizeda por Incluir integradores acoplando individualmente
os ditos diodo deteotores com os ditos.dispositivosAletronicoso

g . Um reeeptOr de controle remoto sensível tt

qual.

quer um de : ume,Multiplieldode de einais'áe cOntrole.tronsmitidos
de diferentefraguo/leis pare seletivamente contróler e perece*
.de um eisteme'reeeptor.de televidea e Caracterizado por oompreed.
der, dispositivos receptores de sinal no receptor de televise*
Sensivels i sinais de controle de diferentes frequencise, uma
variedade de eirouitos . sensiveia e frequencie acoplados com os
ditos dispositivos receptores de sinal e oper‘Veis para produzir voltagens de oontrole'em resposta ; g inete da'frequenció Z.
qual os :circuiteis seletivos de frequenois ceo eintonizadoe, ume
'variedade de diodO-deteotores individualmente - acoplados com os
ditos oircuitos sensfveis fre q uenole, uma variedade de dispoat.
tivos eletronlcos azado um tendo eletrodos de controle, de fiado
e comuns, uno variedade de dispositivos acioavele entre pelo
menos duss oondiçees operacionais o individualmente ligades eoet
os eletrodos despida dos ditos dispoeitives eletronicoe, Une
variedade de integradores aeoplendo individualmente os ditoe dic..r
dos detectores com os ditos eletrodos de controle doa dites din.
positives,eletronicos, uma fonte de p otencial de polarizeciU, UM9
• rOde divisora de voltagem inoluindo ume riultipleidepe de resie.
tendias ligadesstre4s o dita fonte de potencial de pOlerizeçgóa
dispositivos 'ligando es eletrodos oomuna dos ditos dispoeitivOs
eletroni cce . 00njuntemente . e'oovm um ponte na 'resde divisora de vol..
tegem, diepositivos ligando os ditos : diodo detectores com um segunda
ento na rede divisem! de ' veltegem,e queda de;voltegem atreves uma
.d .s reeistenéles'no rgdeÁivisoriv.6e'V*1tegeM Sendo aplicado come
Use contra-polerizoceo . 000 ditos diedo . deteotoree, e a quedo de
voltagem etravee ume outra realstencie da rede divisora de volte.
,gam sendo aplicseds'como ume polorizooeo entre os eletrodos de con.
trole e no, -. dCP ditos disposttiíos eletronícos, á corrente através a dito uma o outros resiatenoloo de rede divisOro de

IT21140 - 143.6/42 - 8 do oututro de 1.964
REQUERENTE - HANS NEVER Sulça
PRIVIIÉGIO DE INVENÇÁO - Aparelho de mediçgo
IIONTOS DARAOTSRISTICOS"

1 Apsrelho dimedio;o no qual o movimento de um pino
da toque ; transmitido a um mecanismo por introm;dio do ume atevc.n.
ca , caracterizado polo isto da compreendor uma espera montada 1/Obre
o pino de toque e provida do uma aresta do espera, mala ou menos,
perpendicular ao eixo do pino de toque, aresta essa que ; Mantida
em coppe ri soU com uma pista evolvonte prevlat.-oebre a referida
alavanoa o em torna do mecanismo d* ralo, visando a proporcionar U2
•;ngulo do ataque, aproximedamento, nulo.
2 . Aparelho de modiceó do (Ardo com o ponto 1,

ooraotew

rizado polo fato de que, quando da entrada de pino do toque, * roteio
ride espora se afas 'ta da noforida pista *volvente, do modo A.neg
meie sor solicitadaa referida alavanca quando de um choque
O referido pino do teimo.
O requerente reiviedioe de acordo com

a

contr4

Oonvençe.0 Inteiro'

nacional • o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903, do 27 do ogooto 44 "
1945, e prioridade do correspondente pedido depositado na Reparti'
q;o deystenteo:dsGSuiça, em 27 de dezembro d* l9l, Oob No,

'-2211150112 146.793 de ã'de fevereiro . de 1963.
Illegaeren te t SOMETE ARONYME ANDRÉo'ITROEN -.FRANÇA.
Wrimil ég i o • de Invenção: "DISPOSITIVO DE COMPENSACIO
1andk$05E MO JOGO DE PEÇAS COMANDADAS HIDRADLICAMENTE°0
EXLVINDICAÇõES

oatiato do cena.

Ce Diapositivo de.cOmpeneação de desgaste e do 0.
00 de pope comanda(ae hidraulicamente, notadamente para os freioe,
lge acordo come reivindicagio 1 1 caracterizado pelo fato em que a
Afamara ,deformével é formada por lábiceddivergentee circulirea de ue
:40mento oUptico alejado dentro do ()ninar°.
. Diapositivo de oompeneação de detgaete e do del.
100 40 mae Mandadas hidraulicamentd, notadamente para co freioe
o aardo' eom as reiviadicaoSee 1 o 2, caracterizado pelo tato que
leito e/poente euletico é previsto de maneira que O espaço delimita.
lb entro um para-choque central e peu ou seu líbloodivergentee t
MO comunicam com o orianio de entrada do.fluido hidráulico, aja
de um volume 11021, na peeigão esticada &este elemento elasticolao
.F1,T 2

OCOrdO com as reivindicaçães -d-e- 1 à 3, caracterizado em qáe o ele
Mento elástico é um disco elástico a periferia circular dá qual é
Conformada com dois lábios que encostam na parede interna-.4 cilin.
dro e entre os quais um para-choque é empenhado podendo sà: consti-

Z. Miapdaitivo de compensação de desgaste e do j6..
Otto Onita oomsndaaaa hidraulicoments,:notaaamonts para es freioe
PDA40 pele Mo= um pistão deslizando num cilindro provido de umorl
010100-8/imentago do'fiuído hidrimilloo, caracterizado pelo fato
lee der prevista to interlor 00 cilindro do freio uma pequena câmara
,i deeterdv e/ tendo um volume que pode variar entre um valor mínimo e
Valor chino constantes, comunicando com .e orifício de alimenta!
MO* 40 fluido bldráu1i0o quando o meeme co comunica de uma maneira
iarreVerefvel eadiregão 60 reet0 do volume do cilindro servido pe.

270,40

Ftrá

gYiS
Z

•fteli

danefr,o de 1969
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40 1101/40 teiadd0 do Oiliedro que produz o deelooamento do

• 419429 COOTteependenh 00 ee0a0 do equipamento móvel de freie eM

àmpae eupertfolem gl ursa Preladas que é

desejado para a peei0!(k)Cdpowdiete eggigamemtó móvei além dae freiagens.
4s Diapositivo de gompeneação de desgaste e do jOgo

lt, fregat mandadaa W.4raaliosmeate. notadamente para os freios, de

tüido por um disco munido de circlips para a sua montagem dentro do
Cilindro.
5. Dispositivo de compensação de desgaste:e do jO.
go de pecas comandadas hidraulicamente, de acOrdo com as reivindicai
Oes de 1 à 4, notadamente para freios, caracterizado peloifato que
O elemento elástico é constiUido pela junção projetada 3 5 1 12o ou de
um dos pistães do cilindro, 'dita junção sendo conformada keste Sfei,
to com um lábio circular 74 dirigido em direção da regias interna
do cilindro e delimitando na posição esticado., no corpo deslIta junta,
UM canal circular que se fecha quando uma sobrepressão sobrevem na
região interRa do cilindro.
6. Dispositivo de compensação' de desgaste e do jõ.

,co de peças comandadas hidraulicamente notadamente para freios, de
a4Ordo com as reivindicaçSes de 1 à 5, substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

A requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado na Repartição de Patentes da França sob n2 P.V,887.5584
em 8 de fevereiro-de 1962.
P"-n

1
TERMO » 145.481 14 de dezembrd de 1.962
REQUERENTE - N.V. PHILIPS I GLOEILAmPENFABRIEKEN ../~NDA
PRIVILIOIO ' DE INVENÇXO »Aperfeiçoamentos em ou relativos ia
circuitos destinados á uso em reCe
ptores de televislo a cOree

usatutatvaxuma
1 . Aperfeiçoamentos em ou relata a a Circuitos
destinades-a.uso em receptores de televis go colorida para_conver...
ter ó sinal de televisão colorida' entrante # detectado uma vez, em
ainel apiicável ao eletrodo de Controle' de um tubo- índice dei
Oantao Singelo, _dotado de' tela ' exibidora construido de maneire que
existaml/k mais tiras fndice que tiras-coloridas, no qual ledo
de tela em *pie se inicia a exploração das tiras coloridas pel0
feixe eletrOnico emitido pelo eanUe, am frente das tiras colori.
*das so colocadao'tiras fedicea dó run -In (auxiliares), apresentou.
di um espaçamento-Age difere dc das tiras fndice pp. ditas, compre.
andendO tambem'o circuito dispositivos destinados a produzir dois
'minais durante a explóraç;o .dos dois tipos de tiras fndice, jato
Um sinal fnclice de frequencia fl, que á determinada pela velocir
!lede com que o feixe eletrOnice xp/ora as tires indico pp. ditae,
0- um sinal fndice auxiliar, de frequeficia'fh, ,daerminado pela vizi.,
lOoldade com que o feixe eletrOulco explora' as tiras fndice da
rum-ia, um estágio divisor ao que/. os dois sinais srlq aplicados, k
IJIS coNunto de estágios miáturadores, dstinado a converter 014
fmdice der srequeneia fi em sinal de,controlade'frequencial,
4 . kfl, onde oa sinais coloridos s;c; medulados com fase correta
O que ã aplic;ivel ao suprimento ao eletrodode çontrole do can40,
eónstituindo pelo menos alguns dos estaglos aisturadoreas juntam
mente com o estagio diviser e'o. condutor, atreves do qual 0 BLOWE
Indice4 aplicado á um dos . estÉgiOs misturadoress um laço de
eompenseç'ao de fase, caracterizados pelo fato do sintil fndloe,
tes de ser aplicado mó laço de compensaç g o de fases, passar pe.:
amiraménte pelo Jonos por um estagio multiplicador de frequenciel,
nn nua' a'frequeucia fl 'e , multiplicado por,um fator ígm a 2,3$4.1.4

et_
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e Peio fa-tO do estagio divisor dividir o sinal de frequencia
'oiti 'pot n, sendo o dividendo ss para determinado valor de g rena*
eido pela welaçao:
( 2 • UI) a k
e por intermadido do qual os est g gioi tasturaderes 'de converap
de c8res ao dispostos apenasmente no ramo de compensaçao de fade*
que fiaa lixado entre o estagio multiplic'ador e o dito.prifaiipirl
estágio taisturader e que tombem comporta o dito estãcio divisora
a • Circuito, como . o descritO no ponto 1 1, tareco teimado pe/o , fato de que, para evitar ;mos de fase no sinal de.
controle de frequencia fa obtido em Ultimo lugar, deve 'ser aplicam
do cora áceleraçe ot deceleragOeS • do feixe eletrtnicd de explore
çaoi •

M

(•

te5e, cumezinnau Paral ela de dois estitglos moduladoree push.Del
Dada qual recebendo , a aplicaç go dos sinais coloridos detectados
Vila segunda vez e um terceiro estagiO Misturador, opor tua CDnaile
ter, atrevas do qual o sinal indico multigteado, de grequcncia
Ia/ a G aplicado ao terceiro estagio mistuadur.
• Circuito de receptores de te/eViSNO coionád.
enodados o'ddaptados substancia/mento de acOrdo com a descràb
aqui :cita Cem referencia as,i'lguras 1, 2 e 3 do desenho anexa.
A reaueronte reivindica de acOrdo Com a Conver40
Uternacionat, co
' Art. 21 do Decreto-Lei ni 7903 3 de 27 de agaste
de 39459 a prioridade dos correspondentes pedidos depositado
na Itepartigao de Patentea da Holanda, em 15 de dezembro de 3.961 cs

Wde agostb 01962, Vob n §à V2586 e 2132334,

Ti ty !I 'Ta

chr
ofi•sijinheAli+chr4s+chr

onde Ti è o. tempo de. retardaMento doa filtros na porção do cir..
Culto do tubo. Sdice para o' laço de . coMpensaçao de fase, T2 e O
tempo de retardamento dos. filtros em um ramal de compensaçío do
fases que faz parte do lago de compensação, e „T3 representa é O
tempo de retardamento desde e . inclUsive Ocircnito de sarda tio Offi
*tãgio misturador final do laço de aompenSação, ate . e inclusive O
circuito de . entrada do tubo (adice.
. 3 . Circuito como .o descrito nos pontos. ou 2,
Onde k .£ .2/.3 VitaCterigéd9 em que ar Lê n = 3)2 e onde o lago do
compensaçãO 60 fases constituido pelo ramal de Compensação de filo
g es t compreendendo, na sequencia de entrada para safda dO estág10
divisor, um primeiro, um segundo e:um terceiro estágios misturam
dores, opor um condutor, atreves do qual o sinal £ndice multiplie
Cedo, de . frequencia.2 fj aplicado ao terceiro estagiO'misturadoPs
sinal índice.multiplicódo este qua tambem•e aplicado diretamente
ao estagio divisor, sendo o sinal de frequencia 4/3 ti deriVadO
do estagio divisor aplicado atam primeiro terminal de entrada do
primeiro-estágio misturados e sendo o sinal de onda portadora'ado,
xilias, dó frequencia
regenerado 'no receptor, aplicado a um
segundo terminal de entrada seu, inciuínd6o Circuito 60 . 8atda dO
primeiro. estagio misturados um filtro sintonizado com a frequenOle
413 ti fr, d sendo o sinal de frequencia 4/3 ti 4. 49 derivado
do primeiro estágio• misturados,. aplicado a um primeiro terminal
de entrada do segundo estágio misturados, sendo o %sinal:de teLOW
visão cOlorido detectado umá vez ' no receptor, Rue é modulad0 Ca.
'onda portadora auxiliar, com a onda portadora upriaida,.apliCadO.
a um segundo terminal de entrada seu, incluindo &Circuito de Ido
da do segundo estágio 'misturados um filtro sintonizado com :i freo
quencia 4/3 ti', e tendo o terceiro estágio raisturador.aplioad0.0
si, e;:aditadento ao sinal de frequencia 2.£1, o sinal Colorido iam
dulado em um sinal de frequencia 4/3 fi, incluindo Seu circuito
WeSafdst ' uM filtro sintonizado com . %) sinal de freqUencia fe w 2/3
fl.'
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4 - Circuito, como o descrito nos pontos 1 ou 2, 444
rsétérindo rodo fáto'do laço de compensaç á. o de'fase'der.constitVIÀ,
do pelo ramal de compenseço de fases,. compreendendo, na sequeneil
de entrada para sarda do estagio divisor, urna rede de mudanças de

tr

---gsfi+chr
frichr

4111i*Ir

fsiti+elí

TEMO ND.143.278 de 6 de dezembro do 1962.
Requerentes MCIEN, CHARLES, HIPPOLETEJUt . ?EMP.
Privildslo de Invenção& "MUDANÇA DE VEDOOIMDE POR DESCARR/LA+
CENTO DE CORRENTE Exumamos COMBINAMOS =MATÉRIA PLÁSTICA e
DE METAL Em VELOODEDES, TANDENS, IrMLOWTORES MOTOCICLETAS 3

OUTROS MOV10400

EIMELWEg
80 Manga de velocidade pOrdosearelamentoft
corrente, eme/emento combinados wectSrla pitt'stica e em meta°
sara celo4pede8, tandens, volemotores,eotoeloletae ou ItSuica
Olcileres,eleenciainentecaraeterizadwpornmaexectigtoraetaNn
Colosamentoestudadaebetababioida,conCreendandOCCOAMBSO
Cube oduterla plâtioacorcloccodUceds
• aulangadevelbeidadodottetdontatuonte›?
1, enraetegradçpír compreender elementos conntgaito ede
cu/açao do suporte superior. era Cataria pl gotIoot cobro a torre
metalica de Sixaçrto dobre o . tuadrb ou etrettotente Cobra a ganis (t4
quadro; por intermadio de um eixo métãlico centrado tut parto 410
trnorlaPA do pOporto Q tlad0. 004ROMIQE50.849s 991/19,86ign

dr-
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jeiler egeo..detUerpOrea; sigainoe helieõi.dal centrada sobre ci .
pixo • Cngajadal. de.gcsa parte, .por, ida..extrepidade, en uma fenda
citado eixo e de entra..,phrte; por :ieu . dadO*.exteriori„enitem fure
;410 suporte superiorw &minerando o cemando e .pivotersento; um anel.
,tde protegb, em materia plestica, fug ido iengitudinelrsente á cano
irado etdire a meia entre os ados do .suportel int parafuso metelim
co preso, ém ponta no ei.xonetrilicp, asseguraria* por sua cabeça a
loargitengl(o longitudinal do.sUporte stiperior, e ume arruela. metálica
Colideria com e eixo asaegurandO, por suas linguetas- opostas, a
.03.rattagrio de pivotamentp do suporte.
5 • &dança de velocidade de 'acerdo com ó ponto is
—
.Car.acterizada por incluir elelnantos de articulaçro de alavancas
rfiladas, em matetia plg stica, ligando, de maneira articulada u
euporte supérier a um suporte inferior semelhante e igualmente . em
Patetice plástica, por intermedio de tini' eixo netÉlice de articula
sio superior da alavanda interior, mentido em sua extremidade Por
Ásia arruela arsovive% é formando', no ledo °pasto t uma .cabeça de aj.
golo do invelucro do cabe; um ei*o nietelico .. oposto# diagonalt
,Oervindo de articulaçU inferier. 4 alavanca exterior e'igua3.isent5
Pantido por uma arruela amovive/ *Pata constituir, do lade. oposto,
Cma cab.eça de fixaao, para mato da .extremidade 'dó caba; e eixo
Getlicos , Ocos, presos exterierment e, -entre,"arrUeles 'fietálicas
ide apeias sobre os lados 'dos Suportes:
11.. Mudança de Velocidade de . aeOrdo com o ponte 11
daracteriaada pelo fato de incluir um elemento de chamada de,plycle
tomento transversal daã alaVancaa "perriladas., .em. ma :teria .pigstical,
for intermedie de u/ci . m.e.la . helicoidal trabalhando em torça° -e &loa+
tada sobre lite OIX0 meteliccureso transVersalMerktiventre os lódvd
do suporte, superiora 'dita mala 'eSt'arylo provida -ers :Sua porçU
Pedia com dois ramos justapagos fernando est ponta um bico de apela
sue, se engaja em unia ranhur'à atai da ,elavatica exterior, ditos
gamos da moi e na. lad0 oposto) estando .enrolados 'Ose'nelice,-sée
sumi° sentidoe'epostos. pari' ae
Sornar dedos,aaiIeries que 'se engaáam em furbz vertinais do 'suporte,
superior é
5 :Mudança de velocidade ío acera* com o pontoig
Caracterizada pelo tato. de incluir um ()reei& de regulagem-da amplie
tudo de . pivotamento das alavancas perfiladas, em materia plieStictie
ver intairnedido•de 'duas porcas rosetadas, fraladas,eirdulemente
• aparafusadas sobre uma haste metelica vertical áloOadin entre
i ressalto& da alavanca interior' 'um talo de 8010 Paariladde
geforcado por nervuraviongitudinais e estabelecido interiorgent_.
Cobre a alavanda exterior, intercalado entre as porcas .r oketadas gata constitart nos dois sentidos, ima escorado apoio, legulard
ca amplitude de pivotamento das alavancas.
76 e "Itulange de Velocidade de acarao am .o ponto
.
'e aracterizad• pelo Oto de inaluir, um oraiia Ô greidgen das Para
Cas •metelidasde , acordo com 0..ponto 5, por interraedie de tios melei
•lojados em *amaras circulares foráadawna.espessura das . mencl'onie
Çs porcas, para exercer 'ults apoio :tangeheiAt.P.ermanente• nu tinta*
Irior do p.Iito da bastersetalica
is.
- 7 « 5nd'exeça de Velocidade de aoeido.com o ponto:
garacter. i.zadcèpela . realizaçto da al'ivearec'e: interior, em matéria
com..doliressoltoi .interiore k que permitem fixar as
13XtremidaaeS4atia .gte.. : metálicavertl-cal espaçadas tranêversalmente,
.0!14b.atitUttdaÀ(..ija :por. soldagem ou outro meio, seja

1
diretamente por.ocaii;o . da .Moldagem da reterida'alavanca iate.
¡Vier,
8 w Mudança de veloeidadede aCárdo com,o Porito 1.9
ZaraCterlOada pela realisaç;o.da alavanca exterior em mater lia piás.
tica com, sobre sua face exterin4 uma cavidade permitindo engas...,
%mento' de, Uma plaqueta pdblicitária, em materia.plástica,tfixada
)OC soldagem; colagem ou outro processo, dita alavanca exterior
cromando, sobre. sua face Opostaruma ranhura axial para o apoio
guia db bica - da riOla da chamada com, de um lado,otalO de
.apoio perfilado reforçado pc;r nervuras longitudinais.
5 Mudança de yeloéidade de acordo conto perito /9
'
.taractetizada por um conjunto'pivotante metálico articuladolsobre
10 Suporte. inferior OM matá•la Plástica, por.intermádido de Um eixo
jpettllico Centrado. h0 referido-suporte . para-manter, por sua Parte'
Caliente, o conjunto de.tlange e Contra -' flahge metálico de guia da
Corrente; u ta Málá helicoidal CeAtrada sobre o eixo e engajada,
0,0 Uma.parte, por sua extremidade recurvada, : em uma fenda do cita00 eixo e, de outra parte, por seu dedo exterior, em um furo i do
Suporte interior) assegurando o comando de pivotamento' do citado
SixoFum anel de . proteçrxo em Maria plástica, fendido longitu-,
0inalmente, estando centrado cj.bre a mála entre os lados do
inferiOrl; um parafuso metálicO aparafusado em ponta com o !eixo
tatálico asSégurandO, por sUa'dabeça, a manutenç .go longitudintal
suporte. inferior,.•
.10 - MUcbsinça de velocidade caracterizada pelolfato de estar Substancialmente de a;do com os pontos l ' a 9. I
A requerente reivindica de acOrdo com a éonvençáo
taternacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei n2 7903, de 27 de agosto
19145, .a pi.ioridadc . do correspondente pedido depositado na Reritr.t102,4e Patentes da Yrança, em 20 de abril de 1962 sob.ns
Uni

•

do

s
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rbmo . 144.746 e 19 de novembro de 1.962
knummt. RJ, PHILIWGICEILAMPEMBRIEREN
PAIVIIOGIO AI !minto Aperfeiçoamentos em ou relativOs a
abeorvedoree pura tubos de raios 1
eat6dicos e outros tubos de vime
7 UM 8 nna1221~
1 . Aperfeiçoamentos em um abaorVedor para timos de
raios catádicoS e outros tuboa de vaCuo contendo zircánico, haftilo,
trio ou uma liga dos mesmos como o metal ativo na fárma
de pequenos granulos, misturados com granulas de Um metal como O
tungstenio ou osiolibdeno, por exemplos o qual previsto para eyi.
ter a sinterização, caracterizados pelo fato dos granulos primária&
apresentarem uma área,de superfície específica to grande quanto
possível e estarem aglomerados nos granulos secundarios, os ditos
granulos secundários tassuamente apresent6dó aa . mesmas dimeniaeS
tanto quanto possível, e tendo sido providos sem cOmpressao e de
uma maneira náo abrasiva em umrecipiente pelo menos parciaImen=
te perfurado.
2 - UM

absorVedor de acOrdo cola o ponto 1, carac.

torizado pelo fato da area de superfície específica dos granules.
primários ter maior do que 1 m2/g, preferivelmente 25 a 30 g/g,
enquanto qde és granulos clso metal que impede a ainterizaçao tem
bproximadamente a mesma área de superfície específica, estando pré.
IG.4

Sentes em apreximadamente a. mesmaAuantidadee em paso..
3 . Um absorvedor de•acardo com os pontos 1 e 2,

TERMO N e 144-510 • do 9 de novembro de. 1962.
Requerentes RADIO CORPORATION OP AMERICA - s.p,A.
PrivilAgto de Invenção: "UM TUBO DE RAIOS CATÓDICOS",

caracterizado pelo fato do diametro dos granula-secundarios situe
ar-se entre algumas dezenas de microns e uns poucos decides de um

REIVINDICACUS

milímetro.

1-

4 - UM e)sorvedor cío acordo com os pontos 1, 2, ou
3, caracterizado pelo fato da proporçáo entre Os ditos digmetros

maiores e menores ser- menor do que 2. .

Um

tubo de raios catódicoe que compreende

WQ

te-

la luninisonte e ume pistola elettbnice edeptada pera projetar um
teias eletrônico abbre e dita tela, 1:anuindo a dita pistola em .
•

diaposieio alinhada um cátodo e eletrbdow de contrble, acelareei0

5 - Um absOrvedor de acordo com 02 pontos 1, É, 3%

e focalizaçio, caracterizado pelo feto de que o dito eletrbda de

ou 4, caracterizado pelo fato do diametro dos granulos secundários
situar-se entrá 100 e 200 microns.
6 m, Um absorredor de acanto com os Pontos de 1 a 5,

controle ter oposta ao dite c£todo uma abertura de contrble de
feixe ¡subdividida, sendo o dito feixe eletrônico delineado através dee ditas eubdivisOes como correntes eletrônicas separadas, .

caracterizado Pelo fato dos granulpe.hecundariáé consistirem de
uma eranulaçâO de uma peça comprimida dos granules primitries, os'
quais sac comprimidos com uma pressao de menos de 5 tons/em2 / -pra,

meios estabelecedoree de campo para convergirem individualmente -

ferivelmente I. tors/cmZ.
7 - tim absorvedor de • acOrdo com_os 'pontos de 1 a 6,

as ditas correntes eletrbnicaa entre a dita paeaugem e a dite te.

caracterizedo pelo fato dos granules secundarios serem providos eat

cada uma das dite coXrentes eletr8nicaa para uno passagem comum,
sendo os diteis eletr8dos de focalizaçZo ateptedes para focazerem
1e para reproduzirem a dita Passagem na dita tela.
2- Um tubo de ;si g a cat6d:4cos de ao8rdo com o ponto

um cilindro de chapa • de metal fechado -em ambas as extreatdades por
tela de arame, a qual firme os granulOs com uma ligeira pre-tenso.

xe subdividida compreende ama primeira abertura circular centról e

8 - Um absorvedor de acardo com os pontos de 1 a.6,

una abertura aubstancialmente anular-que circunda concentricamente

caracterizado pelo fato doe granulos secundários serem le,rovidos em
um invOlucro de teia de arame com una chapa de metal ou um anel em
curto circuito.
9 - tia ebsorvedor para tubos de raios,catOdicos
outros .bos de vacu°, suCstancialmente codforme a presente , descri-1
•
anexo.
.Ç80 fazendo-Se referencia- ao
É. requerente reivindica de acárdo com a Convenço
Internacional, e o Art:,21 do Decreto-Lei n P 7903, de 27 de agos.
de 1945 5 - a prioridade do correspondente pedido depositado na
Puteetet um Aleihenha, em 21 de novembro de 1961, soá
nú à

caracterizado pelo fato de que o dita abertura de contrble de fei-

* dita abertura circular.
3- Um tubo de reide eat6dlooó de acbrdo com o ponto lb
earacterizedo pelo fato de que o dito eletrOdo de contrble
amo porçáo de plamtranaversal ao eixo da dito pistola eletrônica
e tem alí a dita abertura- da 4flitr6le dip .feixo subdividida, compre
endendo'e dita abertura de contrble de feixe uma abertura circular
opoi3ta ao dito atodo a um anel condutor de diAmetro menor que e
dita abertura circular euportada concentricamente dentro da dita
abertura por rum pluralidade Cé membros con6utors4 alongados aatendidos radisluar
r0 e partir de porç;o do dito ele-.
L
ubdo ie 4ontrble se i.rcuncie a dita eberture, sentia . proporei%
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• Co OU UM ressalto anular ha dita placa no'oeu led4 opoatOhO
Go atOdo circuídando concentricamente e *espaçado radialmente O
eartIr da dita abertura,Oircular.
4+ Um.tubo' , 41, ;• ii.os catedicós de acerdo com O pOntQ
g!, MI:eterizado pelo rato de compreender meloa pari esfeaelece+
faminta tampo convergente circular oposto a dita abertura circular
'0 UM Campo convergente anular opósto i dita abertura anular, acho
' circular substancialmente pleno com .9
•ko dite campo convergente
V#3410i0 ao eixo da dita pistola, sendo o dito campo convergente
kinuaar de k!Srma tronanica com a extremidade pequena do tronco dO
•010 adjacente ao dito •letr8d0 de contrOle, tendo cada um dos dl,
1100 Canoa conVergentea uma inteneidade relativa"A do outro de raz

rifara a . convergir ag correntes eletrbnicaa atraves dão suas rase.,
teme abertura:* para-a dita junta de passagem comunas
5- Um tubo de rai0a catódicoa de acordo com O ponte
tp . Caracterizado pelo rato de Ve Ala ditas dimensZea relativas
es3 ditas aberturas circular a anular *ião taiá que a voltagem dd
Corte de feixe subetancialmante a mesma para cada uma das ditar
eberturas.
6- Um tubo de raios cafflicoa aubetancialmente hon.,

forme deecritdaquk , com referOncia 1 ligura'l dos desenhos*
requerente reivindica de Rotulo com a ConvenaO
Utertácional e o Art. 21 do Deoreto-Iei n2 7.903, de 2 7 d a eS8e4
to 41945, a prioridade do correspondente pedido depositado =a
3aPOrtição de Patentea noa Eátados Unidos da America, em 20 de ne.1
rembro de 1961, sob n ía 153.451*

UR= 22 13/.932 de 2? . de agaato de 1961.
Requerente:AUM. CHEMIN. COMPANX . E.U.A.
de:Invenção: "SUMIA DE ABERTURA RÁPIDA".
2131
-5.511.~._
1 'd Válvula de abertura rápida caracterizada pelo
dA/Compreenderdispositien para montar UM cabo de vglvUla
tendo'
13a 4300 de válvula erareiatao operativa coM uma
admissão; e dispos&
etV0 op owrizdVipósto

adJaeente outra extremidade ao mencionado
%sacou Va1VU/a tendo mina dimensão maior e menor, a dimensão maior
UnCiOnado dispositivo Operativo mantendo o mencionado disco de

itllamle inuma pos4ao : a fechar a Mencionada admissãu e a Menor di+

III)
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eensilo do dispositivo operativo permitindo ao dicco l do valVida o
Ibri'g- a Mencionada admissão do válvula*
,
2 - Válvu/a de Zerturargpida cooperandq coa UI
corpo de Válvula tendo uma entrada e uma salda caracterizada pelo'
uma tampado válvula cooperando côa* corpo dr
:,tgte de compreender
,
.1
i gráavula incluindo um recosto WO Mesmo; um disco de valvula tendo
Ira dispositivo de Cah0 Montado mOlvelmentera mencionada tampa de
víivula e tio corpo de Válvula] ó dispositivo operativo montado Mi
relacionado recesso em relação oPerativa Com o mencionado CO% 9
ei g positivO.OperatiVo tendo supertfctes para manter o dl:Modo
l
El
Tania, numa posigZo fechada com respeito a estrada Idóváivula
•otraa auperfraies para permitira tapida abertura da ioncionade

2

entrada*

1

2, ea.
. Válvula de'abertura rfpida conforme o ponto
,
racterizada'pela fato de que a mencionada entrada g aberta um.
jío ao Movimento rotativo do diapositivo operativo.

4 . Válvula de abertura rápida, conforme o pante
caracterizada pelo fato de que a mencionada entrada g aberta eO
ao movimento axial do dispositivo operativo.
, reação
5 Vglvula de abertura rápida caracterizado pelo ,
dto de compreender dispositivo para montar Um cabo tendo um diSCO
de válvula com uma extremidade em relação operativa com uma entra+
da; um membro operativo disposto adjacente ;'t outra extremidade do
cabo de válvula tendo uma . área de reduzida secção transversal: dispositivo cooperando com a mencionada haste e o mencionado cabo
de válvula para manter o disco de válvula em posição fechada com
respeito mencionada entrada; e dispositivo para levar cabo de
válvula em engatamento com a reduzida secção transVersal;da mencionada haste para permitir abertura da entrada.
6 . Válvula,de'abertura rápida, caracterizada pelo
rito de compreender um cabo de válvula tendo duas partes a primei+
ra parte operável por roda manual, a segunda parte conduzindo um
disco de válvula; e'uma haste disbosta entre os mencianadOs primeiro
C segundo cabos de válvula, a mencionada haste tendo uma área de
reduzida Bei40 transversal, a válvula sendo mantida numa!posiçãO
o;
rachada pelo contacto dos primeiro e segundo cabos de valyula cog
Mencionada haste, o disco se movendo á uma posição al>rta quando
a porçãO de arpa reduzida da haste á levada aos cabos de Válvula,
lato sendo efetuado por movimento axial da mencionada haste.
7 - Válvula de abertura rapida, caracteri g ada pelo
tato de compreender dois cabqs de movimento axial tendo uai eixo
lÁgitudinal comum, o primeiro cabo operável porroãa manual, o se*
gundo cabo conduzindo um disco de válvula; e uma haste disposta entre
os primeiro e segundo cabos de válvula, o eixo longitudinal da haste
estando a um angulo substancialmente reto ao mencionado eixo dos
Cabos, a haste tendo uma área de reduzida aecçáo transversM1 ' a vál
VUla sendo mantida em uma posição fechada pelo contacto dos primeira
C segundo cabos de válvula com a haste o-mencionado disco se movendo ãpa posição aberta quando a porção de área reduzida dá hastO
é levada aos cabos de válvula por movimento rotativo ou axial da
hasta.
3 - Válvulá de abertura rapida, caracterizada pelo
• fáto de compreender cabo de válvula: uma roda manual para pOr em
posição 0 primeiro cabo de válvula; um disco de válvula conduzidO
--a o segundo cabo de válvula: e uma naste disposta entre os:
Z$
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!primeiro osegundo cabos de válvula, a haste tendo uma área de ra.
dumida aeeçàO transversa/ 9 cmdisco sendo mantido em uma pósiçáCa
fechada pelo Contadto dos primeiro e segando cabos de válvula com
1 e mencionada baste, o =Acionado disco bé movendo uma posi4o
aberta guando a porgeOide área . reduzida da.hasteme-levada
Cabos de válvula,

9 . Válvula de abertura 'rapida, caracterizada-pe. '
ao fáto de compreender Um primeiro cabo de ,válvula; uma roda Manual'
*para Nalcienar rotativamente o mencionadó . primeiro ,cabo de VálvUm . •
10 UM segundo cabo de válvula axialmente movivel e coaxial Com 0
primeiro cabiade Válvula; um disco de válvula conduzido pele SOM.
do cabo de válvula; 0 uma baste dispesta entre os primeiro e segundo cabos, a haste tendo uma área de reduzida seU"çáo transversal,

o disco de Válvula sendo mantido em uma posiçáO fechada pelo contas
to doS primeiro e , segundo cabos com a haste, o mencionadordisc0 se
movendo à uma posiçáo aberta quando a porçáo de área reduzida da hae
te e levada aos cabos de válvula.
10 Válvula de multi-abertura cooperando com um
corpo de válvula tendo uma entrada caracterizada pelo fato de com.
preehder: um. cabo tendo um disco de válvula em uma extremidade :Ida
tado para abrir e fechar a mencionada entrada; uma tampa de válvula
em

engatamento-com o corpo de válvula e tendo um recesso; uma ha.

14 a

I

Vãlvnla de abertura rapida, caratterizade Pe10
rato de compreender um corpo de vályula tendo uma entrada; um cabe
tendo Um disco de válv1M'a em uma extremidade adaptado para abrir
a
C fechar a mencionada entrada; uma haste tendo. diametros maior O
Menor; dispositivo para montar a haste para m ovimento•axial adiam
Gente à outra extremidade do cabo de válvula; e dispositivo para
. CaUsar movimento axial da mencionada haste.
15 - • Vtavula de abertura rápida cooperando com tua
• CUrpo de válvula tendo uma entrada caracterizada pelo fato de cOmm
preender\mt
aa cabo tendo um disco em uma extremidade adaptado para
abrir e fechar a entrada; um membro operativo tendo dimensões inaiot
e menor montado movivelmente adjacente :I outra extremidade do menm
eionado cabo e tendo porções se estendendo em ambos os lados do
dixo do cabo; e dispositivo para causar movimento rotativo ou amima
da mencionada haute com o que a mencionada .válvula pode ser rapidam
Vente aberta local ou remotamente.
,

N

16 - Válvula de abertura rapida cooperando com um
Corpo
de
válvula
tendo uma entrada, caracterizada pelo fato de com.
,
preender um cabo tendo um disco de válvulmem uma extremidade adaptado para abrir e fechar a entrada; uma haste tendo pelo menos um
recesso na mesma montada rotativamente adjacente à outra extremidade

te montada no mencionado recesso para movimentos axial e rotativo
•
adjacente a outra extremidade do _cabo; uma roda manual em engataMento atarrachado com a tampa de .válvula e tendo um cabo adaptado

do mencionado. Cabo e tendo amrções•extendendo em ambos os lados do

para engatar a haste, a haste tendo superfícies circunferencial.

tia' engatamento do mencionado cabo com o Mencionado recesso.

Mente espaçadas e uma porçáo de diametro-reduzido Mamando com is.
ao uma serie de superfícies de dimensões maior e menor; e dispoml,
timo para causar movimento rdativo ou axial da haste para permiti2
abertura rapida da entrada de válvula.
- Válvula adaptado para ser operado local ou re.
Motavemente carãéterizado pelo fato de compreender: uma tampa de

válvula incluindo um - recesso na mesma; um c'abá tendo um disco de
Válvula em uma extremidade montado movivelmente.na tampa de válvu.
la ; dispositivo de haste montado para movimentos axial e rotativo

eixo do caba; e um punho para girar a mencionada haste para permia
17 - Válvula de abertura rápida caracterizaea pelo
%to de compreender um corpo da válvula tendo uma entrada; um çab0

tendo um disco em uma extremidade adaptado para abrixae ,fechar . a
. entrada; uma haste tendo uma parçeo de diametro reduzido montada ada
lacente/à outra extremidade do mencionada cabo e tendo porções se
estendando em amboa os lados do mamo do cabo; e go deepositivo a.
, domador incluindo um emboao adaptado para cooperar com a haste
para permitir engatamento do mencionado cabo com a menalonada por
-.
çao do •diametre reduzido.

:À mencionado recesso e posicionamento normal do disco de válvula
em umapoeiçáoj e dispositivo cooperando com o dispositivo de haste
para permitir movimento do disco de válvula l'uma outra posiçáo 0,
teatío ao =discuto axial ou rotativo da'aenelonada haatea

Nblk WC"
:7-1k
emmadMod

12 Válvula de multiaabertura caracterizada pelo -•
fãtO de compreender um corpo de válvula tendo uma entrada; um disdb
de válvula adaptado para fechar normalmente a entrada; dispositivo
operativo para abrir a entrada; e dispositivo para causar -Movimente
do disposItivo operativo em varias direçUs para permitirdpertura
senta e rápida da Mencionada entrada.

13 Válvula de abertura rápida, caracterizada pelo
fato de cOmpreender um corpo de válvula tendo uma entrada;

um cabo
tendo um disco de válvula em uma extremidade, adaptado para abrir

e fechar a entrada; um membro operativo tendo-pelo menos duas super.
ficies circunferencialmente espaçadas, sendo uma das superfícies adaptada para manter o disco em uma pósiçáo fechada com recito à
entrada, e a outra das mencionadas superfícies adaptada para permitir a abertura da enírada de válvula; dispositivo montando rotatiVamente a mencionada hapte em um eixo aubstancialmente normal ao ea
be da válvula adjacente à outra extremidade do cabo; e diapositivo
para girar a haste.

FUSLii
18 - Válvula de abertura XePida aeraotarizaem pelo
feto de compreenda uma tampa de válvula adaptada para estar em
engatamento ata;?rechado com um corpo de válvula tendo uma entrada;
um-cabo de v41vu1a montado reslizantemente na tampa de válvula e \
tendo um disco de válvula em uma extremidade adaptado pua coop9;40
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merizado pelo fato de Compreender um plano de carga provido de lã,

pookoniradits =membro operativo

te a emocionada

montado_rotetivamense.com revoe

tarais, uma estrutura, portante apta a-sustentar, em p02140 supraelevada em relação a dito plano de carga, pelotoenos Um rolo giratório de suporte, ao qual está paso um envóluoro flexível, que onal
íitua um tanque que, em posição de utilização, apoia-sá s8bro :o dit&

tagpade vílyela tendo dinanaBes maior e menor o

liontec oktandendo en ambos os lados do eixo dos mencionados cabota

gspoottbropte girar o

menUonado Membro

Sr-ativo.
a Convenço

Arequerente'reivindico da acordo com
Maternacionale 0 Ciii t t, 21
Sie

1945 aprioridade

dolDectio4e1 O

do correspondente pedidodepositado na

'Itig:o de Patentes dos Estados
de 1960e sob VI 65067.

Unidos da

plano de carga é pode ser enrolado s8bre' dito r8lo quando não em usod
de forma a permitir a completa utilização do próprlo pi.Rao do carga

7903e de 27 de agosto

Repare

Amtrica l em . 26 de putubto

•

T2g1e gt 136.328 di 9 de fevereiro de 1962.
Requerente: USO RESEARCH AND WINEERING COMPARY E.U.A,

dito rOlo.

Privilégio de Invençãot "NOVAS COMPOSIÇOES COMBUSTÍVEIS Id
RIIROCARBONETOS*.

gasolina, caracteritede por conter
una menor quantidade de nafta pesada de ebulio;cao absixe do -4
104,4e 0 e tendo um indico de octana fireseercho n450 maior que 45,
a dite cOmposiçío do gasolina 'contendo ainda chudb0 tetra-etile
e tendo. USLIndice de octano "researoh" de polo menos 05.
2 • DMa composig go de gasolina de eoardo com o ponto 1,
caracterizada por conter uns maior quantidade de reformado cate..
1ítice.
3 *Vaca 'composioU de gesóline de acOrdo com o ponto 1 o*
caracterizada porque a .dita nafta penada ferve na faixa de

Veiculo como reivindicado em 1 e 2, oaraOterizado
pelo tato 'de compreender pele menos um envóluoro suportado por ua
ralo tendo seu eixo paralelo ao eixo longitudinal do veículo.
4. Veículo como reivindicado em 1 e 2, caraóterizad0
pelo fato de compreender uma pluralidade de rolos girantes de a.a.
porte, tais rolos sendo orientados paralelamente e/ou transversal,
mente ao eixo longitudinal do veiculo, a cada 2 ,810 sendo prGso

1 * Uma Compoeiçío de

4

132,2"226,7120.

de gasolina, de thc;rdo COM qualquer doo
pontos precedentes, caracterizado porque a quantidede de dita nono
Posède nío maior que25% em volume.
5 • Vna cappoeigiro de gasolina, do acordo com qualquer
doi pontos precedentes, careoterizede porque a quentidodo da nane
pesada 11 de 8 a 16% em volume.
Uma compositgo de geeolina, de eomordo com qualquer dos
4.

V218 COMp08140

pontos precedentes, caracterizada por conter de 8 e 25% em volume
de norte pesado s de 60 o 75% em volume de reformado Oatelitioo, do
15 • 25% em volume de uma nafta leve virgem, e de oXe lo% em Toe
lume de butenoe

7

• DM* composigeo de peoline de se;rdo com qualquer doo

pontoe precedentes, caracterizada porque O teor de chumbo 4 de
de oro por 3,785 litros.,
O • tha composiçío de gasolina, de •cOÀ10 com qualquer dee
pontos precedentee, ceracterizede porque o teor. de chumbo ; de 1,00
e 406 ml de CTM por 3,785 litro.,
9 • Dem compoeigeOde gasolina, substancialmente como aqui
deeerits e ~referencia aos exemplos.
A recipereate reivindica de scOrdo com a Convençís Internado
eial e o Arte 21 do Decreto-Int ne 7503 de 27 de #gGeto do 1545 9 do
prioridades doe correspondente. pedida% depositadoona Ropart140 do
(Patente* da Inglaterro, em 10 de Fevereiro de 3.9.1 2 10 de Abril de
1961# eob neg . 5021 e 13553 # respeotivemente.
0,65 e 2,75 -ml

2t100 W e 136.954 de 8 de março de 1962.
docilmente& PIRELLI SUMA PER AZIONI
Privilégio de inven0Ror "VEICULO UTILIZÁVEL OU PARA 0
TRANSPORTE DR SUBSTANCIAS LIQUIDAS OU EM PO. OU COXO V,
OUI0 NORMA.t'd8 rrOsP0RTE8.
REIVINDICAOES

1. Veiculo utilizável ou para o transporte de substia
'L eiam Itquagg og Re! pó 94 00M0 veículo ONtum de transporte, caras

para 0.transporte de mercadorias em geral.
'2. Veículo como reivindicado em I # caracterízadepel0
tato de o env6luoro ser provido de uma faixa superior et. forma de
asa, orientada paralelamente ao eixo do rOlo de suporta fixada a

env6lucro flexível que constitue Um tanque.
5. veiculo como reivindicado de 1 á 4, oaraóterigad0
pelo fato de que ao envOlucro está fixada uma série do anais pai
saoorda com os quaiwomoperam t2rantos elásticos que se 'prendem
a uma série de ganchos oarregados pelos laterais da carroceria
do caminhão para realizar uma fixação do próprio envóluolro em
relação a dita car:roceria.

6. Veiculo como reivindicado em 5, caracterizado
fato
de
os
oneis passaoorda serem fixades ao ene rdluor oi com ia
lo
terposição de uma, taixa do refOroo.
• 7. Veículo como 'reivindicado em 1, caraoterizadolee•
lo fato de compreender meios para pGr em rotação O r8lo de supo/
te 'do euvólucro.
8. Veículo MOMO reivindicado em 7, caracterizado pelo tato de ditos meios serem conatitUidos por um par de rodas del
todas, uma das quais 6 presa sobre o eixo de. dito rolo e'a outra
6 pr6aa soabre um eixo posto em rotação por uda manivela Ocontri
lado por um'criquet, tais rodas sendó ligadas entre si por uma
transmissão, por exemplo de corrente'.
9. Veículo- como reivindicado do 1 a 8, caraáterizad0
pelo fato que dito ouvi:J.~0 é obtido soldando perimetraldente du&
peças de material flexível dispostas em Posição uma em frente it OW
tra e tendo uma forma com contam° elíptico.
10. Veiculo como reivindicado em 9, caracterizado pot
que
dito material flexível compreende uma camada cenlo tato de .
tral constituída por tecido emborrachado de super-polianida revel
tido internamente com uma camada de material resistenta 1, ação dos
hidrocarbonetos e, externamente, com uma camada de material retaistente também á abrasão e aos agentes atmosférioos.
11. Veículo como reivindicado de 9.; a 10, oaracteriza&
pelo tato que ditas peças de material flexível são ligadas entro
lei com junpóes sobrepostas providas do mata-Junta em ambas as faces, respectivamente voltadas para o interior e para o exterior di
envOlucro, sendo tais junçaes'realizsdas sôbre material no estado
cru que é suCcessivamente submetido a vulcanizaçgo.
12. veiculo como reivindicado de 1 a 11, caracterizado pelo fato que dito envOlucro compreende duas aberturas respec•

•
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tivamente para a carga e a descarga do ltquido que o envdluoro Vet.
conter, sendo dites aberturas munidas de pequenos tubos tlexivels
que incluem meios da fechamento.
13, npula como reli/And/aedo em 1, caracterizado peló
tato de dita estrutura supra-elevada, que sustenta o ralo de-supoz
te do env4luoro, compreender um suporte longitudinal destinado a
sustentar uma lona, apta a &abrir o prOprio envdlucro para Preted+
lo de eventuais danos durante o transporte e da aça* dos a gentes 42
mosféricos.
Ire£oulo utillzével bu para o transporte de substa*"
cias líquidas ou, em p6 ou como.vetoulo comum de transporte, sUbso
tancialmente oomodesorito e ilustrado.
A.Requerente reivindica aprioridade de igual pedid0
depositado naflepartigEo de Patentes da Italie, sob m4, 1075/61/ egt
U. de pargo 40 1963..

En.auel de acOrdo com qualquer ledos ponm
too precedentes, caracterizado por dispositivo de relevo isçon

dos na mencionada parçÃo interna para permitir contragdo circug

1

jeremia/ da mercionada porgio'inteina durante o torjamente.
56 Um anel de nardo com qualquer um dos ponm
tos precedentes, caracterizado pelo tato de qqe pelo menos urna
pot0o de e1tremidr24e doseei tem uma supeit£010 externa afila* .
Aul :parg inda. impacto pela biscrnalla ferramenta motriz.
6. tht anel de acOrdo conqualquerian dós pontO$
precedentes, caracterido pelo rato de que o anel bera ponha
ilnais alm4tr1cas.
7. Um anel de acOrdo com qualquer =dos pontos;
precedentes caracterizado pelo iate de que n ponto interna 4 111
,tegral coma ponto externa do anelo
86 Valtnel de acordo cem qualquer VmudoS ponto°
61 caracterizado pelo tato de que a /lona .° interna 1 um anel.
Cuparado da porqh externa ereoloeado na somas
de acordo com o ponto 8, caracter
9. Um
do pelo fato de que p ane/ tempera fora projetados membros de,
bloqueio adaptados a serem forçados dentro da luva para torraM
dispositivos de bloqueio completamente na mencionada luva.
106 thatimador compreendendo anatada &arda
"Com qualquer um dos pontos precedentes e migue Oaracterizade
pelo fato de que o pino tem up exterior Ude.
requerente reivindica de pardo Soma Come,
çlo Internacionall 'e oArt6 21 do Decrete.let 9905, de 27 do Cio
detido 1945, a Prioridade do correspondente pedido depositada
ca RepartigSo de Patentes dos ratados trAidai da ArairIck 023
de outtará de 19611 sob Ja s 142#659
•
o

/ •
*Ar
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F10.2
TEMO Ne ,140.679 de 4 as julho de 1962.
Requerente: HUM MANUFACTURING coMPANY 2.U.A.
Privilégio de Invenção: Nous PÁPA •PdSPOSITIVOs DE
PIXA9X0".
REIVINDIOACÕES

,314,,,~AoN
enr,./~ 4?".1
—

/I

libthwenel áe Sã= geralmente tubular para e
Uso em for jamento na baste de um pino, o mencionado anel COM 4.
preendendo metal aUficientemente macio para ser forjado radi m
elmente para dentro pela bigorna de uma ferramenta motriz, ca..
racterizado por uma . pbreolo interna de metal relativamente diz.
ro adjacente ao furo do anel, a mencionada poreSo Interna ten.
do diapositivo de bloqueio . projetando-se'para dentro.
2. DM anel de acordo Com o ponto 1, caracterl
nado pelo fato de que a porç g o interna tem uma projegito exten.

tade relativamente ajuda e os dispositivos de bloqueio terminam
extr'emidades'eMbotadas.

.21, ,v.6'

1

_o

mow.N.

dá.

We0à

11r,

11. Nb,

4. N
I skX,

Yr.4NP‘

/4 M

‘112

lida para dentro em pelo nonos uma dás sua extremidades mais

/0agerdo que os dispositivos de bloqueio para prover um traço
te raptura da haste dó pino.
36 DM anel de acárdo com o ponto 2, oaracteri.!
tado pelo fato de que a prOjeçXo finai termina em uma extremi

n,

TÉRMO fie 140.688 de 4 de julho de 190....
Requerente: GoETWERKEIPRIEDRIOR GOETZE 406 • ALEMM.
Privilégio de :enwpagio: "RIPA DE VEDAQXO 1A8A gotopORICOO

amuo ROTATIVO".

REIVI5DICA0823,

1.- Vedação (gazeta), prOptia pára *obre ebt1Uatet4
coletivo c constitaída301 v44aa 40# (d§m0440tenato to)

Janeiro de 1961'

Seção III)

DIÁRIO OFICIAL

076 Quinta-feira 30
Xateen.

,

, 00 40.0 de ;abolo, Oaraetarimaaapah fito de Zoe tima , og; viriam, Silao de vadagâO radialmente baixas se acham limitadam,tangenm.
Oislmente °ti ná direção ' clrounferencial, em . ambos Om_aodom, por§

P010 ne nd s , uma réEukradfilmente.maie.alta.
Vedação, da . acerdo com O ponto /§ caratterizada
ao fato de que para, cada regUa condutora me acha previsto um mul
00.00parado MO rOtor.
3:- Vedação, de acera.) com o ponto 1, caracterizada Iam
10 tato de que as reguas condutoras se acham ligadas entre 01,
por exemplo, em-uma mó peça, do lado voltado para o fundo do sul
4.- Veda4o, de acerdo com os pontos 1 a 3, caracteri.
Cada pelo tato de que, no àorso da ripa de vedação, se acham pre
Watos . narizaa'essencialmente conhecidos para limitar a profundi
dedo de embutimento da ripa e para fixara posição da mola.
Vedação, de acOrdo coe os. pontos 1 a 4, caracteri..
Cada pelo tato de que ao réguas condUtoras , e/ou as ripas de veda
Ção se acham apoiadas sabre uma ou várias molas.
6.- Vedação, de acardo:com os pontos 1 a 5, cor/loteria.
'pada pelo fato de wie, para o aparto principalmente das ripas de
'Vedação, se acham previstas duas molas arqueadas.
•
•
70:vedação, de acerdo com ()apontoo 1 a 5, caracteri.o.
Cada pelo fato de crie, para o . aperto da ripa de vedação, se acha

dig0 da Prdpriedade'inauscriais a prioridade do. correspondente

depositodo na Repartição de Patentes da Alemallha l em 14
setembro de 1961, ,mob . o número, G 33.122 X11/47f,
CEE/MO Na 128.449 de 3 de março de 1961.
1Requerentes PELIPE.CALIA SX0 PAULO.
l'rivilégio de, Invenção: "NOVO TIPO DE SOQUETE TERMINAt PARA
ZUPADAS DE DUAS LUMINOSIDADES".
REIVINDICAOES

1.

NOW5,TIPO DE SOQUETE TERMINAL PARA LAMPADAS,

ME DUAS LUMINOSIDADES. este tipo de eoquete e terminal para
1ampadas de duasluminosidades á caracterizado por ter no ter
minai pelo qual é a lampada . rosqueada no soque-te (fig.2).,pon.
tos eletricamente isoladbe correspondentes aos terminais . de
2 filamentos' independentes Situados no interior do bulbo.

NOVO TIPO DE SOQUETE TERMINAL PARAjAMPADAS.
ME DUAS LUMINOSIDaU t é ' caracterizado ainda por ' terno soque
!
te trbe pontos independentes para ligação dos fios de entrada
da corrente elétrica, (figa), pontos aqutles em correspondba
...eia cornos trbe terminais do terminal da lampada . já. r:eivindi*
cados em 1, de tal forma que torna-se possível a asseciação
.de U./i interruptor de doia botes a fim de se ligar, indepen.
dentemente, os dois filamentos.
1

2mcovista uma mola arqueada e triplamente curvada.
8,- Vedação, de acérdo com os pontos 6 e 7, caracteriluda pelo Pato de qUe as extremidades das moles se apoiam do
40

da ripa de vadaçãoí
-42

10.

2

Attà.\\

Fig. 1

19.2

2

15 14

24

22
,
Fip. 3
-

T2R1O N9 140.954 de 13 de julho de 1962.
Requerente: GUNTHER OSCAR MULLER CARAVELLAS -.SÃO PAULO.
Privilégio de Invenção: "ORIGINAL DISPOSIÇÃO EM RECIPIENTE F'
"ARA ACONDICIONAR p PAZER .YIPOCAS E CONGENERES".

26

12

16

REIVINDICAÇõES

Fig.4

"."-- 19) "ORIGINAL DISPOSIÇXO EM RECIPIENTE PARA ACONDICIONARE PAn

45

44

35

43
•

re,:dr
37 .

rig,$

42:., 47

n••n•n_,„iej

I
PIPOCAS E CONGANERES", earaoteriza-se.por constituir-se Por
(.•
dois recipientes (1) de :./olha delgada de . aluminio, contenedor
dna gr "Éos de milho de pipoca ou congeneres, sujas aberturits

Figi,

9.- Itedação,prépria para motores ám embolo rotativo e•
Obnatituídapor . verías ripas ãustapOmtam.em um sulco do embolo,
Caracterizada pelo fato 4a qgo a ripa dewedaçâO radialmente bai
Vett a régua condutora ee achara iaattaadaii oblignamenba para
0;11 ó plano radial do rotor.
100. Vedaçâo, de adi* com os pontos 1 a 9, caracteri..
~Pelo fato de que a extenaâo axial da 'ripa é meie curta do
00.aggela da régua condutora,
Finalmente, a depositante reivindica, de acOrdo com c
INAVOU9:inO laternacional o de conformidade com o artigo 21' do Có.

.,

dos ditos recipientes SÃO justapostas, de maneira TOM os

1
Or"

li

dos e7lo recravados entre' si (2), do ma n eira qu e nu.interiar de
recipiente assim:forMado Inclue-se mais uma terceira Yolliade4m
1
cada (3) do aluminio, recravada (?) nos bordos, a qual comp.
oe
cala pequena câmara

(4) de circulaçlZo de calor: nos bordoe're-,

cravados do recip iente, vai ainda afixado, também por recrava+
ç '5o, ou outros processos de fixaç7to, um anel de arame (5)que

num nas lados se expande em cabo, recop erto com espaguete 4p1A,*
• tico (6).
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4/9 de dita arem amima de ditA Valvula de fechamento de suprimento.

ac8rdo com'q_ponto preoedente.0

8 - Um arranjo de controle de pressZo de acordo coa
o ponto 4, caracterizado pelo fato de que dita arca amima de dita

tudo conforMe aubetancialmente deaorito, reivindicado e pelos

valvula de fechamento de euprinento 4 substancialmente igual a de mia
circulo que tem tia diametro de 3/32 0 (0,24 cm) tendo ditapassagem

dOatenIoe anexoa,

de derivate:o %ladeares aubstanoialmente igual a de um circulo que toa
tia diametro de 1/16 0 (0,16 em).

F7Q. ;

6 - Um arranjo de controle de preesio de ac8rde com
a o ponto 6,caracterizado pelo fato de que dito tetro de diametro de
lel6" (0,16 cm) em dito disco de valvula mantido, para *geola dimensío dentro de aproximadamente 0,006 0 (0,0127 cm).
7 - Da arranjo de controle de preetao de acordo cota
o ponto 6 ou 6, caracterizado pelo fato de que a arca de fluxo normal

TtRMO Ne 141 039 de 17 de julho de 1962
Requerente' SYMINOTÓN WAYNE CORPORATION .
Privilegio de Invena g ot "DISPOSITIVO DE FECHAMENTO AUTOM6
TICC0

1 - Um arranjo doi controle de pressa.° para impedir o
fechamento prematuro de uma valvula de fechamento automatico'que fe.

cha um boaal eupridor de fluido quando o fluxo do fluido que lhe eat&
sendo euprido 4 cortado, caracterizado por uma valVula de retenção
montada em dito bocal, um conduto detetor de pressa° que conecte dita valeulit de fluxo principal a uma porçao de dito bocal a montante
da dita teatrais de reteneao para acionar dita ealvula automatica para
fechar-se quando a preeeao em dita poreao de dito bocal cai abaixo
de uma preasao amima p redeterminada, meio resiliente que impele 'dita valvula da reeençao a fechar-se quando a préasao de suprimento
de dita valvula de fechamento de suprimento 4 arranjada para passar

de fluido aproxima-se da dita preesao amima predeterminada para mane
ter dita praceio miniva p redeterminada abaixo das condiçeee de velo-

aproximadamente 15 GYM a Uma preeeffe que se estende aproximadamente

cidade de fluxo baixo em dita porção de dito bocal, e uma paeaaeem

de 15 a 20 YSI, Bando a area minima de

da derivaçao atravee de dita ealvula da rateneao de uma ares q ue facilita a manUtena g o de dita preeeao amima Predeterminadaa em dita

suprimento . suficiente para passar
oo

poreito do -dito bocal quando e velocidade do fluxo de fluido 4 ropene
¡lata e ap reciavelmente reduzida. .

OU

2 - Um arranjo de controle de preado de acordo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato de que dita
valvula de rettet40
Inclui um disco, sendo dita paaaagen . de derivae:o um furo *traves de
dito disco.
3 - Um arranjo de controle de preseite de ac8rdo com
o ponto 2, caracterizado pelo tato de que dito fura 4 aproximadamen•
te de 346 0 (036 cm) em diametro.

,

uha

alta

vaivula de fechamento de

velocidade de fluxo miniva que

estende apeoxiwadamente de 1 a 2 GYM, e. estando dita valvula de

controle e dita passaeem de derivaça6 dispostas para manter uma pree
que ee estende aproximadamente e eerca de 1 PU em dita porçÃo de

dito bocal.
8 • Um arranjo de controle de pressa° de acordo com
o ponto 7, caracterizado pelo fato de que dita passagem de derivaçaa
tem uma area aproximadamente igual aquela de um circulo de diametro
de 1/16" (0,16 CM).
. 9 - Um arranja de controle de pressa° de acordo coa

4 --Um arranjo de controle de p rees:e de acordo coa •
o ponto '1, 2 ou 3, incluindo MAR fonte de suprimento de fluido, ca-

o ponto 8, caracterizado pelo fato de que dita'area amima de . dita
valvula de fechamento de suprimento 4 aproximadamente igual aquela

racterizado por um conduto que conecta dito bocal a dita fonte de
eup rimento de fluido e uma valvula de fechamento, desuprimento instalada em dito conduto Atro dito bocal e dita, fonte de Suprimento
de fluido, sondo dita valvula de fechamento de suprimento operava&

de um circulo que tem 3/32" (0,24 cm) de diametroe

para prover areie de fluxo normale o mínimas, e a aeaat de dita pasmam
goza de derivag:o eia dita naves, de yetenpito.aendo aproximadamente .

. ' Reivindica-ae, de acordo com a Conven00 IntarnaCioe
mal a o Art. 21 do Ctdial 19 , ,eearee4ade Industrial, a pr,leáidadS-de
pedido correspondente depositado na Répartijo de Natenleg dos Beta.
doê Unidos de 4414rica, em 18 de julho de 1961 sob na 1244t4e
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TURO N o 141.210 de 23 de ámlhO de

1962.

Requerente: NICOLINO GUIMARÃES k.,REIRA - SIO ?AM).
Privilégio de Invenção: . "JERMOSTATO A TEWSIO DE-VAP0r'7

eetendem no: prolongamento doa ditoa.membrois candu óree e

REIVINDICAÇÕES

lb ) .

t
abe pare former uma fica ohde aio previstos furos que se
sendo a extremidade interna doe dito* condàtoree localiza-

pelo fato dok
No constituir de uma cápsula chela as um liquido adequado à temperatura que se quer regular • ligada por um tu.
`óc 4 outro de latem eu outro material adequado, eendo
tete dltimo tubo protegida por uma mola espiral ou *qui=
valente, de modo a impedir eu. •xpauato radial e permitir ova eXpaneX0 longitudinal, peio vapor, quando teta d
produzido pela eleva0o de temperatura, comandando tkl
*apatia° e comando da fonte de calem.
TERM0STATO Á TESO DE VAPOR, caracterizado

da um pouco seins-de parte flexível entre as ditej abes.
4 -Aperfeiçoementoe em eoquetee per* tub4 fluoreecenter; caracterizado* pelo feto de que e aba flexível

e dotada de uma boasa em cuja tece frontal sio previetoe
dois orifícios que proporcionam

exterior, á

outra extremidade doa ditos membroe condutores.5 - Aperfeiçoamentoe em aoquetee pare tuboe fluo,
reecentes, aubstancialmette conforme deecrito aqui • ilue

TERMOSTATO Á TENSX0 DE VAYOE. Op aio reíVíndi011ap em 1
caracterizado pelo fato de ler colocado no centro

4110i/880, pelo

tredo nos deeenhod anexos.

da

do tubo que leva c liqui
tubo •xteneivel lu* comanda a

oépeula referida em 1 * eafda

do expelido da oeksula
fonte de palor.

ao

y,) TERROSTATO L TEIMO DE Vara, tudo gomo deedrito • rei.
Vindicado.

e.

T2àW N 9 141.616 de 31 de jul.:10 de 1962.
Requerente: ROBERTO AGUSTIN TAPIA = IRGENTIb.
Privilégio de Invençio: "APERFEIÇOAMENTOS EM SOQUETES PP,A
NDOS FLUORESCENTES".
pluvriwohoOsff
1 -Aperléiçoementoe em aoquetee pare tubos fluereeeentee, eerecterizedos pelo feto de compreenderem um
elemento de suporte e montagem em materiel elétrieemette
leolento, doie membro!: 00.adutoree tuhulerec embutidos no i
corpo de dito elemento de uprte, meto e de aceeeo pela ex;

TERMO N g 141.647 de 31 de julo de 1962,
nnquerente: W. KORESKA - AUSTRIA.
Privilégio de Invenção: "MATERIAL DE CÓPIA TERMO-SENSIVEL'

terior a um doe ledos doa ditos Membroe condutores tubulares e meioe de acesso ao Outro ledo doe ditoe membroe con3utores para encaixe doe pinos de deem

REIVINDICAOES

1 - Meteriel de °Opte termo-sensível •
parae febriceq .ão de cOpine de originais gráficos, constante de

2 -Aperfeiçoamentos em coquetes pare tubos fluo-

um meterisl de substrato e por cima, eplicedoe em camadas, doi&

reecentee, de actrdo com o ponte 1, cerecterizedos pelo fs

ou meie reagentes q uímicos diversos, que e;ío copezes, de rengiX

to de o elemento-de su porte e montagem eer conetituido por

conjuntamente Com formeçOo de - cores, caracterizado pelo feto de
que os rengentes formedores de cores gato apliendoe em duna come

ame peça substancialmente em f4rms O•e uma abe

4 '

perpendicular e oecildvel ou deslooável angularmente em re:
leção

outro. reCebendo e dite abe deelocitvel os ditos e-.

lementos condutores- tubulares.
3

-Ap'erfaiçoementos em e0quetes pare tubos fluo.

reteentee, da ' actrdo com os pontoe-1 • 2. caracterizada:1f
pelo feto de que eis dites abes./40 coquete ao flesívele no

dts diferentes, em que cada caiando contem, no mínimo, um reageh
te de dia', nenhuma, porem, contem todos os reagentes de cór,
'que, al;ts diabo, no mínimo, ume camada funde A ou abaixo de
150C.

e, Material de cOpie termce.eensível

81:6 Unhe de ergemmitro ¥6rtiee; e rtem lun'ytnquene re. _

segundo o ponto 1, cerecterizato pelo feio de que, no minimo,u

40000 OU Ce'Ve, eendo e abe portadora doe elementos cendut2

doe componentes de rettçáie de <sorsa oontidoe nee duo* comedes,

(06 dereugedet relego 1 extremidede edâeceste de outra

funde e ou abeiro 4fte 15e'Qè

i
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3 • Meteria]. de °Opto termo-oensfsml
*mundo 03 pontos 1 0 . 2,, caraotorizado pelo tato de que o agen,

r

te ligente de comada externa ser aplicada de ume adoture de d

•

solvestes e preolpltentee de modo que. .a camada fique ambuiade

1
i

ou clara.

4

4 . Mttariel. delcópia termo-soasfeol

IX. -s ltIRIXTE.PARA APAREM DE BARBEOU Buiraluv, curactm
1 figado ainda4Or ter 0 tampo e o fundo, da aoima citada caixa,
1 Coito' de tal:firma que ora ee completam formando
um .estojo p ára
guardar o barbeador e ieue pertences, ora ea,ouperidem formando
Um Otoorte para o referido aparelho.
mudo como descrito no presente memorial 'a iluetrado
P 1543 deeenhou em anexo.
1...

segUndo os pontos 1 a 3, , careoterizedo pelo fato de que a cima. ' •

da mais externa e ‘ tingidepor substancias corante0 ou por pis A,
nmntoe de tal maneira que dá um contreete ótico h ciir dos atoeis
gráficos dados pele reuão de corós.
5 •

2

Material de cOpia tormo.asnolvo3

o
kr

g

segundo os pontoe 1 a 4, caracterizado pilo fot:. , de que uín das

0

r,

e

duas somadas contendo os cononentes das reações de coroo, não

III

contem agente ligante, e sim é composta sé de um ou meie comP0"
nentee de reação de cores.-

WOMMEMEMENZMEEZEj)
liMer
.—n„.„

....

6 • Material de °Opto termo-seriava

W-.

ce g ando os pontoe a 5, oarecterizodo pelo fato,de que, no of.
mimo, um dos compenentee de reação de ooree seja eoldvel no
gente ligente de camada de . fusão inferior ou mais fusível.

e
8.7ZININNI

il

MI,
lar MAI

11

7 Material de cópia termo-senelvel
se gundo Oe pontos 1 a 6, caracterizado ¡elo fato de que, por (kl

na das duas oemades que contém os componentes de recçao de coroa
oot4 aplicada uma camada protetora.
8 • Material de OOpie termo.seneivel
segundo os pontos 1 a 7, caraoterizado pelo tato de que a oama.
de protetora é tingida por Corantes solúveis e/ou pigmentOs,que
Aí um contraste Otico.para A {Kir dos sinais gráfico° que, rema.
tem da reaoão de cores.
w Material de cOPia termo-sensível
segundo os pontos 1 a e, caracterizado pelo fato de que a subo.,
tincia usada para a fabricação da camada protetora, por exemplo

derivado de celulose, aplicada de uma mistura de dissolventoe
e precipitenten, de modo que a camada fique embaciada ou clara.
Material de cépie termo-sensível
10
segundo os pontoe 1 a 9, ceraoterizedo pelo fato de q ue a cona.
da mais externa contem um pigmento de cobertura e/on não com
propriedades ao cbconáo,
_ A requerente reivindica de acOrdo com,
0Onvençao /nternecional e o rt..21 do Deoreto-Lei'o s 7.903, de

27 de avisto de 1.945, e prioridade do-correspondente pedido-de
positedo na Repartição do Patentes da Luetrie, em 23 de dezembro
de 1,961, nob n' Á 9709.
TERMO fig 141.235 de 23 de julho de 196,

Requerente: TRANÇOU BISI SÃO PAULO.'
Modelo de Utilidade: "SUPORTE PARA APARELHO DE BARBEAR ELÉTRICO"
REIVINDIOA00ES- SUPORTE PARA APARELHO DE BARBEAR ELETRICO, fora
do de uma caixa, com tampa e fundo completamente destacavei3,
caracterizado por ter na parte do fundo um garfo que serve d
Suporte para o aparelho de barbear,'e f que também funciona coa
uma alavance para acionar um interruptor eletrico intercaladc
no oirCUito do referido aparelho.

..RMO N e ,141.734 ao 2 de agasto de 1962,
! Requerente: "CALIBRAR* Equipamentos Para RaoSes Ltda. . 5X0 PAULO. .
' Privilégio de Invenção: "NOVO VARIADOR DE VELOCIDADE*.
!

REIVINDICACUS

Avo variado r de velooidadeq do tipo que com ..
preenoe uma carcaça ou caixa externa, feita em duas partee, quota
sejam caixa pzi.priamente dita e tampa,fixadas entre el por »aratu ea
coa espaçados ao longo da periferia, dois doa quais do tipo burio, .

dd'éleo, , oarcaoa esta provida de uma abortam
. lateral, atravée da qual ee introduz diametralmente o eixo aOlOnas
para entrada e saída

dor do variador, que recebo rotação de um motor externo, com OU eetel
• ' intercalação de.redutor, e tendo mancai extremo,

encaixado entre ag:

Meemos caixa e tampa da carcaça externa, caracterizado pelo fato dê
O eixo acionador do variador she I dotado, já no interior da carcaça.'

de uma longa canaleta longitudinal, de deellearento para uma chova.)
ta móvel, ~catada eabre mola, chaveta esta provida de una ealiaaa
cia extremar pocelvel de aooplamento, por atrito coa uma Ou outra 41
uma °Crie de engrenagene othOas, montadas loucas em 'Cru do moo é:
mo eixo ; 0 a outra extremidade da ohaveta aonde •oXidírla
a tiol gos
te, conjugado a um pino saliento atravía de raogo *Untado 4 param'
lelo ao eixo acionador, previsto na tampa da carcaça, pino ente eAcsi f
osiul.,por nua voz em ;aceno rasgo longitudinal do uma nanam
I
•externa, com ponto fixo na prípria tampa, 4
490112440 9h14 MW$ Odh.
cala de oudançoe.-

/
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Aer.ae.P..11n11•••

rói(' variados de velocidade; como reivindicadO
caracterizado por Compreender ainda um prato.oiroular,inter,
nt4 2 #
i
carcaça,
canibal imedia emente prásimo a¡ eixo aoionador,prao
mo
to tato tendo a face voltada para aquele eixo.provid¡de uma série
de cOrOao ou cremalheira:: anélareaConaintriOac, emmémero o pua.

3# •

2,

POVO SISTEMA DE PERPUR40 MORIM EM ORAI3

ADOR2 P4PA DQCVMENTOS 111 GERAL, conforme as reiylUdicaoSeo
anteriores, Udo aubstancialmente como descrito no', relatorlOs
reivindicado nos pontos caracterieticoa precedenteá o ilustra
do nos deeenhoa anexos) ao ,preeento neMorialo

4

oorrespondentoe is engrenagens.o8nume reforidae em 2, e sen.
00 ainda provido de um peecoço central posterior, fixável, atravO0
, de bumha intermediária, k¡xtremidade rosqueada do eixo de saída •
do variador, ãate estando isolado da caroagg par rolamentos, g em
quipado com retontor de éleo.
4 . Ntvo variadcr de velocidade como. reivindicado
lt4 lx cubmanoialmente como desarito e iluotrado nos desenhos anel
Oes

TERMO N e 143.224 de 21 de me-teatro de 1962.
Requerentes PIRELLI SOCIETA PER AZIONI ITÁLIA,
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA À ALIMENTACIO
TREPIDAS PARA BORRACHA

DE

E MATERIAL PLÁSTICO EM GERAL",

REIVINDICACDES

FIG.2
st= Na 142 306 de 22 de agasto de 192
Sge PaulS
Requerentes HEM SCHWARZ
frivil ggio do Invençao: "NOVO SISTEMA DE PERPUHAÇXO
API4ChEL EM GRAMPEADORES PARA DOCUMENTOS EM GERAL"
EIVINDICACOE7
12 - NOVO SISTEMA DE PERFURAÇXO

APLICAVEL EM ORAM

PUDORES PARA DOCUMENTOS ER dERAL,¡aracterizado pelo fato do
Ger .composto de um, punçao de dois vazadoren, sendo que o
Galre recorta o papel parcialmente, e ae modo a proporeionar
ama aba, ao passo que o eegundo, pratica sómente uni rasgo de
targura

ligeiramente superior à ha dita aba,

20 - NOVO 5PTERAPE_PERFURATÃ0.A2LICA VEL, Kg Gibul
imponEs PARA DOCUMENTOS EM GERAL, conforme a reivindicaçSo anterior e caracterizado ainda por um braço articulável loca
Limado no interior do vazador dó recorte, e que tem a finalidade de encaixar a aba recortada no rasgo praticado pelo se-,
pado vazador, quando 4 acionado o manípulo do grampeador,

1) *Dispositivo para a alimentaçXo de trefilas para mate.
ria/ pbtatido, caracterizado por um prolongamento do corpo da trotil&
do lado da álimontaçáo # em cujo interior está prevista uma cavidade
de forma tionaó-otnioa oca o diâmetro menor concordante ocas cavidade
cilíndrica em que gira a rima da trefila e provido, do ladó de diáMe*
tro maior, de uma abertura para a alimentaç g o do material; Montada 81.,
aro&
ratbria nesta cavidade ¡solidária do lado de diâmetro menor com
a
determi*
l
ca da trefila, uma rosca de forma tronco-otnioa cujas espira
•
namPelolmnos=~4-110"0""al"ja"32"""/""sal4"orescoa
1
te do lado da alimentaçdo para o da descarja; uma oámara delimitada
1
' pelwauperfioie envolvente da referida razoa e pela superfioie interna
da referida Cavidade, suja altura, medida radialmente em relinto prdpria rosca, é variável de pelo menos um mAllimo a pelo M8r015 um máxima,
2) n DispositiVo para a alizas—ação de trefilas para
'
• mate*
rial plastico, conforme reivindioaçdo 1), caracterizado pelo 'fato de a
rosca trodoo-oSnica extender-se a jusante da abertura de alimentago por
um comprimento correspondente a polo menos uma espirai.
_,) - Dispositivo para a alimentaçao de treinas para mate*
ris' plástico, como reivindicado em 1) cu 2), caractorizado pelo tato

de o loisa da r8sca tronco-oShica fOluar um ângulo
de em que ta rasca está montada giratbrias

oom o eixo ¡As

°avido,*
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é) a DisSOtitiVe,pare a ailmentaoto do trefliaa par* mate* )

tial plstioo, pomo peltrienos . uma das reivindloaçees do 1) a 3), ca+'•'.
racterizado pelo fato de as geratrizes da:superflole envolvente da rol.
ca tronco-oGnioa formarem, com o eixo desta, ui Insulo Menor do formado pelas geratrizes da cavidade em que tal'roscaiatá montada giratárie,
, Com o eixo da referida Cavidade.
5) ... Dispositivo para a,alimentação de treflias * para matem
rial plástiço, conforme pelo menos uma das reivindicaçtis de 1) a.4),
Caracterizado pelo fato de a referidaemara, deliMitaa
ele envolvente da referida rtica tronoo-chnica e da superfície interna,
da cavidade na qual a referida rasca esta montada giratemls, tem uma
oco 2g0 transversal decrescente no contido do lado da alimentaeão pari
da descarga.
6) ... Diapositivo pára a alimentação de trefilae para.mate8
rial . plástico, conforme pelo menos uma das reivindicaç8es de 2) a 5)s
Caracterizado pelo fato de as posiçNed de mínima altura da referida ot4
para, delimitada pela eup erficle. envolvento da r8sca tronco-081110a e
pela superfiole interna da cavidade em que tal r8sca está montada gira..
téria, estarem alinhadas segundo pelo menos ~geratriz da cavidade troa
00-cOnioa.
7) ... Dispositivo para a alimentação de trefilas para mate.*
rial plástioe, conforme pelo menos 'uma das reivindicaçUe de 1) a 6),
caracterizado pelo fato de as posiçaes de míxima altura da referida .o.
Para, delimitada - pela'superficie envolvente da rasca tronoo-e8nica e PC14
ouperfkeie interna da cavidade em que tal rasca está montada giratéria,
estarem alinhadas segundo pelo menos uma geratriz da cavidade tronco-o6.0
mica.
\
'8) Dispositivo para ,a alimentação de trefilae paramaterial plístioo, eengundo peio menos uma das reivindloaçaes de 1) a 7),
em que asposiç5es de mínima altura e ' as posiç3es de Máxima altura da rg,
ferida Oâeril, delimitada. pela'superfiole envolvente da rGeoa tronoo -08+
mica e pela superflole interna da cavidade em que tal reioa eatti montada
giratdria, jazem sabre o' mesmo "plano que passa pelo eixo da referida Ca.
Vldade ao longo de duas geratrizes da mesma, diametralzinte opostas.
9) ... Dispositivo para a alimentação de trefilas Para material p l4stico, segundo pela menos uma das reivindicaOie de 1) a 8),
Onde o plano em que jazem as posiç8ee de mínima altura e as.posiçOes
de máxima altura da'referidacíMara, delimitada pela superfície envol„
Vente da rasca tronco-cónica e pela superfície interna da cavidade em
que tal r8sca está montada giratéria, 4 vertica1'. coincide com a in....
terseoção . de um ledo do funil de alimentação com a referida cavidade.
20) Trema para material plástico com preendendo um dieposk
'ive de alimentação . 00nrorme o das reivindicag8en de 1):a.5)
A requerente reivindica a prioridade de i guakpedido deposita;
\
do na Repartição de Patentes da Itália, sob
A, Verbal. .18.778 em 17 de
Outubro de 1:561.
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1 CIMO PO 143.445 de.28 de

setembro de 1962.
Bequerente: BRASLINO-FONTCÃO-BRASILEIRA DE METAIVS/A.
.SX0 ramo.
2Wlyilégi9 de Invenção; "NOVO CIMEIRO'(
REIVINDIcAOES

.1 . Novo chuveiro, caracterizado por compreender inicialmett
'ti a tarcaça ou corpo externo, em formato cilirdrico tubular de peque
to diâmetro, e provido internamente, aproximP dgllinte a meia altura,de
Uma parole transvovsal divizéria, eçta dotada de uma pluralidade de
orificlos,-sendo um central e os outros. em terno\daquele; e acima da
dita parede, o referido corpo sendo dotado de rosqueamento interno,pa
tenplicação na tubulação de água daredó.
, 2 -Novo chuNetro, como reivindicado em 1, caracterizado pe
ao fato de, abaixo da parede diviséria referida em 1, ser formada uma
câmara de distribuição de líquido, apenas provida de um alargamento
exilarem degráu circundante;pruXimo à extremidade inferior da peça,
dita 4ir
aa sendo fechada inferiormente por um disco horizontal, eme.
penso por pino central roequeado, aplicado no prificio central da pa.
rede diviséria, e tendo a periferia inteiramente dotada de pequemo
dentes inclinados, alternadamarte em sentidos . opaitos, e envolvidos
por armuéla metálica, de menor altura que eles, apoiada no referido de.
Eráu interno anelar; e'o mesmo disco podendo ser provido de uma sério
Circular de pequenos orifícios.
3 - Novo chuveiro, como reivindicado até 2, caracteritado
por co rpreender um suporte direcional, qUepode ser intercalado entre.
0 chuveiro e a tubulação de água, suporte Oste fornido por cabeçote
esférico, encaixado em alojamento cilíndrico da carcaça do chuveiros
com arruela de fixação, e ainda provido de prolongamento ouPerior roo
(quando, aplicável A. tubUlação de água.
4 - NOVO chuveiro, coro reivindicado atí 5, eubetanoialmon.
te Como descrito e 11Ustredo nos desenhou anexos.
•

•
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de Outubro de 1962.
!$1.11M0 N9144.055 de
!Requerente: RUY DE S3U2A RAMOS - SX0 PAULO.
Wrivi16gio de Inven4o: "DISPOSITIVO DESVIAMOR DE UVA, DA CHUVA".
.REIVINDICAOES

3, .Dispositivo desviador de água da cbtva, 4110dvel
. :anelas quelxa ,,vento de 'veículos em geral, caracterizado ror ser
tadOoessencialmente em duas peças alongadas, substancialmente XeCur,*
Vedas, e de preferáncia feitas em material plástico, uma delas ten.
Co paredes duplas, entra as quais encaixa-se a extremidade da outra;
, em acoplamento telescápiso; e as extremidades opostdd e xale afasta'
eas das duas peçaa.sendo dotadas de pequenas orelhas, use OMS DO
. Ortioulzun duas garras em 17, com parafusos de fixação.
• i,
.2 ..Dispositivo deeviador de água da .chuva,,coMereiVra I
lado em as caracterlzado por onr aplicávelexternaLte À janela que
tra-vento do velcuIt-p-usualmente do formato triangular, tendo as OMAR
, earras extremas encaixadas deslisantemente ao longo do lateral Info*
i'ior C da bipotenusa 0.0, dita janela, com fixação.entrosiçãodeeejada
Opalquers
3 .Di5potiv0 desolador de ,Igua da chuVas como reivlulta,
., I
etade,ató 2,91ubetandálmente Como descrito e ilustrado nowdeieeboO
,

a 'e APerrenotztentoe em diapositivo de tranAmissío de mNn&
rsenzo, OMmkreivindicadciAMIWeiraoterliados ror oompreenderelmtanN
laps usa powenal, "mantetie.dOrà do 'acoplamento entre.a crexalhelri . é
ltaroda -dentada referidos em 1, Pe ga esta articulada, Por uma das eX.
trend4ades$ ao proprio eixo de oatda$ -O 'tendo a outra encatutvel-sob
tos rasgo loneituditels . pratioado na face inferior do referidoll?locO
s3.ongad0 com .éreraalheira
3 /i,verfeigosmentos . em dispositivo de tranentteeNo se revi
mentos caso reivindlogdo. at4.2 $ hubstenoialrooto osso desoritoe e3.3,R
geados mos desenhei:enema.
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Ttsm0 Nct 145 190 de 5 de .dezembro de 1962
Requerentes UBALDO MIOUELETTO o MAX NICOLArm StO Paulo
WodSlo de Utilidadei ,NOVO MODELO ,DR SUPORI'S PARA BABONETS
)1BIVINDiCAC003
. Nevo modelo de Suporte para sabonete ali sa basío Caracterizado por um quadrivde malhas abertas cujoe.vej
Rime sie providos de pequenos estilete% dito quadro teudí

Mn° Ne 144.190 de 26 de Outubro 60 4962:
Requerente: JOSÉ CARLOS VIEIRA . SXO PAULO.
Prlvilágio de Invenção: PAPERrErOAMENTOR En DM EOSITIVO DD
IIIANSMIsSX0. DE MOVIMENTO".
REIVINDIcACUS

-1- -Aperfeiçoargenfee em diepoeitivo do tranamieeão de movi.
Mento, para maquinas de lavar roupa, o do tipo que oompreende uma cal
mo no interior da qual são gvetietas duas 'rodas dettadae, e a prime/
%%recebendo rotação pelo seu acoplamento com um traoho em rasca sem
tilado eixo do motor, e a ãégunda solsrutria ao eixo de salda para O
tambOr da máquina, caracterizados por um bloco ou braço rígido e alon
lado, articulado, por uma dai extremidad. ,k, em um piv sali4-te
rale exctntricamente da roda dentada acoplaria ao eixo do motor, .0
tendo ainda dotado dó uma cremalheira lateral, acoplada 8b.,s a roda
'ia ao eixo de salda para.* tambdrf
ítontada que G

Uma placa centrai na qual-se encaixa, atravess do oxidei%
Umatventoea cónica.
2 - Novo modelo- da suporte para sabonete ou ia
b7c caracterizado por ser *agenciamento some decente, rek
elátoado i_ilustradomos desenhos anexos
n

n••
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I TBRMO N e 145.924 ao 7 de janeiro de 1963.
ReqUerente:MaUS EUGENIURT dE3a3RT... a10 nua,
Privil6gio de Invenção: "3UCRA PARA APLICACÃO DE PARAMOS".
REIVINDICACUS

1 - Buena para aplicaçâo de parafusos a paredes quaisquer,
Caracterizada por compreender inicialmente um corpo cilíndrico tubular, feito de preferência em materialplãstico flexível, e formado
substancialmente em dois trechos, o anterior nardo mais curto e da
maior diâmetro interno que o posterior, e da sua superfície lateral
partindd'ainda dois rasgos longitndinaie opostos, extendidoe por to.
doa:. Comprimento do tracho posterior, até A sua extremidade livre.
2 - Bucha para aplicação de parafusos, como reivindicado em
1, caracterizada pelo fato de o trâcho posterior da bucha ser dotado.
nas suas duas metades separadas pelos rasgo* longitudinais citados em
1, de umasérie de neewurae paralelas e transversais, de digantrd externo igual ao do tracho mais curto anterior, .nervurae estas das qual.*
Mm par mais interno é provido de um per de garras laterais, voltadas
para a frente.
3 - Buoba para aplicação de parafusos, coro reivindicado
até 2, substancialmente como descrito e ilustrado nos desenho* anexos.
.

FIG.2

1I1)

_ ra a caixa de câmbio; * o • mamo° suporte fim tea,lo P.... a .alado; na tu:
tremidade oposta 1 b. raçadeira, o cotOvelo de um bras .: em L, co:m
doe ramos provido da terminal asaria°, e o outiro da,aia apenas d/ um
orifiala axtrsmo.
2 - Aperfeiçoamentos em alavanca de câmbio para veldálos,ca
mo reivindicado em 1, , caracterizados pelo fato de o lonao . eixo retilí
neo citado em 1 ser dotado,em ponto intermediérin de SUA extencao.
una braçadeira imitadora de deslocamento para o segmento tubular re-,.
ferido em • 1, biaçadeira esta provida de rolamentos internos, e aia
.dotada de um - curto prolongamento lateral tubnlmr, de encaixe para o
.terminal esférico de um dos ramos do braço em L citado em 1, dito pro
longamento sendo ainda provido de um pino externo, de ancoragem para
u'a mosa Nelic-:!.dal,envoltéria do mesmo eixo; e na exti;emidade livre
.e anterior do, dito eixo, sendo prevista uma garra prendedora de um
curto braço ortogonal, o qual é portador de um roleta extremo lateral,
coas um luro diametral e mais um parafuso axial..
3 -. Aperfeiçoamentos em alavanca de câmbio paia velculos,co
no reivindicado até 2, e incluindo naturalmente uma nova alavanca de
cambio, montada das maneiras usuais nas proxiMidades da direção do vel.
cujo, e solidária a um eixo de transndssão, caracterizados pelo fato
de o d'Co eixo de transmissão soe provido inferiormente de uma pegasna braçadeira, com um -dlirto braço lateral dotado de orifício extremo,
no.qual se aplica o pino ortogonal e extremo de uma baste retilínea de
ligação, também provida de outro pino ortogonal na extremidade oposta,
encaixével: no orincio do outro vaso do braço em L referido em 1, eixa
este ligado extremamente a um cabo flexível, que atravessa dois Condu..._
tos.r/gidos, interlioados por segmento tubular flexível, e tendo a fixa
trenddade livre aplicada no orifício diametral do rolete referido
.em 2, cozi fixação peio parafuso axial do mesmo.
4 - :-. ).,feiçoamentos ei„, alavanca de canibio para veículos,
coro reivindicado até 3, substancialmente cano descritos e iluetrados-nos desenhos anatos.
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, TRRMO Ne 146.210 de 17 de ja ne iro de 1963,
REQUERENTE: HL/0 PORTA -- Minas Gerais,
PRIVILEGIO DE INVERÇIO: *APERFEIÇOAMENTOS EM ki.aVNBÇA DE
CIMBIO PARA vErcuLos..

FIG.1

*REIYURI:522.

Aperfeiçoanentos em alavanca de nambio para veículos, e
compreendendo um dispositivo de adaptação da uma alavanca de cambio
ha direção do veículo, em substituição da normalmente existente, saliente do piso interno de determinados tipos do mesmo, caracterizados
1-

pelo fato de o dito dispositivo ser forrado a partir da um suporte
plano, fixo sob o piso do veículo, e dom una das axtremidades porta,
dopa de uma braçadeira, solidária em tarro ' d* om segmantO tubular,
montado deslisantemente m3tee um longo elmo horizontal retilíneopei
xo afite tendo a extremidade posterior fixada, com parafuso radial ca
lente, à asma tubular do usual braçp de transmissão de movimento pa,

FIG..2
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WorseSNEL PARA PROPAGANDA".

..-201.A.AdDA", çaractertz ado por
figuras :formadas
revo..1.
..yea
•
erla ia . . ',as c22indrieve verticais justapostas,'
oet
de eixos lonittudinais ~0a1.8 aprisent:andd pomtas '
trais, em sadá ponta, ultrapassando orifícios sede que permite o seu giro livre, cada peça aprernntando, na ponta et.
plano, e
xo iaferior, polias, localizada em linha no mesmo
na ponta de eixo suPerior, barras Imantadas dispostas hori-.,
evatal e diametralmente, de tamanho atingindo ou ultrapassai
do o dametro do Cilindro.
2.. Nst6 r0 .FAINZZ auradvEz DE PROPAGANDA", como iOivindicado
em I, caracterizado porque as polias das pontas de eixo inferiores ficam entre duas'poliàslmaior es lateraisp.ligadas
a uma fonte de mou g mentaçEo intermitente, regulada ou auto•
matica,
pelas quais corre uma correia, que passa eis-frente
a cada polia tntermedaria, e ;provida de mis ou profeçiies
para dentro, uma 'em frente a cada passagem, que alcançam e
arrastam a ditas polias.

1 III INNEN

.

de cada polia independentemente, proceseanda-se . na mova po
alça rigorosa efustagem, tabát tom rigoroso paralelismo.

nuRslha;PA 224
. PROPAGAN4A", comó retoindicad
.
' d. "AVO FAINEZ
em 1 a 3,• e eubétancialmente como descrito e Ilustrado no

relatOrio e nos desenhos anexos.
TERMO 11 2 147 194 de 22 de fevereiro de 1953'
IblqUerentet EMERSON earao AND PHOROGRAPH CORPORATION
E.U.A.
• ModAlo de Utilidade; UM CONJUNTO . GEIADEIRA-LR CONDICIONADO
isa PEÇA ONICA"
.TIP.U1~212) - "UM CONJUNTO GELADEIRA-AR CONDICIONADO EM nu INicA m , ame
térizado por se consubstanciar em Beis conjuntos dietintos 000 ea
jam uma geladeira e um condicionador de ar, reunidos numa a6 eça,
preVendo -se Os contreies c 'demais instalaçZes'para o funcio ent0
eimulteneo ou independente de cada aparelho.
2 2 ) - "UM CONJUNTO GEDADEIRAnAa CONDICIONADO EM 11211 UNICA",c a0+
terizado de acerdo com o ponto 1 e ainda pelo fato de compren erma;
bonjúnto herm6tico, dividido internnelente an duas seçOee não .°mu.-.
nicantes, compreendendo um condicionador de ar de um lado e uma
pequena geladeira do outro, sendo esta devidamente protegida o r
'POrta provida° de meios vedantes comuns às geladeiras e ainda, os
tradicionais apetrechos como congelador, gaveta pw , , r.:510 e m
mentos e demais unte5ilies; ao lado o condicionador de ar c' om as/
-mesmas caracterfeticas dos comuns, previstos um conjunto, de bo Oen
de controle sendo um para ligar a' geladeira e dois para centro ar
o . condicionador de gr; dão previsto, ainda, aupériornente,tres.gna
das mdveis para distribuição da circulação de ar na'direçao de e."
' Jade, como substancialmente descrito e reivindicado no present me
morial e ilustrado pelos .desenhOs que o acompanham.

ref.

I

,(.25-5xWizizoxoxezoloxololozoloxõM

TERMO Ne 148.937 de 7 de maio de 1963.
Requerente: ORLANDO PIRES CORDEIRO - GUANABARA.
Modelo . de Utilidade: "NOVO MODELO DE SUPRIDOR pis saião LIQUIDO".
REIVINDICACUS

X. "Ar5VO'MODiL0 33.. 31PRIDÓ.R 3222810 LIAVDM, compreendendo uni
' recipiente com tampa superior, caracterizado pela sua confoz
maço poladrica, tendo um corpo hexaedro, epoesuindo tnie"'
riormente um bocal de safda, provido,de rosca, no Ima
.tedo Mn registro de extrapiC;
#1115W.CAZOrkR~SIV20 LUVXMWAPIDV5 como reivindico:4
em 2 e 2W caractertsadS ainda porquê as barras imantadaa

~pontos de eixos supertoreirfican entre. dites rx;rmas de
ferro,. de moda Que, noposipae te descanoo,:a rotaiC
de cada polia tende o parar subetanolalmentoparelolamonte,

opik doe (mais e das reguem de ferro laterais, e, gro.1.2
Fel 2tspoZtas.arrastadas en uri percurso maior do que um
iluaèto de volta, ou' noventa gr4e, aposto& de descango,
andgPreci aame nt e lmralel o, utr; a ff,stabeleóer-se para tk
doa es cilindros nela volta. adiante, de modo a que se processa reverício de todo ,o painel, otróvá de arrastamento

por

ti

DEWRIZ011a'SAIOZIO(Wi

4: ni61,0

como

jrft.

reietnd2244

deres 1, caracterizado o registro de extrag gOpor ser forma+
do por uma cânula, Apresentando eis seguimento inferior um
;Mbolo-terminando em uMa esf.4sw afteepa da 1.4/uula sendo
premida superiormente, por uma mola helicoidal tronttdo'entre
. ela e um arco no Interior do recipiente.

a. wftv Meta° DS SVPRIDORDWX4112hdalZ00, como reivindica*
do as 1 e 25 c;aracteriendo ainda por um rasgo vertical, eis
uma das

faceado 1. examfro, ;Mechada por material transporem.-

te ou transVádo.
d. "0212 KODiZO

SIIPRZDOR 118SABX2M417100", como reivindicam

tg.
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to providas de adegJadas fendas 1-terais, sendo cada perfurrção
capaz de receber a broca com um prolongamento ao modo de bandeira;
introduzido na fenda da referida perfuração.
2. - Dispositivo de acOrdo corno pos4to 1, caracterizado pelo
fato de que a referia Lenda de °AM perfuração da peça-punho avança, a partir da'perfuração, em sentido substancialmente tangencial,
de acarde' com o comprimento da bandeira provida na extremidade traseira da broca.
3. - Diapositivo de acardo com os pontos 1 e 2, caractesizado
pelo fato . de que a referida fenda, de cada perfuração da peça-punho,
apresenta uma largura ia:feries' 1 espessura do citado prolongamento.-bandeira da broca.
Finalmente, o requerente reivftdica de acOrdo com a Convenção
7nternáciénal e o Cdáigo 4a Propriedade . Industrial em vigor, a prio
ridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes
da Alemanha em 16 de maio de 1962,.eob.n v P 36 820/V 370.

do-de 1 63," e substancialmente come descrito e ilustrado

no relatOrio,e nos desenhos anexos.

13•

Pf.ct

ref

TERMO 11 01 150.579 do

2 de julho de 1963.

Requerente: INDOSTRIA ELETRON/CA ARCOS S/A. - SÃO PAULO.
Privilégié de invençaos "APERFEIÇOAMENTOS EM CONDENSADORES
ELÉTRICOS FIXOS, com TERMINAIS DE CONTACTO ENROLADOS JUNTO
COAM! CAPACITIVA8 It REVESTIMENTO PROTETOR DE CONDENSADOR roi. MEIO D3 CILINDRO DE MATERIAL PLÁSTICO . FECHADO'.

REIVIRDICACOES
,2.

rm.$

TERMO N v 149.195 de 16 de maio de 1963.
'Requerente: ARTUR FISCHER - ALEMANHA.
Privilégio de ' Invenção: "DISPOSITIVO DE

"APERFZTOAVINMS CONDENSADORES ELIfTRICOS EIXOS,

CO(

TER-

MIWAZS CONTAM'? IMOLADOS' JENTO AS ,CAMADAS CAPACITIVAO
RAVESSTMENTO PROMOR DE CONDENSADOR POR MEIO DE CILINDRO

"Jr

. ADO", caracterizado pelo fato de
Illf MATERTAL .PLÁSIT
. CO, PIM

RETENÇÃO E FIXAÇÃO .g

forwpoer ao componente condensadora perfeita ligaçiio das

DE BROCAS EM PORTA-FERRAMENTAS".
REIVINDICAÇõES

com os terminals dó mesum sistema de contacto mate intenso...

comadas cgpacitivas do condensador

Dispositivo de retenção e fixação, a prova de rotação em
porta-ferramentas, de brocas destinadas 1 abertura de furos para .
tarugos em construçães de concreto armado, alvenaria e.aemelhantes,
brocas essas preferentemente domadas mediante estampagem de -uma
chapa plana para obtenção de uma peça retangular, sendo esta parei.
•
1. -

mo, atrav j's de

4..

2. "APERFEIÇOAViNTOS IN CONDENSADORES EdTRICOS FIXOS, COM °222.
Arriam zaz

CONTACTO ENROLADOS JUNTO AS CAVADAS CAPACITIVAS

li3V.SS2~0 PROTEIVR Di CONDIRMIDOR POR ARISO DR attinff

almente enrolada e.. volta de si Mesma, caracterizado pelo fato de
compreender, a guisa de porta-brooas, uma peça-punho angular, feita
de material sintético. consietindo -iihNduee pon5em de braço providas da nerfuracães de diametros diferentes e (sujas perfuraçães es-

Ri 31.41:WiLL tW.'•71t00, luxam
.

caraobiriscsio pela perfeid

ta proteção ao si mento condensador, rouestindo-we onde
sador ou mais pApriamente, o elemento condensadOrdentr0
te um eil&dra de maior i a, ciáti
co her4ttoaménet "Modo.

a
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melef. - 175-08/ - 9 de novembro de. 1.965 •
~UNIS - ADRIANe DAS NEVES - SE° Paulo
m anfto INDUSTRIAL Sinalizador de trinsito p...

•••n

rm--

00.ssrstromo1ros COPDENZADMIS lta2RIÇOS MOS;

or °moro 2NRat&POS'470wro AS .CAWDAs áAPACIVTÁS
s austruawroxsorszos as CONA0250aRiPORWTO DK 01UNDR.
~ALS

DRUATERIAL, PaSUCO, FURADO"; eorooterioodopolo foto do

~tomo de protooZo e Pohomonto do 014monte •0Ped~od*r
cor completa g onto protegido do. •MOI o$4orioress de
ema/aguar pOlsrikiiidedad de curta-ctrçaitos polf or#0;ete,
44' fio* eu vidra* poça. portadorae de aorrott, eatriee eej

tr.* As parto edipacitivas de conderkeede"
4. 'APIRPEIÇO4WITOZ .701 CON1211VSADORES ZLIFTWOO )2" CO.V 2X.8.
NINAM DI CONTAM áltWMA.M3 MEV ÁSONIADAS CANC.1177a
~MO Paorzzo P5 CONDECAPOli poa =O ai 47~0 .
11, MAMtg 17212700, PICEMDM *ano refotodiocdo de 2 a 3,
suktartoial g ents eone doortte e .2ubtr4d* 7$4 r'slatjlo
• not . desenh**

. slitexes.

(ORNO N 0 153 819 de 14 de agéste de 19e
(0equerentel ANUI ANUIU - Sío Nulo
erivilelg io de Invenção: "PROCESSO DE AO IR"""
MAL*
; &tatus a m6v5Is BK

1

le~g^

rant,

BAPINNICádxt,

11 - "MOINO DE AMARAMENTO EXTERNO RARA RAEl I t carafiteriande por se aplicar sabre as
'PU RAS E MÓVEIS 2M GE4
1
°somas, depois de cuidadoaameate limpa , lixada e por aedo da sac.

,

i deiem adequado, mma tolha de papel com deooractio imitando voisa't *
i
1 801ot agito da madeira de iai •a out'roa deaecholt varlsdoa qu'ilsauer to depoia de rigero g ameate ein oe o adesivo, aplioar por meio de piso, .
!tapa, imerso ou role, uma comada de ~acura varitvel, aspada
. oda caso de reeina'do tipo poliellter luel ta a*anida rocolPorta P
Aper uma camada ou telha de papel aelefone att tretooe e ga **guia*
e_
•,td temperatura antilecite *a ta eetaga OU lerda adaluadoe í ob tida ..
"
I
8 ioIldi g ica0o *molete' de renaiti ~dg po steriormente retirada
n
Afolha de oeletan• ou tretue,apreeeatande a madeira, Oval oti
V
°Mut** a4113oe em ¡oral, atettdoa, empate mlaselee, eis meta
eidad•. de polimento* de *apédellblignaa.
te ... * 230001134 llt A00131003 Milan"intru. )Lunnta 1VMoYza8 Zr Miál, ", aeordt ; 00010ponto anterior, tudo como suba.
i
anoiaMaente releidioate l téled# 1 llartMe MO deaenaoe On...
13oe.

P

111 correlates
1 0 )- "SINALIZADOR DR TRÂNSITO PARA RODOVIAS Z CORRELATOS",
' caracterizado por duas placas retangulares, articuladas naf
' Datas de outra placa inferior, de Iriai extensa'o, tOdas possuindo as pontas bisolada g, para - formar, quando armadas,

um triangulo perfeito, assentado pelo base; cada placa e de
material refletor da luMinoaidade dos farOis de outrOs veículos nela Incidente e dito Material refletor pode ter a t2
nalidade avermelhada; na ponta duma das- placas, h pino ou
bot5o, encalx;Vel em correspondente cavidade da outrj piaci
superior. .90P2.0 )- HOINALIZADOR,DE TRINSITO PARA RODOVIAS E CORRELATOS",
acOrde com o .item anterior, Caracterizado, finalmente¡ po:
Os eixos de articulaçao das placas refletoras, estarem mor
tidos em duo,* laminas verticais, com pontas inferiores dó-

brade * rebitadas em um suporte laminar alongado, cocipes
dobra44a em angulo obtuso para baixo, rinalisandos em diml
nutas garras; Sob a parte central deste suporte, est; árti
êulade outro suporte gir‘vel, menoS extenso que o anterior
o qual é tatá* ~o de pois com diminutas garras; entre
os dois suporte*, a no mesmo rebite central, ust4 mont4da .
plaqueta com duas abas montadas nos bordos do suporte inferior; nesta plaqueta há' tambem lingueta voltada para cima, limitadora do fechamento e abertura do suporte infrior.
30 )- "SINALIZADOR DE TRÁNSITO PARA RODOVIAS E CORRELATOS%
acorde com os itens anteriores e tudo como deeerfto,,
dicado pm ea o. ilustrado nn desenho anexo.
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' TiRMO DR, PAUNTE N e 129.590 de 30 de Maio de X961
Requerente: KAISER ALUMINUM de CKEMICAL CORPORATION - E.U.A.
•Privilégio de Invenção: "ELETRODO DE CARVIO APF2FEIÇOAX 8 PROCESSO]
DE FABRICAÇIO DO MESMOo
' •

2:RM0 DE PATb$TE ri v 171.220 de 7 de maio de 1965
Requerente: COMPANHIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE LATEX1
SX0 PAULO.
Modólo Industrial; "ORIGINAL CONFIGURAÇÃO EM MLSCARA•PARJ
MERGULHO,
REIVINDICAÇbES
l v - . 0riginal configuraçfto em máscara para msrgu,
310. Confecionada de borracha, caracteriza,pe por comPreen.
der UM bordo dianteiro com certa espessura, eliptico, com
recesso interno em que se encaixa o visor, na forma de lêml
na de vidro ou Material cerrelato, a partir do bordo eliptl
co tem incorporada de modo inteiriço, uma parede posterior
protetora, com bordos superior e inferior iguais, apresentando ampla concavidade, de modo (pás: em cada uma das extre
Midades menores elas concordam harmoniozamente, e em curva.
turap convexa, nas adjcências da paredes externas desta parede protetora, há Margem em forma de filête Continuo, em
baixo relêvo, na zona da parede externa, situada entre 8ste
filéte e o bordo dianteiro em que se encaixa o v .i.-9°r, há
00njuntos de quatro saliências paralelas, longitudinaie, de
$00es retangulares, cada conjunto situado numa das regiNée
da parede protetora externa, num total de quatro conjuntos
de ealiancias, em cada um dos doip laterais da parede protâ
tora, tem incororada sede, para encaixe de presilha, em qua
Se prende alça elástica.
•
22- Original Configuração em mascara para merguUr°. Acorde com o item anterior e tudo como descrito, rei'indicado acima e ilustrado no desenho anexo.

••

•

1 5 No procossO para fazer eletrodos de carvão em que uni
carga da coque é misturada com um aglutinante carbonífero e cozida
em temperatura elevada, o a p erfeiçoamento caracterizado por compre
mder a utilização, pelo menos como partes da carga, de um coque de
petróleo que tem um alto teor de enzOfre, a quantidade de coque cum
tendo enxofre sendo suficiente para assegurar que o carvão cozido/
do eletrodo contenha mais do que 1,75 de enzOfre, em pipo.,
2 5 DM processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizaddoi
.porque o coque contendo enzefre é o co4Ue fluido.
3 § UM processo de acordo com o ponto 1, caracterizado 1
-pOrque . o coque contendo eniófre í o coque retardado.
4 Um processo da acardo com qualquer um dos pontos 1, 2'
eu 3,. caracterizado porque a quantidade de coque contendo enzOfre é
suficiente para assegurar que o carvão cozido do eletrodo contenha
de 2 a 6%-de enzOfre em piso4
•
5 § UM processo para fazer um eletrodo de carvão, eubstap)
cialmente como descrito acima.
6-5 Eletrodos de carvão preparados substancialmente como'
descrito acima.
A requerente reivindica de acOrdo com a Convenção Intera.è
cional e o Art. 21 do Decreto-Lei N 2 7903, de 27 de Agosto de 1945,1
em prioridades do correspondentes pedidoa depositados na Repartição1
de Patentes do Canadá em 30 de Maio de 1960, sob N 2 800.019 e na
Inglaterra, em 30 de Maio de 1960, sob E io_na4.
TERMO DE PATENTE N o 139.656 de 5 de Junha da 1962
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPAN/ E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM UM MÉTODO E APAR&
itHO PARA ACRESCER MATERIAL EM FUSÃO
- SOBRE UM MEMBRO EM MOVIMENTO,'
REIVINDICACOES

1 5 Aperfeiçoamento em método e aparelho para acres'
cer Material em fusão sabre um membro em movimento, caracterizado por compreender as etapas de passar um vergalhe° em ,uma
passagem evacuada, engajamento da periferia do vergalhe°, na
entrada da dita passagem para vedar a entrada da passagem o
simultãneamente, enquanto engajado a periferia do vergalhe°
remover una fina camada de material do mesmo para limpar o
• vergalhe°, fazendo passar o vergalhe° através um bocal, localizado em um cadinho contendo matwial em fusão, fazendo passar
• o vergalhe° através dito material em fusão para causar o acrescimento do material em fusão no i' ergalhão em movimento para foz
mar um vergalhe° tendo uma maior espessura.
2 5 Aperfeiçoamento em metódo e aparelho para acres.
cer material em fusão sobre um mambre m . movimento, copforMe
descrito e reivindicado no ponto 1, caracterizado por Compreender as etapas de passagem um vergalhe° através o cadinho, mudando a direção do vergalhe° para formar una curva de isolamento de choque, acionamento do vergalhe° através da curva de isolamento de choque ã'Velocidades neriávalp e deteção da posição)
do vergalhe° na curva de isolamemtà de choque para regular a
velocidade do vergalhe°.
• 5 Aperfeiçoamento em metido e aparelho para acrescer material em fusão sobre um membro em movimento, caracterizado por- compreemder um cadinho cantando umníve/ desejado de
material em:fuseo, um melo de bocal localizado na parte inferil
Or do dito cádihho para introduzir o vergalhe° no cadinho, uma
passagem que se dirige a dito,meio de bocal, meio para evaduar
a passagem e uma vedação para manter a condição evacuada da )
passagem e uma vedação para mantzir a condigão evacuada- da passe,
gem, dita vedação incluindo meios de corte para remover materL.J
ai da periferia externa do vergalhe°_ ã medida que o verga1hÃo
1 jutre na pagsagem.9(-
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4 § Aperfeiçoamento em método e aparelho para acres.
. co, Material em tusso sObre um membro em movimente, conforme .
descrito e reivindicado no ponto 3, caracterizado por compreem
der que a direção do vergalho á medida que passa do cadinho
em um estado altamente aquee‘mle tem sua direção mudada para
constituir a curva de isolamento de cheque, meio de deteção
dicado a posição da curva de isolamento de choque, meio de acj,
~mento localizado adjacente a curva de isolamento de choque
para engajar o vergel/lio, dito meio de acionamento sedam reger; lado pelo meio de deteção que determina os aumentos no domprimento do vergalhão sobre o qual o material em fusão solidificou
5 4 Aperfeiçoamento em método e aparelho para acres- .
cer material em fusão sobre um membro em movimento, conforme a
descrição feita com referencia aos desenhoe acompanhantes.
6 4 AperfeiCoamenta em'método a aparelho para acres
cer material em fusão sobre um membro em movimento, conforme
descrito e reivindicado em qualquer um dos pontos precedentes

-

4

19C.;

-T-

variaçao de pressa° comande diretamente a fonte de calor.
2 4 Novo termosteto ea regulador automático deyressao do
vapor nas caldeiras, caraterizado pelo fato de fazer-se a variação
de pressão de Uma caldeira acionar a regulação da fonte de calor atrA
vás de um pistão que é ligado ao cilindro-em que se move Mor um tubo
de berrante entre os dois e eles ligados de modo a permitir um movim=to çussi sem atrito e sem vau:Mento.
3 § Novo teraostato ou regulador automatico da Pressao do
vapor nas caldeiras, zomo reivindicado em 1, a caracterizado . pelo
tato de fazer-se que a variação de prescão do vapor comande diretamente a fonte de calor. na maneira reivindicada em 2,
§ Novo torEostato ou regulador automatico da pressão do
veporm s caldeiras, tudo cerdo descrito e reivindicado. 1

1, 2 e 5.
7 Aperfeiçoamento em método e aparelho para acrescer material em fusão sobre um membro em movimento, conforme
descrito com referencia ao ilustrado nos desenhos acompanhantes.

LáLLUA

ESCALA ESQUEMA

TERMO DE PATENTE N D 191.490 de25 de Julho de 167
Requerente: COMPANEIA PAULISTA DE meam/LLE TECELAGEM E COR.
FECÇOES - S. Paulo
Privilegio de Invenção: "NOVO E OAIOINÁL DESENHO ORNAMENTAI

PARA TECIDOS"
PONTOS CARACTERISTICOS
1 ) Novo e original desenho ornam
ee tal para tecido%

:MO =PATENTE N e 126.084 de 24 de Janeiro de 1961
i0mquerentel NICOLIMO GUIMARÃES MOREIRA - São Paélo
pieilégio de Invenção: "NOVO TERMOSTADO OU REGULADOR AUTOMATICO DA
e_
PRESSIO DO VAPOR NAS CAIDEIDEIRAS"
RWINDICACÕES
, 1 S Novo termostatmou regulador automático da pressão do
'opor nas caldeiraSecaracterizadon pelo fato de regular-se a tempere
IMAIP ~VOO da tendo de vapor que lhe corresponde, fazendo-se que

caracterizado pelo fato de consistir em mote s representando
acumulados deorococós aplicados em tecidos de várias qualidades, que servirá de,ftndo em braneo ou de ed
. : ma em distancias
iguais, maiores ou menores, ou juntos, podem:: tal
bordado Ser
de uma ou mais &Ores ou mesclado, e quaisquer fibras. O tecido
assim bordado pode ser usado dome coberta de eea ou outim) tee
eido ornamental, podendo erse trabalhe ser utado comÁeser
nho "JACQUARD" em chenille, tanto em rendo
. ou bordado em

alto relivo.

2 ) Novo e"original desenho ornamental para tecidos,
como reivindicado em 12 , como s ubstancialmente
descrito mrepresentado ao desenho e amostra anexos, para os fins em
vista.
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TrRMO 10 137 8115 de 9 de abril 4) 1962
Requerente: SOCIETÉ ANONYHE COLORIU . LuXeMbtete'
Priv11410 de Invenção: "IMPULSORES E APARELHOS DE MISTU1/10 1,h
REIVINDICAÇDES

Impulsores e aparelhos de mistura, agv
*Vedores, desintegradores., emuleionadores, homogeneisado n
res etc., para produtos comportando notadamente uma fase
liquida, compreendendo um motor, uma transmissão direta
ou indireta, constante ou varievel um eixo munido de um
eu varios impulsores do tipo turbina, sendo o impulsor Ra,
nido Ae uma ou varies aletas fixadas radialem nte em dire
ção da periférica, , de uma ou de sues duas faceia, caracte.1
risados por um dispositivo que permite orientar eimultAno
emente Mas suas faces sensivelmente verticais no plano
do impulsor de um Angtilo variável'em relação à tangente
da borda do prato que se conduz e pelo fato das aletaa
serem amovível:: pela retirada de uma de suas partes cons..
tituintes.
1 -

P7G-,

g
,v7e-âa
TERMO DE PATENTE N2 171.204 de 30 de Abri/ de 1965
Requerente: HUBER WARCO COMPANY - Estados Unidos da América
Modelo Industrial: Nevo modelo de chassis para tratores
REIVINDICACOES

12 )

Nóvo modelo de chassis para tratores, atino.
.rizado por compreender a-disposição de longarinaa paralela,
que terminam posteriormente em transversal e piso, e frontalmente em testeira reentrante e laterais elevadas: for•mando um bl000 dnico, sendo que, as longarinaa recebem euportes laterais triangulares unidos superiormente por tr's
an
versai.
2 2 ) N8vo modelo de chassis para tratores, como
reivindicado em 1, caracterizado, mais, por consubstanciar
um espaço ideal na testeira frontal para a disposição dos
depósitos de combustível e fluido, bem coMo distribule dm
relação de maior igualdade, do peso para os eixos e permitir adaptabilidade a equipamentos variados.
3 2 ) N8vo modelo de chassis para tratores, como
reivindicado em 1 e 2, e tudo como substancialmente descri
to e ilustrado pelo desenho apenso ao presente memorial.

. 2 - Impulsores e aparelhos da mistura de o
cerdo com o ponto 1, caracterisados pelas alotas serem amovíveis sem retirada de una de suas partes conatituintea(
3 - Impulsores • aparelhas de mistura de e
cardo. com os pontos 1 e 2, carecterisadoe pelo fato das a
'lotas comportarem duas faces sensivelmente verticais no prato que as conduz.'

4 - Impulsores -e aprelhos de miatura os a.
cardo com os pontos 1 a 3, caracterieadoe pelo fato do ia
puleor ser composto essencialemente de: 'um cubo disposto .
sabre o eixo, uri dispositivo para tornar o cubo solidário
rotação do eixo, um primeiro prato de cremalheira podem
do articular num Angulo controladoNm t8rno do eixo e podando engrenar com a Cremalheira, aletas de face simples
fixadas na direção da periferia, um prato - porta-aletas ao
lidário com a rotação do eixo por um dispositivo de fixação mas provido de uma peça corrediça permitindo a passagem e o deslisamento de um dispositivo tornando solid4rioo
o primeiro prato da cremalheira com eventualmente um segas
do prato de cremalheira engrenando com a cremalheira de a•
letas 'fixades por baixo do prato porta-aletee, um prato
de aperto tornando solidário à rotação do eixo pelo mesmo
dispositivo assegurando esta função pelo prato do alotas,
a um dispositivo de 'perto doe pratos não aoliddrios com
Os pratos solidários ao eito.
5 Impulsores e aprelhos de mistura. de e.
05rdo com os pontoo 1 a 4, caraoterisadoe por um impulsor4
de altries de 2uroo dipla, permitindo a supreesio de corta::
pegas do impulsor, tal como descrito

. 6 • Impulsores eepsrelhos de mistura, de
acórdo com os pontoe 1 a 5, caracterisados por um impa,
sor senaivelmente igual ao descrito no ponto 4 mas Cujo
prato porta-aletas comporta uma abegrnra central grande t
bastante 'pare .7ermitir a passagem de uma aleta, canais rã
dialmente dispostos a partir da dita abertura, canais nos
quais dealiaam as aletaa de face dupla, simples ou dupla
face verticel aiRIMA Pu dupla çremelhotrat finda Batia
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' distância

alatoa Crientívais e amoldveie sela aretirada-de una

ou

não, para parada

ou e

segundO OP

princípios a p$ pontos 9 e 11.

[anos Partes .e4nstituintes. -

. 7. Impulsores a aparelhos de mistura do

A requerente reivindica de acordo oom a •

'ac8rdo com os pontos 1 a 6 $ caracterieádoa peio fato dos

Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei nO
.!
7.903, de 27 de ag8sto de 1945, e prioridade do correspon

~aio destinados a receber as aletaa partirem da periferia do prato porta-aletat.
8

dente pedido depositado na Repartição de Patentes do Lu.
•
xemburgo, em 10 de Abril dá 1961 e 2 de Março de 1962.

Impulsores e aparelhos de mistura de

acórdo com os' pontos 1 a 7,uaractérisados pelo fato doa
pratos do impulsor no poseuirem a forma circular mas se
rem essencialemente constituidos pelos braços dispostos
almètricamente na extemidade do eixo.
9 -

Impulsores

ac8rdo com os pontos

1a

e

aparelhos de mistura de

8, caracterisados pelo fato do

•

impulsor comportar um dispositivo de bloqueio situado abal
xo do prato pOrta-aletaa tornando este, e eventualmente o
aegungW prato de cremalheira, solidário ao eixo, ao passo
que o primeiro prato de cremalheira, articulando de um da
gulo controlado Iria terno do eixo para comandar a articule
ção das aletas, pode ser tornado solidário a sete eixo .
por n.io de um dispositivo de bloqueio situado em

cima.do

prato e pode ser acionado para fazer articular aaaletaa
adistrIncia.,
10 - Impulsores e aparelhos de mistura de
ac8rdo com os pontos 1 a
,

9,

caracterieedos peles combine

çães formadas pela; dites superficiee ativas com os dl.
toa• daguloe de inclinação, 1d6nticos ou não, por t8das as
Dietas sendo estas orientadas definitivamente pelo pino

f

cillndrico ou outro ao passo que elas são amovlveis e cri
enteveie pela retirada de,una-de suas partes constituáp.
tes.
11 - Impulsores

e

aparelhos de mistura de

t
mimq0K
~mmomme%
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1
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N M . ~A.&

,

14.1

ac8rdo com os pontos 1 a 10, caracterisados por um dispositivo orientador de alatoe alojado Ou não no interior doa
pratos formando carter, estanque ou não, comportando o dl
to orientador um eixo torcido, ConcOntrico ou não ao do

0

Mistundor, permitindo, em..&arcna, a. variação do Angulo
das aletaa; manual ou automática.

o

-

12 Impulsores e aparelhos de mistura de

os pontoe 1 a 11, caracterisados por um dispoaltivo permitindo, com, ou sem orientação estender radial'Dente o digmentro de aço das aletaa e velocidade perifé;
O
rica oU aumentar aiialmente a poperflcie ativa das aletea

eic8rdu corá

sem aumento da velocidade periférica, ou então provocando
lana extensão radial é axial combinada, sendo as alotas a-.
LI2lOvIveis com aa

sem retirada e_podendo ser-acionadas a

TERMO DE PATENTE N o 176.849 de 1 de Fevereiro de 1966
Requerente: ALOISIO,DE MATOS E ANTONIO ALVES ALVES - PORTO •'
ALEGÁI
Modelo Industrial: Novo e original paraquedas de brinquedos
PONTOS CARACTER/STICOS
l o ) Novo e original paraquedas de brinquedos, c.raetá
Tizado por ser constituido d9,015na haste tubular internamente!
Doa, tendo em sua parte inferior e contornando-a, a figura da
em paraquedista; na parte superior é fixado o paraquedas pro4
vido de cordSes que são fixados -em altura convencional da re n
ferida haste.
1i
2 t1 ) Novo e original paraquedas de brinquedo, de acor4'
do com o ponto 1; caracterizado por um espigão provido de uma
mola helicoidal e tendo a parte inferior retorcida em formato!
de argola, para impulaionsaanto do paraquedas, tudo substanc4;
almente como aqui descrito e representado nas figuras que 114!
atram 0$ desenhoe anozosidr
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rima Ni 169.631 da 14 da Maio de p65
[ Reqaarent•:DOMENICO SCATTOLIN SN* Paulo
t Mo4lo T udr oktria/:" NÔVO MODÉLO DE
PONTOS

BOLSA

CARAOTERISTICM

178v6 modelo de bolsa, earazIerizaeo por ooggõ
,
i' preender-o corpo principal em formato sub stancialmente otog
lladrico a horizontal, aberto ao longo da geratriz que 41...
voltada para cima, corpo date com superfície lateral coiehtl
ei
.to por três séries paralelas e transveraais de delgados a9;:i
...
amontoe de hastes retilínea:3 de madeira, dispostos paralelte.
entre aí, intervalados de uma distancia igual ao neu dial/9'We:
re ' eM cada duas séries adjacentes, 08 como eegmentos'anpffle
[tos tendo as extremidadee alternadamente interealadnia, f0.24
do estreita faixa transversal intermediária, completamente a
:chada: e por sua vez, cada uma das bases dó corpo prings1"1
. comportando uma larga faixa eubstancialmento 'Circular ~14
féria:, composta por uma pluralidade de aumentei: radia"), .k
a
com se extremidaCes externas Intercaladas cruzada At altea4
damente com as extremidades da série extrema da eupernalen ?;
tarai, e tendo ainda as extremidades mais internas eagarnall,
r-a
Um conjunto anixo reentrante, composto também portelej
.
igual pluralidsde de segmentos radiais ad:acentes, cOnterdék,
tes de uma pequena abertura central; e finalmente, e coroado
Incluindo um par de alças, cada qual fornada por um erupo ;tf
Ge
aegmentos de hastes retilíneas, justapostas late:ala:ente 04111
ai. e ligado é borda correspondente da geratriz aberta de ead

de um curto corho de contate Od;
iindricao de madeira; tudo substancialmente enTn dlsorito •
superfície lateral, através

Ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO D g PATENTE N a 173.003 de 9 de Setembro de 1965
Requerente: ANCORA INDUSTRIA 8 COMERCIO LTDA - São Paulo
Modele. Industrial: "NOVA CONFIGURAÇÃO EM SOLADO DE CALÇADOS
REIVINDICACOES

14 ) Nova configuração em solado de calçados, cará&
tarizada pelo fato de na face inferior do solada haver váriaa
sequencias transversais de aglomerados de aaliencias rugosas,
á semelhança de monticulos disformes, entre os quais se local%
lízam, tambem transversalmente, zonas rebaixadas ou depressa.
as, sendo que este motivo ornamental esta aplicado e ocupa
tambem toda a superfície da arcada e do salto, sem interrupOes.

2.9) Nova configuração em solado de calçados, acorde
com o item anterior e tudo como descrito, reivindicado e nau
trado no desenho anexo. s

992 Quinta-letra 3t:

no com kr panas 1, caracterizada pelo fato de que o 'menclei"
anteparo f de una grande quantidade de áreas fracidnais, e oD
de cada una das áreas fracionais compreende um material de
fóbízz- Á. base tendo no mesma
-m=das aa -Z.."1".^.* , de

tleM0 DE PATENTEIE* 142.592 de 31 de AgOsto tte 1962
E,.
Requre nte : RADITCORPORATION OF AMERICA U.S.A.
Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO È PROCEbgl EISTEICOS
ItEIVINDICAÇOES .

fósfora

44.*

a
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ls- Uma vávula de ra1.4 catUlcoa colorida tendo una
fonte
de
eletrón
para desenvOver eletrOnS tendo várias veloci-,
r
dadaS e um anteparo colorido do tipo pene&ação de eletrón
compreendendo una série de fósforos incluindo um primeiro fós
foros a ser excitado por elétrons de comparativamente baixa
Velocidadipara emitir luz de 1.2w primeira cr e um segundo
fósforo para ser excitado por eletróns de maior velocidade
para emitir luz de uma segunda car o segundo-fósforo tendo
uma certa quantidade de material absorvente de energia de ele.
trón entre o mesmo e a fonte de eletrón, caracterizada pelo
fato de . o segundo fósforo ter uma maio i efeciencia de conversão do que a efeciencia de conversãd efetiva do primeiro fósforo, e a èspessura de passa da certa quantidade de material
absorvente de energia sendo tal que mais da energia dos eletróns de alta velocidade é absorvida na mencionada certa quan.
tidade do material absorvente de energia do que no mencionado
segundo fósforo.
2 0 - Uma vávula de raios catódicos colorida de acOrdo coa a ponto 1, caracterizada pelo fato de que os fósforos
são separados por uma camada de material inerte.
3 0 - Uma vávula de raios catódicas colorida de ' acôrdo com o ponto 1, caracterizada, pelo fato de que um terceiro
fósforo emite luz • de uma terceira cOr.
4 0 -Uma vávula de raios catódicos colorida de acerdc
3, caracterizada pelo fato de que as luzes dos
ponto
-com o
fósforos taram distribuições espetrais de modo que as luzes
dos fósforos'podem ser adicionadas para darem uma desejada
mistura de luz, de modo a dar luz branca na ausencia de modt.
lação de et:ir das eletróns.
5 9- Uma vávula de raios catódicos colorida de acerd
'do com o ponto 3, caracterizada pelo fato de o anteparo colorido ser capaz de produzir uma certa gama de cr sob excita1. ' ção pela energia da faixa de eletrón estando dos limites de
' 9KV energia minima a 27 1W energia máxima, a mencionada gama
' colorida minima sendo definida por um diagrama de cremai-3.i.
dade passando através das coordenadas ..
C.T.E. x a- 0,63, y = 0,36
x = 0,44, y = 0,45
•

.

•

9e- Una ajaula de raios catódicos colorida de acOr
do com o ponto 1, caracterizada pelo fato de que osmencionaaas fósforos são de tal forma embaladas que a nenhuma substan-

A

.x = 0,25, y = 0,25
6 s - Uma vávula de raios catódicas colorida de acO,
do com o ponto 3, caracterizada vela eficiencia de conversão
do fósforo dianteiro ou de base e da camada de fósforo de
veio ambos sendo bastante maiores do que a cana-da de fOilforc •
traseiro de modo que quando há penetração de anteparo apenas
pelos eletrós de comparativa alta voltagem é produzida uma
cr que subjetivamente é chamada terceira cOr; é de modo, iltW
quando há penetração do anteparo apenas pelos mencionádos ela
tróns de voltagem intermediária é produzida ar-) n r que subjg
,tivamente é chamada segunda cOr. .__ _
‘ .70- Uma válvula de calos catódicos colorida de 8,061
do com o ponto 1, caracterizada pelo fato de que a espessura
de massa das áreas elementares são tão aproxiVadamente pareól
das em valor que, quando o material é tocado por uma faixa de
eletróns nenhuma substancial porcentagem dos eletróns na men-.,
clonada faixa passará através do mataria até que a voltagem
de faixa seja pêlo menos aproximadamente metade da mais alta
Voltagem de faixa a qual nenhuma substancial percentagem dos
eletróns da faixa passará da mesma proporção de espessara de
cassa de um material no qual a espessura de nassa das áreas
elementares são substancia/mete iguais- e no qual ao ms áreas elementares aproximam as-dimensaes nolerulars do matenal como
_, um limite.
ee- TJ._ v4vgla_de ralei eat4dleo g Colorida de acer-_
.

cial percentagem dos eletróns na mencionada faixa él permitida
passar através dos meamos sem atingir partículas defósforo. 4
10 0 - Uma vávula da raios catódicos coloriáa de aCO/
do com o ponto 1, caracteriza pelo fato de que a va saula de
raios catódicos é um tubo de dispare e de que dispoSitivo é
provido para sucessivamente mudar a velocidade dos eletrons
da faixa de eletrón, da mencionada comparativamente baixa ve3
lnPl a41C, á mencionada comparativamente alta velocidade. •
11 0 - Uma vávula de! raios catódicos colorida de acO:
do com o ponto 1, caracterizada pelo fato-de que a.Vívula de
raios catódicos é um múltiplo tubo de disparo e de 4ue dispoa
altivo é provido para fazer os eletróns da faixa deum disparador ter a mencionada comparativamente baixa velocidade e !
fazer os eletróns da faixa de outro disparador terei a mencionada, comparativamente alta velocidade.
12 0 Una vávulá.de raios catódicos colorida de acOra
do com o ponto 1, caracterizada pelo fato de que o Mencionado
anteparo colorido é um anteparo de duas - cOre compreendendo apa
dois fósforos, dos quais pelo menos um é na forma dauna cama-

de

.'
13 10 - Uma vávula de raios catódicos coloridaI de acor
do com o ponto 4, caracterizada pelo-fato de que o mencionado
anteparo colorido é um anteparo de tres•cOres compreendendo
:três fosforos, dos quais pelo menos dois são na forma ,l de camadas, um sendo a mencionada canada de fósforo de mais tittaixa efl
ciencia de conversão, um outro sende a mencionada camada de fól
foro a proxima na ordem da mencOonada fonte, e a teràirá fóssendo ui localizado e mais longe da mencionada fonte,' e de que
há dispositivo para formar eletróns de faixa de maior' velocidaa
de, do que a mencionada comparativamente alta velocidade, a mencionada maior velocidade sendo tal que com a espassur& da masa'
das camadas e as eficiencias de conversão dos fósforos sufici,
ente ! energia é absorvida no mencionado terceiro fosforo para
contribuir com a apropriada de luz para a mencionada Pistura d.
luz, mas com mais energia de faixa absorvida nas camadas entre
o mencionado terceiro fósforo e a mencionada fonte doeue no 1
mencionado terceiro fósforo.
•
14.- Una vávula de raios catódicos colorida de acOr n
com o ponto 1, Caracterizada pelo fato de que o primeiro fósf
ro tem um resvestimento de aluminio de apoio, o primeiro rós4
foro não tendo substancialmente nenhum material absor4ente de
energia de eletrón entre ele na fonte de eletrón a não ser o á
maneis/lado revestimento de apoio.

15s - Uma vávula de raios Catódicos colorido de acOrdt
com o ponto 1, caracterizada pelo -.fato de que o mencionado anta
paro-compreendem una porção de áreas fracionais, cada Urna delas
compreendendo uma camada de fósforo de base que emite luz de
uma cOr quando exaltado uma camada de fósforo de meio ue emito
luz de uma segunda cOr'quando excitado e uma camada de fósforo
traseiro ou lado da fonte de eletrón que emite luz de Uma terceira cOr quando excitado, una catada de material inerte entre-,
• a mencionadas camadas de fósforo-de base e fósforo 4e nelo, uma
segunda camada de material inerte entre as duas camadaSi de fósforo, as mencionadas camadas inerte e de fósforo tendouna combinada espessura de massa tal que, quando penetrada pelos meg-,
°lanados eletrós de comparativamente alta Voltagem a sóma do f
valor obtida pela divisão da luz, em lumes relativos, do fósfcam•
ro do lado traseiro pela relativa eficiencia de converào da
mencionada canada de fósforo do lado traseiro mais o Valor,obal
tido pela divise(' de lazvem relativos lumaffi'da c4ma4a de:65-4A
t

•
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fOro ao. meio pela relativa eficiincia de conversa° da menciona-a
da camada do fósforo do meio é maior do que 0 valor obtido pela
divisão da luz, em relativos lumes, do fósforo de . base pelo re- 3
'ativa eficiencia de conversão do mencionado fósforo de base,
as camadas de anteparo entre acamada de fósforo de. ileio e a
superfície do anteparo que faceia a fonte de eletrú tendo ' uma
. espessura dó massa tal, que, quando penetrada pelos mencionados
eletróns de Voltagem intermediária, o valor obtido Pela divisão
de 'luz, em relativos lumes, da camada de fósforo do lado trase
ro pela relativa eficiencia.de conversão da mencionada camada
do lado traseiro é maior do que o valor obtido ' pela divisão de
luz em relativos lumes, da oSnada de fósforo do meio mei:o pela
relativa eficiencia de conversão .da mencionada camada de f6sf2
ro do melo, e à camada traseira ou do lado da fonte de eletrón
tendo uma espessura de massa tal, que a maior parte de energia
dos mencionados eletróns de comparativamente baixa voltagem á
absorvida na menciobada Camada defósforo traseiro.
5
' 16 9 - Uma vávula de raios catódicoscolorida de acOidc
com o ponto 3, caracterizada pelo dispositivo para variar a velealdade dos mencionadas eletróns para faze-las penetrar ao men.
cionado.anteparo a diferentes profundidades, pela tal combinação
de uma rudemente' frequencia de . vdltagem de onda e uma segunda
harmonica voltagem de onda que a onda coLbinada tem uma porção
substancialmente plana a. um Valor de voltagem intermediário.
17 9 - Uma vávula de raios catódicos colorida de acOrdo
como ponto 3, caracterizada pelo fato de gue cada um dos mencjp
onados fósforbs.tem -'bma voltagem de penetraçãOliMiar não maior
do que 10 kilowoltà, a voltagem de penetração limiar é pelo . menos coa. metade da de uma camada de material tendo a mesma média nas perfeitamente uniforme espessura de massa.
18 9 - Una vávula de ralos . catódicos colorida de acórdo com o ponto 3, caracterizada , pelo fato de que o mencionado anteparo compreende uma porção de áreas fracionais cada uma destas compreendendo um material de fósforo dianteiro ou de fase
que emite azul quando excitado por, eletróna e compreende ainda
una camada de fósforo atrás ou no lado da frente de eletrOns do
mencionado anteparo que emite vermelho quando excitada por eletrónse uma camada de fósforo de Meio entre o mencionado material de fósforo e a mencionada camada traseira que emite verde •
quando excitado por eletróns.
19 9 - Uma vávula de raios catódicos colorida de acOrdc
com o ponto 1, caracnerizada por trea . disparadores de aletróns
que funcionam . = uma fonte de eletróns, o anteparo coMpreendex
do um primeiro fósforo a ser excitado por eletróns de comparatl
vamente baixa velocidade de um dos mencionados disparadores 'para
emitir luz de um primeira cr, um segundo fósforo lara ser excl,
tado por eletróns de velocidade intermediária de um outiO doa r2
feridos disparaderes para emitir luz de uma segunda cOr, e um
terceiro fósforo a ,ser excitado' por eletróns de velocidade campa
rativamente alta de ainda um outro dos mencionados disParadores
para emitir luz de uma terceira cOr, as cores emitidas pelos fóa
foros cada uma tende una distribuição espetral tal que, na ausep
eia de modulação de sinalde cOr dos eletrOns, as &Ores podem
ser adicionadas para dar-uma mistura de luz que á uma luz branca
o segundo fósforo tendo una certa quantidade de material . absorvente de energia de eletrón entre o mesmo e uma fonte de eletrón
e um terceiro fósforo tendo mais material absorvente de energia
de eletrón do qüe a mencionada. certa quantid
ade entre o mesmo e
a . fonte de eletrón, o segundo e o terceiro fósforos tendo una
maior eficiencia de conversão do que o primeiro fósforo, a. resul
tanto emissão da primeira car segundo uma apropriada contribuição a mistura ,de luz branca, a espessura média de massa do men-,
cionado material absorvente de energia sendo .tal que o segundo
fósforo é de tal modo penetrado pelos referidos eletróris de velocidade' intermediária que Proporciona.. umt contribuição Oe. segun
da COr para a mistura de luz branca mas com mais de energia das
eletróns de. velocidade intermediária absorvida na mencionada cer,

Janeiro de 1969 993

ta tipantidade de mater ial absorvente de energha do que no Menai:
onado segundo, fósforo, e a espessura de massa rédia do material
absorvente de energia entre o mencionado 'te/ 4iro fósforo e da
fonte de eletróns sendo tal que quando penetrado pelos eletróns'
'de comparativamente alta velocidade o menciona -Na terceiro fósfore
.é penetrado pelos mencionados eletróns suficientemente para prover uma apropriada contribuição da terceira cOr a mistura de luz
branca mas com mais da energia dos eletróns de comparativamente
alta velocidade absorvida no último mencionado material absorven
de energia do que no mencionado terceiro fósforo, a eficiencia
de Conversão do terceiro fósforo e segundo fósforo ambos sendo
bastante maiores do que a do iprimeiro fósforode modo, que quan,
do há penetração do anteparo apenas pelo mencionados eletróns
das mencionadas comparativamente altas, velocidades é produzida
áma cr que é chamada subjetivamente ;terceira cOr, e quando há 1
penetração de apenas pelos Sletróns das mencionadas velocidades',
intermediárias á produzida - uma &ir que é chamada sujetivamente
segunda cór.'
20 9 - , Uma vevuia de ralos catodacoa colorida de acordo
com o ponto 1, caracterizada pelo fato de que o mencionado fósforo é na forma de 'uma aa mada de distintas finas p articulas de 4
•
fósforos.

- 1
TERMO N 9 144.0ay ao zZ de outub ro de 196,
RequerenteW.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEEEN-aa...-Holanda
Privilef,lo do Invençoe,APERFEIÇOAMENTOS XX OU EXLATIVOS
A FORNALHAS DE ALTAS FREQUÉNÇIAS PARA AQUECIMENTO SOB AL.,
TAS FREQUUCTAS.00M O AUXfLIO DE FREQUUOIAS ULTRA ALTAS

REIVINDICAgO
Uma fornalha do alta frequencia para aspa
cimento de alt,9 fre 'tluncia cOm a . auxílio de oscilsOes de trequea
cias ultra alt p s, compreendendo pm gerador de fregáLlElaã,dltneAd

•
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O

altas, o Circuite de salda da qual

A .";

SiI

)Jetne:,-.n d 1.:C9

a

*Copiado 2 uma clmara de a-

quecimento formada por paredes metálicas, sendo provida com uma
abertura de alimentaçío para introdução dos artigos a Sei are
cidod na dita cema a a de aquecimento, e com- .rnrri porta que, quanao.
fechada, fecha a.elmara de aquecimento com uma parede metélica e,
pelo lado de fora da dita abertura de alimentação juntamente coa
Uma parede de fechamento provida na

c:mr,ra

de aquecimento, forma

*ma aLaatema de vecitção contra radiações de fuga prvagando-se do
Interior da d ita,4.mar -a., caracterizada pelo fato de que pelo mo-

41

nos uma das paredes de vedação situadas no exterior da abertura
de aliamentnea em uma direção afastando-se da dita abertura coo
preender duas armações de vedação sucessivas, as quais envolvem
a dita abertura-de alimentação, e pelo fato da dita porta .na
sua posiçlo fechada ficar em contato com a parede oposta e suba
tancialmente alinhada

COM

a mesma,'a armação de vedação adjacez

te abertura de alimentação consictindo de metal e a segunda
das ditas armações de vedação consistindo de um material diele.
trico ao qual um i sibstIncia em. pó foi adicionada:, para efeito
de absorver as ditas oscilações de frequencias ultra altas

era

fuga.
,2.

Uma fornalha de alta frequencia de acbrda

com o ponto 1, caracterizada pelo fato da armação de vedação a,
fastada Ou em oposição ã abertura de alimentação ser feita
uma resina si,nte/-ta'a a qual
3.

Uma

UM2

de'

substãncia -em pó foi adicionada.

fornalha de ar.- frequencia de acerda

com o ponto 2, caracterlzada pelo fato do material.dielétrico

FIG.1
dr= ND 145 479 de 14 de dezembro de 1962
.Requerente: COLUMBIA RIBBON AND CARBON MANUFACTUHING
CO. INC.
E.U.A.
Privilegio de-InvençZ0:'"FdLEAS

nOnter de 20 a 40% em peno de grafite em pó.

1

HECTOOR£FICAS PRocsmo

PARA PREPARAR AS MESMAs"

Uma fornalha de alta - frequência de acãrdo
om qualquer aos pontos precedentes, caracterizada pelo fato da
14.

armação de vedação de material dielétrico contendo fiaa substen-

1. Uma feIha transferidora sensível 11 pressão, cum

ci* em pó ser disposta em um, suporte de metal-que, pelo lado o_
posto 'ã parede em con'táto

COM 2

MIVINDICAÇOEQ

preenaendo uma falha base, um revestimento formaIor de céu' tranu-

_armação de vedação aberto em

face a um eiaaço formado por paredes metélicas.

ferivel'por presaão e impacto, que cobre uma porção de UMA euper. fieis da telha, de modo a deixar porções margNaiií limpas inteira

5. Uma fornalha de alta frequencia de acerai°

mente isentas de revestimento transferidor, e um 'revestimento ma.

com qualauer . aos 'pontos anteriores, caracterizado pelo fato de

t ator o superposto do revestimento transferidor e ti-ansferivel com

sabre a armação de vedação feita de material dielétrico ser prn
vida uma chave micro com a forma de um pino m6vel que, quando na

ele para ume relha de cópia, e estendendo-se abre ae porções

' espaçamento máximo permissivel entre a dita armação e a parede
po

nalha de alta frequencia.

:almente conforme descrita no presente relattvio, fazendo-se rc.
ferencia ates desenhos diagramSticos anexos.
requerente reivindica de a girdo com a Conven
27

agt2tu de 1 . 945, prioridade ,a, cor“.s¡ndente pedido depG.
albedo na Repartiçlo de Patente; na Holanda, em 25 de Outubrv
de 1 961. sob No. a70.61.,

telha, caracterizada porque o revestimento transferidór compreen
de uma camada de material aglutinante sintético fOrmador de peli.

, 6. Uma fornalha de alta frequencia tuba-Urna:1

.kç -í.0 Internacional e 0 .Art. 21 do Decreto-Lei No. 7 903, da

sinais limpas para cobrir completamente o revestimento transferido
e vedar as suas oordaa perto das referidas porçõee marginai. da

.1 6 . excedido, faz com nue seja cortado o circuito d2 foz

A

ma

cola e de material formador de imagem, aplicada bleuperfície de
.felha base como um revestimento que inolui um sol4ente volátil.
2. Uma telha transferidora eensívell 'a pressão, de
acordo com o ponto 1, caracterizada porque o revestimento protetor
compreende ume paílcula de cera fundida.
5. Uma faina transferidora eeneivel presai.aa fNra
,
acordo com o ponto 1 ou 2, caracterizada porque asfporçaes margi..
(
mais limpas se estendem ao longo dos quatro lados Ia folha, e a Ra
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estende por cima dessas porç3es marginais, pelo
ee\,
~noa oebre duas bordas opostas da falha base.
Mata p)otetora

1

se

.4. Uma falha transferidora senalvelb preseãe,de a-

°Orlo com o ponto 3, caracterizada porque a camada protetora sê es
.-tende abre teclas as outras duas porçOes marginais limpas dafOlha.
5. Uma falha transferidora sensível b pressão, de
acOrdo com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizada pore
que a camada protetoreeeè estende 'as bordas exteriores das porçães
marginais limpas da falha.
6. Uma falha transferidora sensível b pressão, de
acerdo ' com qualquer um doe pontos precedentes, ca r acterizada por"que o material formador de imagem é tal que as imagens formadas por

ele eabre,uma falha de cópia podem ser sentidas autoMbticamente.
7. Uma falha transferidora sensível 'a preso de
aciardo com qualquer um dos pontos 1 a 4, caracterizada porque . o-na
terial formador de imagem é tal que as ivagees formadas por ele o;
bre uma falha de cópia podem ser autombticamente sentidas por um
dispositivo de percepção elétrico ou magnético.
-8. A invenção, eubetancialmente como ilustrada e
descrita.
Jt. requerente reivindica, de acardo com a Convenção/
Internacional e o Art. 21 do Decreto Lei nP 7 903, de 27 de
Agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido, depe
citado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 15 de Dezembro de 1961, sob o n o 159 731.
.20,e .30
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BEIVINDICACOES
5 O processo para dispersar UO em Una matriz de
uranio caracterizado por conpreender os esiagios de preparar.,
um leito de tinas partículas de UH distribuir pequenas quantidade
3
dadas de oxígenio dentro do citado leito até que\todas as cita,
das partículas sejam revestidas com finas camadas de UO2 em
consequencia de una reação química, e aquecer o citado leito
para decompor as citadas partículas de UH com desprendimento'
3
de hidrogenio passando pelas citadas camadas de UO, deixando
um leito de partículas finas de uranio não einteri 'iadas, rens
tidas de UO2 .

2 5 O processo, da acordo com o ponto 1, caracteriza.
do por adiciesear o oxigenio, em mínimas quantidades, numa tem.
peratura de ordem desde da ambiente até 121QC.
3 5 O processo de acordo com o ponto 1, caracterizado,
por aquecer-o leito da partículas de UH revestidas, a 315,5,,
3
eeee
a rin. a vacuo, para remover o hidrogenio.
4 5 O processo de acordo com o ponto 1, caracterizado' •
pOr adicionar mais oxigenio, ao citado leito, depois da decompoei
sição das citadas partículas de UR para oxidar mais as parti..
3
cUlas de uranio revestidas e assim, engrossar os revestimenPeS
de UO das citadas partículas.
2
5 5 O processo, de acordo com o ponto 1, caracterizai
do pelos calibres das particulas de UR serem de 0,5 a 20 micra
3
I •
'6 5 .0 processo de preparar uma dispersão de UO, em
una matriz de uranio caracterizado pelos estagios de preparar
um leito agitado de finas partículas de UH 3 por passagem de um
! gás inerte entre cias, preeoxidar as citadas partículas por
adição de pequenas quantidades de exigenio ao citado gás inerte
até que as citadas particulas sejam revestidas com UO 2 em consi
quencia de uma reação quimica na superfície, aquecer as citadas
partículas de 1]H3 revestidas numa temperatura suficiente para 1
1
decompor.o citado U11 1 até que substancialmente, todo hidrogenio
tenha sido desprendido, deixando um leito de partículas de uraruo não sinterizadas revestidas com UO e oxidar mais as citadas
2
particulas de uranio por agitação e passagem de oxigenio pelo cj,
tado leito, e*-' que se obtenha o conteudo desejado de UO2
7 5 O processo de acordo com o ponto 6, caracterizado
por terminar a pre-oxidação das citadas particulas quando a
temperatura do citado leito atinge um valor maximo e começa a
diminuir.
ponto 6, caracteriza.
O 5 O processo, de acordo com o
do por preparar o leito de partículas de Mi e a partir de uranio
que tenha sido tratado por hidrogenio para brmar Uh 3 que se
torna pulverulento durante Sua formação, Com um calibre de pa z

/3

/2

li

TtlIMO DR PATENTE No 139.277' de 24 de Maio de 196á
Requerente: UNITED STATES OF AMERICA representada por UNITED,1
STATES ATOM1C ENERGY COMMISSION - E.U.A.
Privilégio de Invenção:"PROCESSO PARA DISPERSAR UO, EM UMA
MATRIZ DE URÃNIO E PROCESSO PARA ENDURECER URÂNIO METALICO POR DISPERSI00

ticulas muito fino.
9 5 O processo de acordo com e'pontrj,==1:lzadO!
.por decompor o UR 3 por calor e repetir o estagio de tratamento
por hidrogenio.
10 § O processo de endurecer uranio metálico por diS
persão caracterizado pelos eStago de adicionar oxigenio a Uns
matriz de particulas de uranio de Calibre de 0,$ a 20 micra,
em quantidade suficiente para formar Uma diSpersao uniforme de
UO2 de ordem de 1 a 30%, em volume, em toda a citada matrii e e
endurecer, por trabalho necanico, a Citada pniersio, faZendo
axtrução da mesma.
de acordo Com a COnVentUNIfiternacio
Reivindica
e o Art. 21 do COdigo da propriedade Industrial, aprioridade do)
pedieo , correspondente depositado na Repartição de Patentes doe
6
44tados Unida da Aserlad, 1)D g9 1449*
•

o
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janeiro cie 1 t:r5,

o

' to de C6WdWiltaçio de furfural-cetota, uma reftilL dó fé/1614=W._
deido, una resina ds silicona, ou um cimento de Silicato.
6 - Um processo, de acOrdo Com os pontos 1

a

• 3 e 5, caracterizado peto iigante carbonáceo sei, um produto do

e

condensação de furfuraldeido-cetona e ser curado numa tomperatmn
1
ra de 1655C.
7 - Um processo, de acordo Com os pontos 1,

5

2,4e5,eareeeerieadmpelollgantecarbmá' ceo,compreender 25%9
em peso, de furfural, 25%, em peso, de 'ellcool Nrfurilico e 50%,

4

em peso, de farinha de coque e ser curado numa temperatura de
3

130C -

2

8 - Um processo para produzir um artigo car.

o

• bonâceu artificial laminado, substancialmente como aqui descrito
n
e ,reivindicado ' em qualquer dos pontos precedente.

o

4

8

10

12

14

16

IA

20

FIG.2

9 - Artigos carbonaceoz artificiais lamina..

dos,.sempre que obtidos pelo processo de acordo com qualquer dos
pontos precedentes.
Reivindica-st, de acOrdo coma Convenção In'
ternacional e ,o Art. 21 do COdigo da Propriedade Industrial, a
prioridade do pedido correspondente depositado na Repartiçio do

Patentes dos Estados Unidos da Amerina. em 7 de setembro do 1 960,,
sob No

1

54 335,

TERMO DE PATENTE N o .176.827 de 31 de Janeiro de /968
Requerente: EAVID GOMES DE MORAES - Rio Grande Dó Sul
Oodelo Industrial: "NOVA APRESENTAÇÃO DE ESTATUETA"
pEIVINDIÇAÇUS

FIG.3
TUMO No 132 125 de 30 de agosto de 196/

Requerente: UNION OARBIDE CORPORATION . E.U.A.

Privil;gio de InvenVio: "LAMINADOS PANO-GRAFITO
TvINDICAO'W
- Um processo para produzir um artigo car-

bonáceo artificial laminado caracterizado por revestir as superfícies de uma pluralidade de panos celulOsicos grafitizados com
um ligante carbonceo; empilhar os panos revestidos Uns sObre go
outros, para formar um laminado; aquecer o citado laminado'sob
pressão, para curar o ligante carbonceo; e aquecer o laminado
'numa temperatura de at; 900se, num!' atmosfera não oxidante.
.

Dn processo, de acOrdo com o ponto 1 1 ca-

racterizado por grafitizar o laminado cozido por aquecimento do
citado laminado t numa atmesfera não oxidante, at; uma temperatura
de 2900PC.

4. 3 Um processo, de ac grdo com os pontos 1 ou
29 caracterizado por aquecer o laminado sob uma pressão de 0,7 a
3,5 kgicma pija cgrwl, o legani- caMonáceo.

Um processo, de acordo com os pontos 1 cai
2, caracterizado por empilhar Oe.panos reve3tidos dentro de um
' molde, para formar o laminado e aquecer 0 citado laminado sob una
'pressão de X37,5 a 315 kg/cm2 , pawa curar o ligante carbonâceo.
' 5 - Um processo, de uegrdo nc-Y qualquer dbá
P.99 t043 . 44,

Caracteriz4do pelL. 2.1gunte caebonáceo ser um prmal„

12 ) Nova apresentação de estatueta caracterizado
pelo fato de a divindade do ritual de umbanda LING° ORM
AFRICANO se apresentar sentada sobre u tamborete onde se le
a inscriça aompleta de sua denominação.
2") Nova apresentação de estatueta conformo descrito e reivindicado acima e representada:nas fotografias anexas

e
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TERNO ME PATENTE No 171.209 de 30 de Abri/ 881969
Requerente: RUBER WARCO CONTANY - Estados Unidos
Módólo Industrial: "NOVO MODELO DE TRATOR ADAPTÁVEL
REIVINDICAÇÕES

12 ) N8vo mod8lo de trator adaptável, caracterizado por compreender a disposição, no corpo do trator comum,
de um chassis especial, que o prolonga frontalmente, onde
se dispbe os reservatórios de combustivel e fluido hidráua
--lio°, e onde lateralmente ao prove orifícios circulares e
euperpostoe para aumento da ventilação, bem como bases triangulares que sustentam cilindros hidráulicos adaptados,
pendo que preva-se ainda, em rebaixo frontal,áisposttivoa
de fixaçao de outro cilindro.
2 Q ) N8vo mod8lo de trator adaptávl, como reivin4
dioado em 1, caracterizado, nele por a distribuição . mais oen
tralizada do p8so, bem como a existância dos cilindros hi4
dráulicoe adaptados, Demitirem tt máquina, execução de tarefam variadas.
32) N8vo mod8lo de trator adaptavel, como reivindicado em 1 e 2, e tudo como substancialmente descrito e
ilustrado pelo desenho apeneo ao presente memorial.

TERMO N Q 140.991 de 13 de Julho de, leez
Requerente: AMERICAN CRAIN eAms C0RTANY7 INC. - E.U.A.
Privilégio da Invenção: H UM CABO DE VAI E vEre
REIVINDICApãE2
•
1 - Um cabo de vai e vem compreendendo um invólucro tuba
lar e um elemento tubular interno encerrado no dito invólucro, O
_dito elemento tubular interno sendo formado de uma multiplicidade
de pernas helicoidaleente dispostas lado á lado através a totalida
ia do seu comprimento, o dite cabo sendo caracterizado por pelo me
nea um elemento flexível recaleedo pldeticamente deformado aperta..
demente em t8rno da superfície externa do dito elemento interno pa
ra entrar em ccoplemento conforrador com as dita pernas para manter as ditas pornae coneureee.
2 - Um cob .() do vai o vom, de acbrdo com o ponto 1, cara°
terizado pelo fnto das .ditas pernas helicoidalmente dispostas te-.
rem uma cocha ou pese° pelo . nonos quinze vezes maior que o diamee
'..ro externo do dito elemento tubular interno.
3 - Um cabo de vai e vem, de ac8rdo com os pontos 1 ou 2
caracterizado pelo fato de ditas pernas serem arares redondos e o
dito elemento flexível ser dm
elemento de tira plano entendido.
- 4 - Um cabo do vai e vem, do ac8rdo com o ponto 3, cara-

oterizado pelo fato do dite elemeto de tira entendida helicoidal-gente dieposto ter passo . eubstancialmente menor que aquele dal: per
eelicoidalminite dispostas do dito 'elemento 'tubular interno.

ja-.1C:70 de 169 527
_

5. Um cabo de vai e vexa de'ac8rdo com qualquer um doe
aantos precedentes, que se caracteriza por incluir um elemento de
, alicleo se entendendo longitudinalmente através o dito pnafluoro,

uma multiplicidade de pistas de rolamento helicoidais formadas de
um extremo á outro do comprimento aa- auperficie interna do dito en
lemento tubular interno por pares contíguo° das ditas pernas, e ume
multiplicidade de esferas de rolamento dispostas entre e em acoplai
mento de rolamento com o dito elemento de núcleo e conta° ditas ..v d4
, pistas de rolamento helicoidais.
6 - Um cabo de vai e vem ou transmissãO flexive/ de ii.b8r
do com o ponto 5 que se caracteriza por compreender una múltiplicil
dado de gaiolas separadas, cada uma looalizando várias das ditas
esferas de rolamento em relação espaçadas em t8rno do dito :nenen"
.
to do núcleo.
7 -Uni cabo de vai e vem, ae acerco oom o ponto a ou G,
caracterizado pelo fato do dito elemento de núcleo ser.umftrame
redondo capaz de transmitir - f8rçae de compressão.
8- UM cabo de vate vem, de ac8rdo com os pontos 6 ou?;
oaraoterizado pelo fato de cada uma das ditas gaiolas compreender 1
um membro tabular tendo um diâmetro interno maior que o diâmetro +
externo menor que
externo do dito elemento do núcleo e um diemetro
o diâmetro interno do dito elemento tabular interno, e una multi- i
plicidade de fures periféricamente espaçados se entendendo através)
o dito elemento tubular para receber folgadamente una respectiva. "'
multiplicidade de rolamentos de esferas.
.
9 - Um cabo de vai e vem , de ao8rdo com o ponto 8, oarl
eterizado pelo fato das ditas gaiolas serem longitudinalmente diea
postae e serem adaptadas para tope jar uma á outra numa relação do
acoplamento pelas extremidades para espaçar os ditos rolamentos
longitudinalmente através e totalidade do comprimento do dito Cabo4
f'

998 Quinta-feira 30

Di W210 OFICIAL (Seçã.o III)

Janeiro de 1969

n•••n•=11111•n•••

TERRO DE PATENTE Ng 172.605 do 27 de Agtioto de 1955
Requerente: pincele tigre S/A - São Paulo
Modélo Induet;ial:"NOVO MODELO DE RÔT1 PARA PINTURA
REIVINDICAÇOES
1) Nóvo modêlo de rolo para pintura, caraterizad,
doe essencialmente por compreender uma haste cilindrica recurvada, de modo a apresentar um ramo extremo ortogonal ao
ramo extremo oposto, fixando-se a ésse um cabo de material
'leve e resistente, como o plástico, por exemplo, de forma,
' inicialmente cilindrica, e após seguidamente rebaixada em
formas envolventes de meia-cana, e finalmente cilindrica,
eendo que na outra extremidade, acopla-se o r8lo propriamen
te dito, que é 8co e de material semelhante ao cabo, e se
adapáa por meio de tampos tambóm do mesmo material, os quais
se fixam á haste r:nr meio de ilhoz, e são expansíveis por
ação de mola ém forma de anél.
2 2 ) N8vo moddlo de r8lo para pintura, como reivinCedo em 1, e tudo como s ubstancialmente descrito e ilustrado

-

* TERMO DE PATENTE Ne 173.134do 14 de Setembro de. 1965
Requerente: INDUSTRIAS METALUROICAS PIAZZA LTDAi São* PattlO
Modelo Industrial: "NOVA CONFIGURAÇÃO EM TROFEU ESPORTIVO"
1- •
REIVINDICACOES,
1 215 Nova Configuração em trofell esport 'iiv0, Caratte+
rizado por uma placa de base retangular-de pequena altura e 1
Com os lados inclinados para fora, abre a qual 'se eleva Cetim
tralmente una coluna em trOnco de pirãmide invertida, alonga.,
da, coluna esta que é ladeada por duas asas em delta tendo a9
pontas voltadas para cima e pouco menores que a altura da COwl
luaa central; sendo que sebre a dita coluna è prevista uma
placa retangular com degrau inferior, sobre a qual está dia.
posta a figura corpórea de um atleta disposto em l pe, COM Uma
tanga, tendo os braços erguidos e fechados em arcos, empunha n
ndo entre as mãos uma estatueta alada; sendo quej da região I
da cintura do , a4eta, partem em curva para cima, i:dois rampa
de louros, tudo como substancialmente descrito elilustrado'
nos desenhos anexos.
•.

pelos desenhos apensos ao presente memorial.

«•••
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128 016 do 29 do mino 44 101 1841
Alemanha
kequorentel DYNAMIT ROAM AKTIENMELLSCHA FT
de
InVenção:
"CARTUCHO
COM
PEIA:USOU
MARGINAL
Privilagio •
,AEULAR) PARA APARÉLROR DE CRAVAR PINOr

thM0 fi g

RsivINDIcnts4
1. Cartucho com percussao marginal (anular) Para apa
de cravar pinos, em que O cartucho se acha colocado em uma
reentrância de um porta-cartucho que serve como câmara de cartucho

TERMO DE PATENTE N e 172.906 de 6 de Setembro de 1965
Requerente: ARTIGOS ELET8IC08 000D LIGHT LIE% - Sã() Paia*
Ieduatr i al "NOVA CONFIGDBAÇA0 APLICADA lk LANTERNAS

DE BOLSO"
'ONTOS CARACTERISTICOS

relhos

de tal maneira que o fundo do cartucho que contam a carga explosiva fique voltado para o punção na posição de prontidão para n
caracterizado pelo fato de que o fundo do cartucho apresenta uma
grossura na relação de 2:1 a. 10:1 maior do Que aquela da parede
cilíndrica do cartucho, e, ainda, pelo fato de que, na passagem
para a dita parede, existe uma zona definida de ruptura Para O
fundo.
MOr 2. Cartucho, - de acórdo c:a o ponto 1, caracterizado
pelo fato de que, para criar a zona definida de ruptura, própria

1,4 Nova configuração aplicada a lanternat de bolso
caracterizada pelo fato dê apresentar norpo'priamátíco dotado
de facetas longitudinais, conferindo ao referido corpo secção
transversal poligonal, sendo que a uma das extremidades se
rosquela bocal , tronco-conico enquanto que pela outra extremai-.
i dada e:fixado capuz dotado deafacetas correspondentes ás •do
corpo. principal, sendo que entre o capuz e o referido corpo.
é retida a parte superior de'clips.
2 0 ) Nova configuração aplicada a lanternas, de bolse
a. conforme reivindicação anterior, tudo substancialmente como
descrito no relatório e ilustrado nos desenhos apensos ao
presente memorial.

a bucha do cartucho passa, com stibita alteraçâo da grossura da parede, para o fundo com parede mais grossa, que consiste em uma peça Unica juntamente com a bucha.'
7. Cartucho, de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de qua o fundo, que consiste em uma peça Unica juntamente
com a bucha, .se acha reforçado por meio de uma peça separada a mo.
do de capota ,ajustada sóbre o mesmo e qte abrange, com um rebOrdo
voltado para dentro, a parte superior do fundo da bucha, alargada
. em forma de colar do cartucho.

FIG.2

FIG.1

FIG. 4
Se¡J-2.

F1G.3

TERM.) N ç 147.074 de 18 de Fevereiro de 196.
Requerente: jOZSEP DEREM -'HUNPRIA
Privilégio de InvengRo:"PROCESSO E DISPOSITIVO PARA O CONTINUO REVESTIMENTO E/OU EMBEDIMENTO DE UM SUPORTE
DE RESINA COM CAMADAS 12 RESINAS ARTIFICIAL"
REIVINDICACCES

1 Processo para o continuo reeveetimento e/ou
ampregnaç g o de euportee de resina com uma ' reeina artifici
cl, caraoterizado pelo fato de que a magoa 4rtificia1 4
aduzida, de maneira continua, á nupoolv.:.. externa do um
raio de recebimento aqueeido io.emaa4‘44, com 1 Mán* ald
fundida, e Obre um parte da. suportfolo 44 relo do raded
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%OCO", Ubá camada de resina artificial, Ui pouco mais grolesado quá a espessura, final desejada e que á transferida
é um ról0 de coleta aquecido de eixo paralelo e situado em

Contato Com o ralo de recebinunte, Alo aquele girante a
Uma velocidade superior a dêste último; pelo fato de que, I
ao par de r8loa auto-limpantea, constituido pelo r8lo de \x,
recebimento e pelo r8lo de coleta, a relação das velocidades perifárilas á ‘de solde alue se forme, sabre una parte
da superfície do rólo de coleta, uma camada de resina arte
ficial. com a espessura final desejada, camada essa que "6
então, transferido, por impregnação ou aplicação, a um gu,
I porte de resina móvel no mesmo sentido ou , em sentido con-

1

trário ao do Kilo de coleta e em contato com uma parte da
Buperfície do mesmo; e pelo fato finalmente, de que o suporte de resinaembebido ou revestido á tratado pelo 'calor
por maneira conhecida e, em seguida, esfriado.
2 - Processo de ac8rdo como ponto caracterizad,
pelo fato da resina artificial ser encaminhada a um vão estreito, pró-Vido entre dois rôlos de recebimentos com eixoe
papalelos sendo a largura do vão dimensionadas de ac8r6
com a soma das espessuras das camadas mais grossas das ca•madas de resina ' artificial de aaida, após o que as duas ca
nadas mais grossas, assim formadas, são transferidas cada
' uma para rólos de coleta, em contato com e girando no mes..
cto sentido e com maiCir velodidada perlfárica que os r8los
- Ide recebimento dos quis as camadas, aí formadas,-com gro,.
actura definitiva, são transferidos para uma face ou lado
de um suporte de resina comum por aplicação ,ou por impregnação ou por uma combinação ~soe mpdidas, ou são transferidos para ambos os lados do suporte de resina por aplicação ou por impregnação, sendo o modo de aplicação da rei
sina determinado pela regulação do suporte ,de resina.
3 - Dispositivo para a realização do processo rei
vindicado no ponto 1, caracterizado pelo fato de compreender
(
, Um r8lo de recebimento e um de coleta, aquecidos de maneire
regulgvel, dispostos paralelamente um ao outro e em contato
recípr000 e girantee no mesmo sentido com velocidades perifdricae diferentes é reguláveis; e una iaca . de formação de
camadas para a determinação da espessura da camada de reei
.na fundida formada no r8lo de recebimento.
4 - Dispositivo da ac8rdo com o , ponto 3, para a
' execução do processo reivindicado no poLto 2, caracterizado pelo fato de compreender d. frente do par de r8loe auto1impantes formados pelos r8los 46 recebimentos e de coleta
dois outros pares de ralos; e pelo fato de que-as superfícies dos r8los de reoebimento ficam-1 uma distancia ajustável uma da outra.
5 -_Dispositivo de ac8rdo com os pontos 3 ou 4,
adO
pelo fato de compreender um elemento de comCsaraOterig
! pressIto do supertede reeina 98VN1 O -elo de coleta, uma
,V.tM móvel e . sem fim, por exemplo.
6 - Dispositivo de acórdo com um doe pontos 3 a
, caracterizado pelo fato de compreender um dispositivo
40 aquecironte quê equece g suporte da resina, na zona de

-;.contato

ÁD dlo

com o

rag da Coleta a umm temperatura superior á

do Oçaeta.

41,0polttr0
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MO8rdo
4

comi um

dos postos 4 e

6, caracterizado pelo fato de compreender um ou mais r6].0ø
tu:pascidos e em contato recíproco, intercalados entre os

r8los de um par de r8loc auto -limpantee, e com os

MOOMOO

em contatos.
8 - Dispositivo de ac8rdo com um dos pontos 4 Ei
7, destinado ao embebimento bilateral de tecidos ou de o2
troe suportes de resina de estrutura froxa, sem Róioa de
. guia para asses suportes de resina, caracterizado pelo

1

fato de que os referidos r8los de coleta se acham dispostos uns perto dos outros de modo a que o suporte dó resina passe, diretamente, de um para outro dêssea r8los de
coleta
9 - Dispositivo de ao8rdo com um dos . pOntoe 3 a
7, caracterizado pelo fato de compreender, entre 4ponto
de deposição da resina artificiai e g faca de formação da
camada, na perifária do r8lo de recebimento, um filtro
para a resina; e pelo fato de que o bordo do quadro1 do fil
-Lro. mais vizinho do r8lo de recebimento fios á umamaior
diStancia da superfície désee r8lo de recebimento de que
aresta da faca de formação da camada.
O requerente reivindica de ac8rdo com a Oonvenção

Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei N2 7.903 de 27 de
AgOsto de 1' 945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes da Hungria em 19 de
Fevereiro der192, sob N2 DE-401.
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132.347 de 6 de setembro de 1961
Requerente: PHILLIPS PETROLEÚN COMPANY , - E.U.A.
Privilégio de IneençãO:"PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE POLIMETROS
SINELHANTES A BORRACHA"
.LeglYINDICAOAP
•
I í Um p,ocesso de produção de um polímero de tipo
borracha de 1,3-butadieno caracterizado por colocar 1,3-buta
dieno, em condições de polimerização, em contacto com unia cimo,
tidade i catalitica de catalisador que se forma ao misturar um
composto tendo a fórmula EM, na qual R é um radical alcoil,
clo-alcoll, aril, aralcoil, ou alcaril, e M é sódio ou sotássi
o ortetra-iodeto da titânio.
2 § Um processo de acordo com o ponto 1, caracterize
do pelo sitena catalizador, incluir, também, tetra-cloreto de
titânio.
-3 5 Um processo, de acOrdo com o ponto 2 9 caracterie
..ado pela proporção mole 'r de tetra-cloreto de titânio para te-'
tra-iodeto de titânio ser de ordem de 0,5 a 5 mote de tetra- loreto para tetra-iodeto.
Ui processo de acordo com qualquer dos pontos
p recedentes, caracterizado pela proporção molar do composto
organo-sódio ou potássio° para halogeneto de titanio ser de.
ordem de 1,5 a3,8 mola por moi de. halogeneto de titánio.
5 5 Um processo, de acórdo com qualquer doe pontos
precedentes, caracterizado pela temperatura de polimerlzação
•ser de ordem de -73° a 79:5Pc."
6 § Um processo de acordo , com qualquer dos pontos
precedentes, caracterizado por fazer a polimerização na proses
.ça de um diluente.
7 5 Um processo, de acordo com qualquer dos pontos
precedentes, caracterizado por fazer a polimerização sob pre-.
ssão autogena.
8 § Um processo de acordo com qualquer dos pontos
precedentes, caracterizado Pelo radical representando por R
conter 1 a 12 atomos de carbono.
9 5 Um processo de acordo com qualquer dos pontos
precedentes, caracterizado por R ser um radical anil.
10 § Um processo de acordo com qualquer dos pontos
1 a 8, caracterizado por R ser um radical fenil.
Reivindica-se, de acordo com a Convenção Iniernaci
onal e o Art. 21 do Código da Propriedade Internacional, a
prioridade do pedido coreaspondente depositado na Repartição
de Patentes dos Estados Unidos da America, em 3 de Outubro de
1960 sob n o 59.853
TRIO DE PATENTE No 131.444 de 3 de Ag8sto de 1961
Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE - França
Privildgio de Invençáot"PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS
DE URÃNIO A PARTIR DE LIGAS DE URAf
NIO - EDLIBDUIW
:IRMO DE PATENTE N a

REIVINDICAÇOES

1 í Um processe de preparação de compostos de uriaio praticamente isentos de molibMnio, a partir de uma liga
urdnio molibdg nio, caracterizado porque a referida liga é
submetida ao ataque de uma fase gasosa conatituida por um hi
dránido halogenado. em meio oxigenado, a temperatura da liga
sendo levada por aquecimento para 100 a300 o C, para fazer
ciar o referido ataque, o resíduo do ataque constituindo oe
"-\
referidos compostos.
2 § Um processo segundo o ponto 1, caracterizado
porque segundo o mesmo, o referido resíduo á essencialmente
am óxido de urânio adita atmosfera-sendo constituida por
usa mistura ácido clorídrico-oxigenia tendo una relação
101/02 compreendida entre 0,6 e 10.
Um processo segundo o ponto 1, caeacterizado
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porqú segundo o 200814) o referido wee,duo 4 eeeeneialmente\
Uma 'mistura de oxifluoreto de uranio e de fluoreto de usa.
mio, a dita atmosfera sendo conafttuida por uma mistura ácido fluoridrico-oxigenio tendo uma reIação FR/0 compreere.
2
dánda entre .0,5 e 10.
4 § Um processo segundo o ponto 1, caracterizado . .
1 porque segundo o mesmo a.referide fase gasosa contdm no ma..
ximo 73% de az8to.
5 § A ap/loação do processo aesundo o ponto lr pa..5
.4 a 'preparação de hexafluoreto de uranio purificado Careci
. terizado por ser feita por fluoretação do referido residuaj
seguida chi destilação do produto obtido.
A requerente reivindica de ae8rdo coma Convenço1
Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei N o 7903 de 27 de k
Ag8sto de 1945 a prioridade do correspondente pedido deposi..
tado na RePartição de Patentea da França em 3 de gesto de
1960, sob N g 834.863.,
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Thmo No 119.453-de 14 de Maio de 1960
Requerente: WALTER DE COUTO PFEIL - Guanaliara
Privilegie de Invenção:"APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE

PÁRA
CON-

CRETO PROTENDII0 OU SIMILAR POR •

MEIO DE CABOS FORMADOS CADA UM,
POR UM UNICO FIO DE AÇO OU SIMILAR, MEDIANTE DOBRAS SUCESSIVAS"
REIVINDICAÇõES
, 1 -"Processo para construção de estruturas de
concreto pretendido ou eimilar, por meio de cabos formados cada um,' por um unico fio de aço ou similar, mediante
dobras sucessivas,caracterisado pelo fato de se empregar
um cabo linear de p rotensãO, formado a partir de um unioo
fio de aço ou similar, sem cortes, composto independente
mente da estrutura a ser protendida. -- „
2 - Processo para construçno de estruturas deik
concreto protendido ou similar, por meio 'de cabo's forma*1
doe cada um, por um unico fio de aço ou similar, mediam-ti
dobras sucessivas, reivindicado em 1 9 caraoterizado pelo
lato dá se compor o cabo a partir de um único fio de aço
ou similar mediante dobras feitas em tellso 'de dois pino4
e emenda das extremidades livres uma na outra.
t '
3 - Processo para bonstrUção de estruturas de.
concreto pretendido ou similar,-por meio de cabos formados cada um,por um unioo fio de aço ou e141ar, mediante\
dobras sucessivas, reivindicado em 1 9 2 e caracterizado
pelo fato de se realizar a protensão oetdçando-se cedei
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Gim

Ifib, dag ~tas do cabo (echado com o auxilio de pinos me
VILMOOM ou eimilarea. ou luais ao p osteriormente apoiaMau:Int= a argamassa injetada no interior doe cabos.

, Processo paru conetruç go de estruturas dt
protendido ou eis:alar, por meio de oabos for:tad:0o cada uni: por. um unico fio de aço ou similar, mediana
te dobras sucessivas, como reivindicados nos Itens 1,2,3
• tudo como Substanola - mento descrito; reivindicado e repreeentado no desenho anexo, para os fina especificadas,
concreta

S'

DE PATENTE K* 172.650 de 29 de Julho de 196)
i dequerente: LUIZ BERTHO - São Paulo
Modelo Industrial: "NOVO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UTENSILIOS
DESTINADOS A COCÇÃO DE ALIMENTOS"
MRMO

1 64 Novo processo de fabricação de utensílios destinados a coOçao de alimentos. caracterizados essencialmente
:por compreenderem a solidarização de um disco de metal não
' terroso e de alto indico de condutibilidade térmica, ao fundo externo do utensílio propriamente dito, por melo de solda,
:em ou outra ci'miniente.
2) Novo processo de fabricação de utensilios des1
tinados ãcocçâo de alimentos, como reivindicado 1;0,1, carac'terizado, mais, por n disco de metal agir como indicador do
calcr a tOda a área do fundo do utensílio, atingindo-se, assim
une área cOnsietirávelmence ampliada, e com uniformidade de
distribuição do-calor.
19 ) Novo processo de fabricação de utensílios dos' tInados a cocção de alimentos, como reivindicado em 1 e 2, e
todn como substancialmente descrito e ilustrado pelo deser4onenSos ao prente =orla!

Jan,..ir.) C4 1)64
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g 139.025 de 14 de Maio cie :Laoe.
Requerente: NICOLINO GUIMARÃES MOREIRA - Sá° paulo
Privilégio de Invenoão: "APERFEIÇOANENTO EM MAÇARICOS DE
OXIGiNIO"

TÊRND DE PATEMTE N

REIVIRDICA(5ES

! 1-- Aperfeiçoamentos em maçaricos de oxigênio.
caracterizado pelo fato de ligar-se regulávelmente a tornei
ra de acetileno ou outro gás combustível com a torneira de
oxigenio, de modo que se fechem ou se abra• já reguladas as
duas torneiras num 36 movimento.
Aperfeiçoamento em maçaricos de oxigenio,
caracterizado pelo fato de'levar-se'um piloto de acetileno
ou outro gás até junto da ponta do 'maçarico', de modo que um
excesso eventual de oxigênio tino acarrete a extinçáo da cha
ma regular-se esta.
3-- Aperfeicoamento em maçaricos de oxigenio,
caracterizado pelo fato . de prover-se a torneira de acetileno ou outrogás, de descansos por parafusos1 reguláveis para
mante-la em posicao pre-determinada de todo aberta ou quaei
fechada
4---Aperfeiçoamento em maçaricos de oxigenio,
caracterizado pelo fato de ligar-se regulav ei lmente a torne,.
ra de acetileno ou outro gás combustivel com a torneira de
oxigenio, de modo que o movimento de uma acarrete o moVimento da outra já regmlada.
5-- Aperfeiçoamento em maçaricos de oxigenio,
1
tudo, como descrito e reivindicado.

TERMO DE PATENTE NQ 13.509 de 19 de Fevereiro de 192
Requerente: COOELMA PRODUTOS QUIMICOS S/A -E.U.A.
Privilégio de Invencfto:"RESIKA DE POLIETILENO APERFEIÇOADA
REITINDICAOSS

1 § Uma resina de polietileno de alta densidade,
de elevada resistencia ao impacto, tendo Um v indice de rusgo
entre. 0,2 e 5,0, oaraoterizada Pelo rato delcompreender uma
mistura de pelo menos 30% em peso de polietileno de alta dea
sidade,tendo um índice de fnago cerca de 150% aoima do índice de rusgo da mistura e pelo monos 25% em peso de polietileno de alta densidade tendo um indico de rusgo cerca de 50
abaixo do indico de rusg o da mistura
2 Vilma resina de polietileno (Malta densidade,
de elevada resistencia ao impacto, tendo amilndice de rus goentre 1,0 e 5,0 caracterizada pelo fato de compreender uma
mistura de pelo manos 50% em peso de polietileno de alta den
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eidade tendo um indico -de fusão cérea de 150% acima do indide fuso da mistura e ' pelo menos Coroa de 25% em pélso de
poIietileno de alta densidade tendo um indico de fueao °Arca
de 50% abaixo do indico d6 fusco da mistura. !
3 § Una resina de polietileno de alta densidade,
de alta reeisténcia ao impacto, tendo um índice de fusa() _
entre 2,0 e 5,0, caracterizada pelo fato de conweender urati
mistura de pelo menos duas resinas de polietileno -de alta
densidade, pelo menos una destas resinas tendo um indico de
fusa cérea de 150% acima do indice-de fuso da mistura e estando presente na dita mistura em proporçao de pelo menos
30% em péso, e pelo menos uma ditas resinas tendo um indica
de fusão, cerca de 50% abaixo do ponto de , fusa() da mistura e
estando presente na citada mistura em una proporçao superior
a arca de 25% em péso

TERMO N 0 157.135 de 14 de março de 1962
Requerentes VAREC INC
Privilegio de Invengãot "ESTRUTURA DE VÁLVULA REGULADORS
PRESSIX1"

co

TERMO DE PATENTE Na 176.961 de 7 de Fevereiro de 1961
Requerente: MAIO JOSt ALESSANDRO ARGENTINA.,
Modelo Industrial: "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLICADA A 4
CIRCULADOR DE AR"

A

R="1
-0.1)..5

1 2 ) Nova e original configuração aplicada .a cirèulador de ar, caracterizado pelo fato de ser constituído por

carcaça aproximadamente retangular, com laterais levemente
salientes em direção estando a face anterior dotada de aberturas limitadas por aros concentrieos suportados por raios
constituindo grade de proteção para conjunto de palhetas.internas á caixa, a qual superiormente apresenta-se com alça
ladeada por placas retangulares .portadores de botões de acin
cnamento e controle de velocidade, enquanto que inferiormente o corpo apresenta-se com pequenas sapatas em torna de cunha.
29

) Uva e original configuração aplicada a circula-

de ar, conforme reivindicação anterior, tudo substancial
mente como descrito no relatório e ilustrado nos desenhos
apensos ao p resente memorial.

Cor

Jane:r,) de 15:E9 1CO3

REIVINDICAOES

1 Una estrutura de válvula compreendendo um memde Vã-Villa Mável com respeito I uma sede de válvula e
tendo uma parte sobre jacente e se estendendo para O exterior
DO plano da dita sede de válvula,: o dito membro de válvula e
tendo uma parte ranhurada Unilateralmente aberta,
-anulr,
um diafragma flexível ,cempreendendo una primeira pasta geralmente planar e uma Segunda parte geralmente planar par120

•

cialmente'sobrejacente a 'dita primeira parte planar e à ela
ligada era regiões perifericas circulares a , ,,a_rAes da • mesma, as ditas regiSes periferieme circaaares sendo dispost.
dentro da dita parte ranhura anular, a dla;a • primeira parte de diafragma ligando a dita parte de membro e a dita se
de de válvula e tendo um de seus, lados submetido à preasão
no exterior da dita sede de válvula, a dita segunda
parte
de diafragma entrando em cOntacto com a dita sede de válvula e tendo uma primeira região da mesma localizada no
in- .
teaior da dita sede de válvula submetida em ambos os lados

1 pressão no interior da sede de válvula, a dita segunda par
te de diafragma tendo uma segunda região da mesma se esten-

dendo no exterior da dita sede de válvula, caracterizada pele fato das ditas regiões perifericas circulares reunidas serem deslizàvelmente montadas na dita parte ranhurada anular
para deslocamento radial do dito diafragma gerklmente paralelo ao dito plano da dita sede de válvula, as ditas primeira e segunda partes de diafragma definindo uma "vida, expansive1-que se. estende das ditas regiões perifericas circulares reunidas para um ponto adjacente à dita sede de válvula com a dita cavidade sendo expandida de acõrdo com a diferença nas 'pressões interna e externa . as ditas regieS clr
mauras reunidas sendo livres para deslocarem-se na dita par
te ranhurada durante a expansão dadita cavidade. - )
2. A estrutura de válvuia, de acOrdo com
ponto 1, caracterizada -pelo fatO do ri:ãa diafrewa ecâ
preender um diafragma elástico de camada dupla tendo
uma camada interna e una camada externa, a dita camada
Interna compreendendo a dita primeira parte de diafrag
meae se apresentando na forma de um disco entrando em
contacto com o dito membro de válvula, comuna partecen

tral do dito disco sendo centralmente fixada em relação
ao dit, membro de válvula e com a parte perifárica do
dito disco se estendendo para o :interior da dita parto
ranhurada do ano membro de válvula, a dita camada ex

terna compreendendo g dita segunda parto de diafragma e
proporcionando uma parte de abs ce‘atibrea. ca farea c1.2
um anel, a dita estrutura de válvula incluindo uma saia
anular centralmente conduzida pelo dito membro de

Vál

vala e tendo sua borda perWiwieg 0WerP4RWO ggpitepd4_
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élta sada do valvala para definir um espaeo anular. es
tre ales, a dita parte de aba cantilever ligando a dita
)
eala anular e a dita sOde do válvula, a dita saia Oen
do fendida para comunicar a proe jai axiateate no iate
rior da sOde da , valvala k cavidade expanalvel entra 49
Catas capadas interna e. externa.
3. A estrutura da valvula, de aoardo obra o
ponto 1 ou 2, caracterizada pelo Lata da dita a4de de
vevuia ser mcntada sabre um:corpo retentor de pressão
e a dita sOde de válvula se estender para o eataalor
do dito corja .aom adita primeira parte da diafragmaaea
Co submetida apressa° atmosfarica.
4. A estrutura de válvula, de auirdo com O.
iponto 1 ou 2, caracterizada pelo fato da dita eOde de
1,1
a

•91

l'alaula ser montada abre um corpo retentor de proseio
e a dita sacie de valvula ee estender para o interior do
•
idito corpo coma dita primeira parte da diafragma sam
:do submetida à proasão no dito corpo.
A requerente reivindica de ao8rdo com
Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei no
79 03 de 27 da Agosto de 1 945, a prioridade do corraçon
dente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos
Latadas Unidos da Amaria..., em 30 de Novembro de 1961#
mnb DP 156 002,

El

mememmínmmemeg
P.V441~
1,11,7
"It4", ~-weelommemen.
Ammemma
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TIRMO No 131 580 de 8 de ag5s6 de
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Requerehte: SONOTONS CORPCeATION - SE,OUG

Pr:,atlegio de Invenção: HPICKUPS DE PONORAFO"
RRIVINDICAÇUES
1. Um sistema de acionamento de estilete aaaatituivel para montagem num piakup de fonOgrafo para acionar

um transdgtor quê converte vibraçZes mecanicasiem sinais elatricos, caracterizado palo fato que alD comaáeende um bra
ço dianteiro alongado que leva na sua extremidade da frente
peló menos um estilete traçando ranhuras projetando l-se late
1
ralmente, cujo braço constitue a parte dianteira
) de uma as»
trutura de assentamento alongada coaxial compreendendo pela
menos uma seção de assentamento tendo duas partes de parede
lateral opostas com uma largura de assentamento normal pra»
determinada para ser retida numa reintrancia de assentamen»
to de dito pickup, ditas duas partes. de parede lateral sena
do elasticamente deformáveis para uma largura Mais eatreitt
do que dita largura normal, para a remoço o aubstituição dl
dita aeção de assentamento de a dentro de ditaireiatracacia
de assentamento do pickup, respectivamente.
2. UM sistema de acionamento de estiletea cuba.
. titurve/ conforme reivindicado na reivindiaaçãO 1 # caraate=
rizado pelo fato que' pelo menos algamas partes de dita ranhura, digo, de dita estrutura de assentamento terem uma
• secional transversal maior do que dito braço da frei:tf
areo
3. Viu sistema de acionamento de estilete sube»
titulvel conforme reivindicado em . qualquer uma das reivin) dicaçZes 1 e 2, caracterizado pelo fato que dita seção 4e
assentamento tem-uma corrediça longitudinal separando ditai
1
duas partes deformáveie de paredelateral.
1
'4. UM sistema de acionamento da estaleze sues»
titulve/ conforme reivindicadneraqualver uma das zeivin»
dicaçUe 1 a 3, caracterizado pelo fato que dita estrurura
de assentamento tem duas seçZes de aasentamentoaxialmente
espaçadas, tendo cada uma ditas duas partas deformáveis de
parede lateral,
5, Cm sistema ao acionamento de eatileto sua.tituivel conforme reivindicado em qualquer uma das reivin»
i dicaçZes 1 a 4, caracterizado pelo fato haite dito sego de
assentamento tem uma superficie de assentamento giratOria
externa em volta da qual dito sistemalmOvel Pode ser girado
ite uma posição normal de engate da ranhura pelo estilete ma
qual ela.não facilmente removida da reintrancia do pickap
para uma posigão de descanso ámaularmente deslocada na qual

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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11. Um sistema de AciohaM' ento de estilete eubs,
titulvel conforme reivindicado s eel qualquer una das reivind4
dita seção de assentamento

pode serfàcilmente

removida

da .e.‘

caçães

a

e 9, dito punho tendo duas partes de punho

sente espaçadas, constitui/et pelo menos una das ditas par.
reintrância do pickup.
te e de punho uma parte de travamento ellisticamente deformá.
vel de dita estrutura de assentamento.

6. Um sistema.de acionamento de estilete subss
tituível conforme reivindicado em Qualquer uma das reivin-

9

m

dicaçães 3. a 4, caracterizae pelo fato que dita seção de

12. Um sistema de acionamento de estilete .subs-k

tituivel conforme reivindicado na reivindicação 10, Caracte
assentamento tem uma superfície externa giratoria de assenm
tamento envolta da qual dito sistema

mOvel

Wizado pelo' fato que ambas as ditas partes de punho,consti-

pode ser girado

tuem partes de travamento ellsticamente deformáveis de dita

de uma posieão normal de engate da ranhura pelo estilete na
qual ela não

4

estrutura de assentamento.

fàcilmente removida da reintrAncia do pickup

.13.

para uma posição de descanso Angularmente deslocada na qual

ae estilete conforme.reivindicado nas reivindicaçãeá ia 12,

dita seção de assentamento pode ser fiacilmente removida da'
reintrAncia do pickup,

e

• om uma estrutura de pickup levando pelo menos

tambem para uma posição oposta do

estilete na qual um outro estilete levado na frente

4 manti-.

adbstituivel, ditas partéã'retentoras tendo uma a)ocrurâ

tituivel conforme reivindicado na reivindicação 5, caracte-

entraka

estrutura de assentamento tem tan

posição,operantee

sua posição normal e , na dita posição de descanso.

tituivel

/

dito sistema de acioaamento . do estilete fica retido na sua

eoltAvel com partes-complementares de travamento do pickup

.

de largura meis estreita do que a largura Maior mala

interna de dita reintr;ncía.de assentamento dentro da qual

bem partes expostas de travamento com feitio para um engate

na

ter mecano-eletrico, e teúdo uma parte de corpo retentor .

•te reter na mesma dito sistema de acionamento de 'estilete -•

7. Um sistema de acionamento de estilete suba- .

que dita

um tránsOu.

beirando uma reintrAncia de assentamento para operativamewn

do numa posição de traçar na ranhura,

rizado pelo fato

.4 combinação com um sistema de acionamento

.
,
14. Num pickup de fonSgrafo, uma combinação con

8. UM sistema de acionamento de estilete subs-

forme reivindicada na reivindicação 13, compreendendo uma

conforme reivindicado na reivindicação 6, caracte-

m,

rizado pelo fato que dita estrutura de assentamento . tembem

caixa mantendo na mesma pelo menos um transdutor mecano-ele:

tem partes expostas de travamento com feitio para um engate

trico e meios de acoplamento ligando dita transdutor com une

eoltÉvel com partes complementares de travamento

estilete exposto de.traçar.ranhuras, dita caixa tendo duas

do pickup

- em Cada uma das suas posiçães normais expostas e na dita

po

paredes complementares de caixa estendendo-se lonsitudinale
mente ao lone: o de Um eixo e engatandó com as suas partes de

eição de descanso.

superfícies internas de dita traásdutor para retA-lo na sua

9. Um sistema de acionamento de estilete suas-

posição operante, caracterizSida pelo . fato que uma primeira

. titulvel conforme reivindicado na reivindicação 5; caractem

de ditas paredes da caixa , 4

rizado pelo fato Que dita estrutura de assentamento tem um .

•

ditas diferentes posiçães,'dito punho tendo partes expostaá

m

partes de travamento complementares do pickup'em pelo menos
uma das suas diferentes posiçães.
10. Um sistema de acionamento de estilete subatituível conforme reivindicado na reivindicação 6, caracterizado pelo fato que dita estrutura de assentamento tem um
—
punho estendendo-se laterãmente para girá-lo para as suas
ditas diferentes posiçães, dito punho tendo partes de traVamento expostas com feitio para um engate de travamento con
partes de travar complementares do pickuo em cada uma das •

_suas posiçãee normais opostas do estilete.

comprida do que a segunda

m

parede da caixe, com dita primóira caixa da pareda tendo

punho estendendo-se lateralmente para gir4-la para as suas

de travamento com feitio para um engate de travamento com

Lexie

tas suasY extremidades longitudinais opostas duas eeçãee
transversais de extremidade de parede projetando-se lateral
mente mantendo intertravadas e fixamente prAeas entre elas .

as superfícies de extremidade transversais complementares m
opostas de dita Segunda parede'de . caixaa cem pelo,Menes uma
_ das dit a s paredes da caixa sendo elàsticamente deformável
para deformA-las para uma posição de descanso na qual 'dita •
primeira parede solta dita segunda.parede de dita ligação •
antertravada.de.parede.
15: UM pickup de fonOgrafo 'conforme reivindica.
'do na reivindiação 14, caracterisado

pelo

fato que as

rem

giães transversais - de superfície faceando para dentro de

dim

tas seças de par4U e as reamectivas eegiães de extremidam
de engatadas de dita segunda parede tm partes de Parede
tentravadas sobrepostas

esteadendo-se longitudinalmente

1
5.11,D

C2,,U4

7~2=3~•••

íWea Projetando-no para trie nen

para com oito eixo n
lizacão de parede intertra

Co estendem de um modo geral paralelas
para impedir

abrirsua
c,ta

dita

15, caracterizado

pelo fato

que algumas

.. ?
' 40,as partes faceantes transversais de suárfície de extremi

-eade de ditas duas paredes se estendem de um modo geral em

das suas partis de eu..

perrielea de parede de canto de extremidade,.0 um colar de
prender de material elàsticamente deformável envolvendo e
mantido esticado pela dita projeção de assentamento trazei). ra de parede de extremidade para manter dito colar num enga
te grappeante'com. as partes de ditas tiras de fOIha sobre-

16. Um pickup de fonOgrafo conforme reivindica*

do na reivindicação

Janeiro de 1969
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postas nas ditas partes de superfície de p arede de-cantb de

,11

1

extremidade *
planos paralelos de um modo geral ttanSversais para com dl.,

21. Um pickup oe xonografo conforme reivindica-

1

to eixo .para um engate deslis ante entre si: por um movimento
zo sentido transversal para com dito eixo no sentido

ao ne4 4-eivindicação 20, caracterizado pelo feto tine as su-

da sua

perfícies expostas lateralmente para fora de,d'i.tas proje.•

:Ligação de parede intertravada.

çães de assentamento se inclinam'para a frente e central-

17. Um pickup de fonágrafo conforme reivindica-

40 em qualquer uma das reivindicaeZea
!elo pelo fato que dita uma ptuede mais

Mente para forçar dito colar de prender para um engate-de

14 a 16, caracteriza-

prender com ditas partes sobrepostas de tiraà de fatia..

. comprida da caixa fiei

A requerente reivindica a prioridade de.identic0

t ellsticamente deformável pelo afastamento das suas ditas -

pedido depositado na Repartição de Patentes norte-americana

muas eeçZes transversais de parede de extremidade e rompe

dita

em 12 de

agOsto de 1960, sob o n 2 49.358.

ligação intertrevada de parede.
18. Um pickup de fonágrafo conforme reivindic5.-

0
Co pelo
;

X

',
.‘XXn
An. 8°- I dur

•V‘
...
.
64, 28-4
80-4 30
,vista

em qualquer uma das reivindicaçZes 14 a 17, caracterizam

xn
0-3

66 67

415

aea

fato que dito,pickup tem dois transdutores e um a-

ara
80-6

Eirilerrá
\M 2. = re I I
53 - W"

Copiador distinto de estilete ligando dito estilete com di-

tos. dois transdutoreá

para transmitir para os mesmos compo-

h ipmear7B,

"- 7

542 74 FIG I

Lentes distintos predeterminad os ,do movimento do estilete,-

Uma parte do dito acoplador sendo mantida fixada entre a su,,
. ,
perneie transversal de uma das ditas seçZes de parede treu

80:5 136
..41 5

Versais na superfície transversal de extremidade faceante -

36 3

53

28

#11/1/~1~ONNEN•n•n••9

Complementar de dita segunda parede.

21-1

——
614

67 '8

43-3

19. Um pickup de fonografe;conforme rerwinuIca-

ao

36

em qualquer uma das reivindicaçães 14 a 18, caracteriia..

36-2

CO pelo fato que a região trazeira da parede de extreáidade
36-3

ara caixa de dita primeira parede da caixa inclue um compartimento Oco com uma abertura na traseira para receber um pl.
-n0 termihal Complemextar, uma pluralidade de pelo menos du,.

as tiras
v

1

terminais metálicas estendendo-se paralelas para

Privilegio de Irivenção: "PROCESSO E APARUSO PARA IMPRESSAu

com dito el*o e retidas em liVereas regiZes terminais peri.
,
2ericamente deslocadas ao longo da superfície interna do coa
partimento de dito compartimento, dita superfície de compar+

•
Umente

interno

tez* uma irregularidade'pálaris ante eston-

PEIO PROCESSO DE SERIGRAPIA"
REIVIUDICACUE1

1 - l3ni processo para impressão contí tae pelo processo de serierafia de uma sequencia de desenhos mu

. ume tira contínua de material, caracterizado por ( ,:ompreender es

eendo-se axiaimente.para receber um pino terminal externo
tendo um feitio complementar correspondente' quandoo-pino

Tbm0 NQ 1 45 5144 de 18 de dezembro de 1962
Requerente: PRECISION SCREEN MACHINES CO., INC. E.U.A.

4

inserido em sOmenteuma posição polarisada Unica.

opereçães de:(a)

parada e pordes opostos de separaçOo anterií,or u posteriol

200 tm picknp de fonágrafo conforme reivindica.,

'ao na reivindicação

e do seu rOdo associado sabre o material a ser impresso,

19, caracterizado pelo fato que ditas

de maneira que o dito r8do fique disposto i j i,i,lrente na

tiras terminais são formadas com tiras Metsilicas de - fOlha eStendendb
elativamente.m a c zt.es tendo ,partes de caãremidade
por cima de partes de superfície de parede de canto de -

-oe

posiciOnemento de uma matriz tendo uma porção área pra

dita porção anterior dai dita matriz,
(b)

e

imaresallo e posioionamento do dito material 'dmultanoamen
te fazendo-se mover a matriz e o material a ser impresso

extremidade de dita região trazeira de parede de extremida-

com e menma velocidade uma distancia pr e detertnada 002

tende prode, dita região trazeira de parede de extremidade

rlr.,_ç -ao e U4 rOdo atuando sabre a dite matrl

de modo cum

•
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s, ato r(i'do forCe St t1mt A dite 3o1 Qllo interior da ma .4
triz atre,v4s da dita poro preParada da messia matriz è
IsSbre o materia1 e. eor impresso
tbx 'recose° de...acara* CO* O ponto
caracterizado por no14r tsd operações de:4e) manter o material fixado ep& e. oparaçõe . de !Aproaste 0
posiciotamait0,
(h) retomar a dite matriz 4) o 7.6do tesocisdo pare a posiç'ao
1' de partida, para outra repetiaõ da operaqUe
1»
prOe0o00 pare repetir a 1 mproli
3 .1
aso de deoenhos pelo proa0s4a ao serigrafia sabre uma tira cano
vima de
„reeteriztao
ê..,..4ender
/ia

a reze:leo roca fique uaaltalena oloJo6O thawrorsol
mente com relações ti respCettaa a:atrito thr4 o,atta per
4O.o. anterior seperdc da
(t) imi'rimire 142AilZa slmàldneamits o alto ateria 2014 ,
movimentaello-da matriz e do Wortel a :ar 1000040 doa a
mesma velonme por pria'p eathela pradeto.ralnaar. ON1
14%45 e um rad° atuando abre a dita ~rir, :ozone* CO2
'r

gue a. tinta na dite porete anterior da matriz seja :orçam
da atreva do por', preparada da menos e lebre O 14,01000,
.tive Abater/04
(a" mover simul.tácieamente e dito ?Oda com rele. g iio I dite. mem
triz em direçao apeste t de zwillattação do aeggle24100

PO Oper0009

distíAcia suficiente pira poeleionar e rateridoWdo aabrt
a dita perda posterior apoota da matriz, ao timo/ ta

det(e)

siø uma poraõo øu eu.-va j,.1.-mpeá-smém
de aeparaao pterior e posterior a 051
rEèdo essooiad0 sabre O material a ao: impresso, de-modO
que o dito r8do seja inicialmente disposto ia dite poreito
dianteira da- matri

pOsiOionaX u.Me

to movimento predeterminado doe dit material c matriz;

por4es opoctOS

(b) Amprimir e localizar o ditaria-serial aimultikaamente 25.0 ••
tende-Ge a matriz O elmeterial a,aer impreedo com a mesma
velocidade uma distando, predetensi.nada com relaqlo e unt
'rad° atuando sabre a dita matriz, para fazer dom que
a
tinte na dita perqo di areei ra da aultriz 5010 tonada 41'4
v‘e da alta poro preparada. da Mesma e ',abre oreteriaomotoriza, o

fq,'

(0) movar . .em .1..e.,..eçno a =ta "km
triz em uma direq'ao oposta ti da. matriz uma dietaade sof/
ciente para posicionar o mesmo rado na dite pOrgliel epoeta

(A) erguer a dita matriz e r8do fiGeOciadO de *abro e notaria '

mo tinal do dito movimento predeterminado de matriz, a
10) repor a dita matriz e o Wide 0$500i0d0 oom relodto co rist!
cte condiol'es de efetuar nove. operação de impreeeioe
ir .*Umproceeeo para inprimir deeenho4
repetidos sabre uma tiXO continua de Um toda°, pelo prooeseo
Ao aerierefia, eartoterizedo pelas operaeaee de:(a) posicionar uma tira do tacido ¡sabre tun euportel
ib) fixar o dite tecido ao•dito suporte de modo a torpe-lb
!naval com relaato co meeiro,
(e) colocar. uma cabeça !Apressara inoluindo uma matriz ttpre

PE

5 - Um -p rocesso de acara° com o ponto
• 4, caracterizado por incluir es operações, de:.
(e) erguer o vido-verticalmente- acima da matriz no final AO
movimente da dite, matriz,
( b) roPosioioner a motriz em um plano nivelado com relaelo e
obre .o material, o

rado•associado cabra o mataria fixado ao dito 1arPorte,de.
modo que o rad(' situe-se Intel almet.V. sabre 'a dit.a porq710
dianteira da matriz estandendo-sa trameversalmento com rt
laço h mesma,
(d) fixar a cabeça Impressora posioionade sabre o atte meter&
ai se dito sUPorte, de modo a impedir qualquer Movimenta n
o linear relativa entre Da. moamos
.(o ) ' inreristir e tranefezir eimult ênecalente o material Devendo.
ao a cabeça impressora e o suporte fixado a. rema COM <1
material fixado to dita em uma direeto linear =a distan.•
cie predeterminada com relee'do ao rodo atuando sabre a dt
ta Matriz para forcar a tinta rttrav‘s ta porei-Ao trabalha+
da de matriz e /Obre o material,
ff) mover o rido com relaçõo ilmetriz em Ume direo8o Oposta
ao movimento da mesma uma distancia auficiente para peei&

aunar o rOdo na dita poro/ia traseira da matriz 00 .t12101

IÊ) fezer reto rnar a motri z eus PoolcZa inicial colocando-.
, em condicElee'de repetir a operaçao,
/Jka processo para lerpressõo c cntínta pelo processo de serigrafia de desenlace repetidos .sbre uma
tira coutf.nue de um tecido, caracterizado pelas operações de.:(e) posicionar uma matriz tan jo uma porçõo de área preparada
e porçOee oposta» anterior e pOsterior eepredes e um r6do aeraciado cabra o ma-terial. ,ta ser impreeeoy de modo que

4.

sentando =a pana* central trabalhada para e. 5mpreseao e
porçOes di cateire e traseiro disposta', em *poderio

posterior da matriz ao final do dito -movimente predetend
nado das referidae matriz e material,
4 a. Um processo de nebrio com O ponto
3, caracterizado por incluir na operaq'aos
(a) erguer gradualmente a matriz de sabre o material &paia
dai peesegem do rad°, de modo que no final de dito novimea
to predeterminado da referida matriz, toda a sMa teime
tra-ze totalmente separada do respectivo material.

Janeiro 06 19b50 1007

do dito movizert;e • predetermia,ado da cabeça idpreeedra
do auporte fixado tt mesma,
erguer, gradualmente a borda dianteira da Matrit
49 aít't.
a material durante o movimento linear da mesma
iodo
gun, n ti.nal de dl te rlerle,ato
pred i'teantitUdo dA IBittril
e s ta encontra-J:4 totiamente tora de eeatate sQ Q
riti0nik
_
Ao material,
•

t g I

a

NOW
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petição da impressão, ..uma cabeça impressora incluindo um'cerro

aràtier o rido vertical.monte de sibre a mntriz na terminaÇão do dito movimento predeterminado, •
(1) „ repo'siciónar a matriz eiaum níçrel plano sobro o material
• no final do dito movimonT,o, . e
fazer retornar a cabeça de impressão ao ...uuu
aua posição, inicial de não improaco, ' em condiçiies de ro(h)

montado cora iovimaltação sabre a dita armação, 'l inaa matriz condu
Zida pelo dito carro, a dita.matriz apresentando uma porção cem
trai trabalhada e porções vagas diaiteira e trabeira, um ródo
associado com a dita matriz montado sabre a dia armação, meios •

para mover a dita matriz e dito rad° entre posições operativa e
• não operativa de impressão e do não-impressão, respectivamente,

,petir unia nova operação de impressão.

de medo que o rOdo situe-se inicialmente e ao final da operação

- Um aparelho para imprimir pejo . pró
. cesso de surierafia sabre uno tira contnua de material, caracterizado por comp reender uma armação, uma cabeça impressora incluindo uni carro montado com movirento recíproco sibro a dita ar

nas ditas pores vagas da matriz que servem corso depósito da

Dação, uma matriz montada sibre o dito carro com movimento ver-

acionamento par'à movimentar o dito carro, a matriz conduzida no

tical entre posiçOes de' impressão e de dão impressão, um rido

mesmo e os meios de transferincia fixados hquele com relação GO

estendendo-se transversalmente com relação b. dita matriz, o dito rade podendo mover-se vortiorl.mone cari relaçãe h dita matriz,

dito rOdo uma 9uantidade substancialmente igual h extensão do

tinta, maiosparci • fixar os ditos meios de traiaaf j rência ou de a.
limentação e dmaterial fixado sos mesmos ao dita carro na posi
ção de impressõo da dita matriz e do respectivo rido, moios de

desenho a ser repetido, de modo que o dito rabo ;orce a tinta
atraves da dita matriz e sabre o dito material, e meios para mi
1
'ver o dito rOdo em uma direção oposta ao movimento da matriz du

lima correia adcptada para suportar o material a sor impresso
aispostá por baixo da dita cabeça impressora, meios para mover a
dita matriz e dito rido eia pesição de impressão sabre o material
.Suportado pela dita eorreia, wios para fixar a dita cabeça inressora h dita correia • quando .a dita matriz e dito rido encontram-se . as posição de iraPressão,' e 3215.oe para mover a dita caba •
•
Ça';impressera e a correia presa h mesma uma distancia predeter.
3n5:nnan de modo que o respoctivo material seja simultaneamente
tr41Sferido e impresso pelo •.movimento
comunicado fl cabeça impres
.
;Gora ‘ -e h correia, cem relação ao dito rido.
aparelho para impressão contfinua de desenhos repetidos pelo . processo de serigrafin sabre uma
tira á'is Material & caracterizado por compreender una armação,,
•Sidos para transferir o material para receber mepetição . da ira
.„
.:)ressão, ume cabeça impressora •_incluindo um carro mon t ado para
,Doviment ar-se sibre a' dita armação, uma matriz.conduzida pelo
dito carro„,tum rodo assóciado 'com a dita matriz montado: Sabre a•
dita armáçãO; meiOS para mover a dita matriz e o rido respectiva entre roperaçies operativa e inoperativa delir:Pressão" e de não•
/Apresa-á°, respectiVemence, meios parti fiar os ditos meios de
iransferincia ao dito•cairci ..4nando a matriz e o rido-. associado
• •
oncont, ram-se na pasição de'operação e meios de acionaMeato para
DOvimentar o dito carro, a matriz -Conduzida pelo mesmo
:len meios de transferencia fixado e' hquele com relação ao dito.
¡Eido, uma distancia 'substancialmente iáual kt extensão do dose
7..
b110 repetido de modo • que o rido fora° a tinta atreves
da . dita.

•

10

UM: aparelho de acirdo com o pon.
to 9, caracterizado por incluir meios para mover o dito rido
COMI relac¡tio b. dita matriz em uma • direção oposta ao movimento da
tema matriz durante a operação de impressão•

Um aparelho para Impressão conti

desenho rentidos iatol.g.reeseo de serit...,-efia sabre uma
material, caracterizado por compreender uma armação,
Xigoa Zardtreuatertr ou altmoater o material pare receber g ta

flua fie

tira (lá

cionar orado na dita porção vaga de depósito traseira da matria

12 - Um aparelho de ciai rdo com o ponto 11, caracterizado pelo fato de incluir meios Para erguer a
borda dianteira da matriz de sabre o material d 'ulraute a impres.
são e a movimentação doa ditos carros e meios de transferencia,
de modo que, no final da dita movimentação, a matriz oncontra-s

•

completamente fora de contato com o material.
13 - Um aSarelho de aciirdo coM:o pon
to 12, caracterizado polo fato dos ditos meios do acionamento
incluirem meiospara ajustagem da extensão ocupada por uma impre
s'ão repetida
14

Um aparelho de acOrdo com o pon•

to 9, caracterizado pele fato dos ditos meios de transferancia

tincluirem uma correia sem fim perfuradora apresentando lances
superior e inferior, uma mesa com um tOpo Perfur ni do disposta
sob o dito lance superior da dita correia sem fim, e meios asss.
dados com as dites correia e mesa para formação I de vácuo sob
as mesmas para prender firmemente o material a ser impresso co!
relação 11 dite correia dormito o posicionamento dos dito carro
e matriz; na poSiçto de impressão relativamente dos ditas correi
e material

Matriz e 56bre o material.

11

rente a impressão ' uma distancia suficiente para finalmente posi

15 - Um aparelho para inap
' ressão de de
sennos repetidos pelo processo de seri g rafia sobre uma tira con
'dana de material caracterizado por compreender: 'uma annação,
meios montados em relação de movimentação sObrd ai dite armação
pare suportar e alirnter o material G ser impreso, ume cabeça
,
impressora incluindo 'uca cerro com movimento recípr
oco montado
bre e dita armação, uma matriz montada sabre a dito carro, moio

para montagem da dita matrie com movinicatr4o no sentido verti...,
-1 sobre
"cal entre posições de impressão o do não impressa°
O dito
1
Carro, meios sabre o dito carro para prender os ditos rotos ali
Watederes ou . treoeieridoroe h . eito *caboclo im prosiora a Draw*
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ÇZS et quo 'a dita matriz f'a sondo movida para a posiçto de isl.&
pressZo sebro o dito material, um rOde -associado operativamonte
Com -Et dita matriz, maios para mover o dna rOdo entro posições
ao impressão e de dão impreSsõe ,com relação .11 dita matriz, -

Janeiro de 1969 '1009,

co suporior, o dito tapo dessa e a dita

corroia apresentandOi

cada qual uma serie de furos praticados atravds dos remoo, 1710£0
para criar uma sucção or.raves dos reforidos furos nos ditos ta491
po ,do 'Moa o correia sem fim para tirsion' o tecido a ser "impresS2'

Seao com o me.smo, juntamente com 'O material fixado sôbre aquolea

contra a dita correia, uma cabeça ~sacra incluindo trm 0P,rron
montado com movimsnto redproco na dita armação e por cima da

guando ti dita Matriz .e o 'seu rOdo associado enocntram-se dispoz

ta corroia, uma serio de matrizes conduzidas no dito corroo

tos na posiçõo da operaçõo, de modo que o dito . carxp move a

ditas matri4es estando espaçadas enimet »-X uma diniancia letal to

tetos para mover o

dito carro e os meios transferidores em collo

03.°0

ta matriz relativamente ao dito rad° forçando a tinta atraves

Cada repetição do desenho, um rd e associado oporativomento 12.

At matriz e 'abre o dito material.

Cada uma das ditas matrizes, meios para ;sovar as dita( matrizsdk;
a og aguo rodos associados vorticolnionte entre postos
ap,-o para imPristir

16

re/atix

Ws de impressão e de não impressto, meios no dito carro para

mios repetidos pelo prOcesso do aárig .rafia sObre uma tira °ant.(

%
prender o lance superior da dita correia quando lis ditas matrL4 '

nua do Nun'teeido, caraóterizado per .Compreender; uma ormaçãos,

zes, o os ditos rodos associados encontram-se posiolonados em

(uma correia sem fim adaptada Para ser montada moyendo-se relatA
'vemento sObre . a dita e.rmação pára £.3uportox a tira do tecido

et

Ser *iinpresso, a dita corei. nprosentando . um lance 'superior e' -

ri

sio `ão de improssão, os ditos meios prendedores incluindo tuitCt s.
,
mandtcula fixa e outro mOvel para prender 0.0 porei:Ás margino/Ca

_.)
da ce-rroia disposta antro as resmas, estas sendo tornam ittOP3

irai lance inferior, uma mosa'cuJo tOPo.situa-se imediatamente,

rotins quando as matrizes e os respectivos rodos são movidolr

Por baio do dito- lance 'superior da dita correia, o dito tOpe

Par-aTtf. posição de operação, meios de acionamento para mover 'reei

da dita mesa, o *a dita toriel,,ã cada uma apresentando uma serie

Ciproceseate o dito carro, a correia e o tecido prosas ao Moomal

do fui:os praticados sObro. as mesmas, unia. cabeça impressora &.

por in.termedio das ditas szandfbulas quando os ditos rodos 3 Maus'
trizeo encontram-se dispostos empasta° de impressão de :IMO
que o carro movo as matrizes espaçadas em relaçâo aos senari

oluindo um carro .com movimentO,redPro
. co montado sObre a dita •
armação por cima da dita correia, uma siatriz conduzida no dit6.

peotivos rodos forçando a tinta atraves das me smas 3 obra O t3
. ..
eido em questão, maios associados com os ditos meios de acionas

carro, um.rOdo Operande .‘em associaçõo coma s dita matriz, moio3
para Movor a cita matriz .. o . o sett yrOde associado verticaLraente
en

mento para tazer-varlar a extensão da repetio7ao impressa, e

tre posições relativas de ' iirproasõo. e ãe no imPressão, 'moio

sa para fixar a . correia e o tecido-a ser iniprosso firmemente os,

meios para mover os rodos respectivos durante a oporaÇãO da Lel
pressão em uma direção oposta ao movimento das ditas satriZOCt

quanto a matriz G O medo n'eo moViaos'Pera e da posição:d.:5..13211).M

uma. distância Suficiente para ultrapassar a extenso de cada /I

para formar uma sucção' atravOi dOe furos nas.. ditas correia e ma

põo, meios no

peti ço

dito carro.para prender o lance ' superiOr da'dita

requerente reivindica da aotrdo com ol

correia quonde:' a dita matriz 'e o rodo gosocl'ado: aãc n dispostos

Coaveageoasternaciotal e o Arta, 21 do Decreto-Lei siu 1og04 &O

em posição do improasSe sebx, e' ..0 tecidos Meios de acionamento pá
Ta Inovar . reciprocamente o dito carr& com a , correta

Oo

tos em posição de imprasaãO*!de mOdó, quo o dito carro zeite • a ma-0.
triz com rel'ilno .on, rads, forçando a tinta atraves da matriz a
sOcro :o tecido efetuando. 811.mprassão e a tráno.forOncia
nea do Mesmd' tecido em uma Unica operação, e meios para mover G'
do durante . a opo ração • de,,imprassão eia tua direeZe'oposta ce

movimento da dita matriz uma distãneia suriciente para u:Ltropas
ser a extensõo total. ocupada por um desenho impresso,

17 1, trAll aparelho de acOrdo com 0:pone
to 16, caracteriza por inoluír'Moios para erauor eradualmente
a borda dianteira da matriz quando esto avança durante a opera*
de. iciprese -cios do modo que na. termittaçõo da dita operaçZo
:arra impressor encontra-se totalmente afastado do tecido.
13

a

aparolbo para imprimir dose of

tnos repetidos polo procosso"do eeriera.fia ;Obra

uma tira contL

tua de tecido, caracterizado por compreender; unta arztagãO, Urna
torroia sem fim adaptada para ser montada cosi movimentaeZo 08brrIt

t dita armação para suportar a tira do tecido a ser impresso,
ata correia aPieSenVatido ..unYlartoo 'superior e UM lance lauCerlora,
tOp o de Uma lassa disnosto intediatemacfte

al de agOsto de 1,945, a prioridade do oorrespondente pedido

tecidd'i...

fixadoo cá' mesmo . quando o dito rOdo e dita matriz -estão

batzo do dito aos,

irapressop

a, •

-

positado na Repartiolio de Patentes dos Zstad03 . 17rtiflesm êkt lital•riceSn
4a, em 13 de dezembro de 1.961, sob u," 15979560

ÇEHEO NO 138.406 de 31 de outubro de 1961.
Ilequarente: CAETANO BRANCO FILHOS LTDA. INDIISTRIA 2 COMERCIO

dup10 leen0i40, os
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•
cituainal; dita artioulaO'o poseivol por eort eonlunta M o. =

Privilégio de InvençUt "MÁQUINA PARA MOER CEREAIS, TUBÉRCULOS,
,ZEGUMES E CONGENERES"

vido do dolo eixos perpondioulaXos.ontre ai, Um twAnsvoUca (4h

REIVINDICACCES

..

, is) " MÁQUINA PARA MOER CEREAIS, TUFERCULOS, LEGUMES E CONGRNE

"

do :tant0. n? sentido traney;orea,

Ar

I

SANTA CATARINA

.
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on relao .6 ao veiculo e disposto al'airo da quinta roda (1), O .

WES " que se constitui por carcassa convencional dotada de sim)
-notor, prevendo-se meios de volante e tranamis5J,o, e oaracteriz4
.Ca essencialmente pelo fato da referida carcassa dispor, perpen
dicUlarmente ao plano longitudinal do eixo, de uma câmara cilln
rica comunicante lateralmente com o bocal de entraoa do materi
iel e, inferiormente, com o bocal de saida, c;i, mara esta que aloja
' dois discos trituradores paralelos com seus dentes contrapost05,
lila deles sendo rotativo centrado na ponta de eixo, e 0 outro ca
Mcionário afixado na própria carcassa; pelo fató,ainda do disCO
rotativo ser dotado centralmente de uma rotativa d'al :titio heli
!COidal que se proteja adentro de uma abertuta dO diaoo estaciona
1 4rio no limite do bocal de entrada.122) M MÁQUINA PARA MOER CEREAIS, TUWRCULOS, LEGUMES R CONGENE 4
de acórdo com lo péhto 1 2 ) e carncterizada ainda pelo fa
, to de ser previsto um dispositivo graduador da trituração e mon
tem, compreendendo uma luva cilíndrica com rosca externa, a qual
envolve concentricamente o eixo motor de maneira a permitir, pot
Ceio de haste radial, o deslocamento dêste eixa e do diabo rota
Itivo de encontro ao disco . estácionário, e finalmente pelo fato
do 'bocal de entrada dispor de uma chapa que passante por aberta
do'próprio b00a3, l . Sob'eção de um apertador, con'Xcla a admin
,0710 yedaogool.
3 2 ) II MÁQUINA PARA MOER CEREAIS, TURERCULOS, LEGUMES E CONG.tgE.,
IRES 0 4 . de acOrdo com o ponto 1 2 ) e 2 2 ), e tudo conforme aubstaa
cialmnte descrito, reivindicado acima e pelos desenhos anexos
glemonstrativos.-

outro abaixo daquele

•

I

o ora sentido longitudinal (8), •2 reletel

ao voiedio; o eixo transversal (4) G adetented0 1103? guputok
(3) o t apoinao Obre maneais ($)

e,pOr 0114 VOO, 80010,M*4 .

Sabre Me 1400 intomneditria (0), em

cul4 Nato

.

I.

gr

inferia 05t8O

a/ 41o/de;
dispostos suportes (7) providos de mancais, onde fio
I

Ow4

O eixo longitudinal (0) - que ostfl'apoí440 sdbro.suportoe Ui Dl".
^'
vidos de mancais apoiados, por sua Vez, s0Dre 4 D UO 11~0
. J
(10) gge fica £ixada sóbre O elineàis do cavalo modUinON
22 )

"APERFEWOAMENTOS INTRODUZIDOS EgfflINTAS PODAS ' IM Vtien4

SEMI-REBOQUES", conformo o ponto

pwooedente e tudo 00110;,01110,

tnnoinlmento descrito, reivindicado o

pólos

geS021100
?O',
114M
.

FIG,1

22

2 2'/IND
.
N o 147 540 de 12 do marco de 1963
Cequerente; WRIVELLUO S/A ENGSNHARI4, I2DUSTRIA COMROIO
eX0 PAULO
Privileglia de >venciot °APEFWEI 'ÇOAMENTOS INTRODUZIDOS "i,Nt
ÇUINTAS RODAS DE VEÍCULOS SEMI-REBOQUE"

2tRM0 No 146,309 de 22 de janeiro da 2.963
Polnerentos WOROL níA MBTALUBOIOAINDUSTRIAL . Sio Paulo

REIVINDICAdES
12)

"APMEIÇOAMENTQS INTRODUZIDOS EM QUINTAS RODAS DE VErf

CULOS Si-REBOQUES", caracterizam-se essencialmente ' p olo

fato

do o disoo• ( . 1)- ou quiwt,a roda possuiZ articulo oscilante em
-

;..

PrIv114gio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM MÁQUI
DE LAVAR ROCA"
hmu1Npic4pk2
1e ) Ap erfeigoemento
introduzido em máquina de levar r0 1.1
.
e G-C 1 dai:a 9 J14 143,:11/
pa, carep terizados por e3.o4or-se no interior 4D t4O (0) 1A0. ookortif
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#
' ' 01$1 dotada do rosistUolac (9) da'ailue0imáxita alatino, ttiot tW" ass ,
tacada em abas as extremidadas0 e provido de doisbooal (d) e,(5N
Cai em eomunicaago com a entrada da água Ula cooutro CM.420g1UniSa.4Q
00a O parta internd- do tanf¡ua de laVagem do m44uina,
Aperfelqoamento introduzido em Máquiaa da lavar roua
pa acoraeS com o ponto ls em flue a v‘1va34 0Onvenolonal de piasagem
egua 0 as Ve 0tilOia0 3m0oontrOladaa polo ddspOsitivo automatiOa
tte comando da máquina...
0 0 ) Aperfaiqoamento introduzido em máquina ' de lavar roam:
pa sdbstancialmente como o descrito, reivindioadO e apreoentede no de*
eenho anaaaw,

(Seção (1.1)

rle.eT•

'

Janeiro de 1969 10111,

fície Waaaentamento esférioa ineeaponto ehtre a mencionada es.
'ora i) para fechamento, e um tubo de afluxo.adJaCcnte, assent4n
-tbnaelurdsfa,pechmntodas
Para prender sob veda0io e superfície de assentamento esférlea,
UM assentamento anular retentor da vedaç r' io anular dentro do mencionado furo interno em relaç;0 saliente axial com o citado anel
aC assentamento, e um anel retentor fendido rémovivel de espessa.
ra axial predeterminada, assentando completamente no citado fura
antern0 em relaço da jum;o axial com o mencionado anel.
4.
Wivula esférica, conforme reivindicado em 3,
Caracterizada por uma vedaç;o anular ressotanto adaptada para
assentar entre o mencionado anel de assentamento e o CitAdo tu..
be do atluxo adjacente e disposta per dentro do mencionado tu.
ro externo do tubo de fluxo,

Válvula esférica, para fechamento, soldada, com.
forme reivindicado de / a 4, caracterizada por uma esfera, para
fechamento, azia,. fixa e aberturas de afluxo condutores para o8.
,lados opostos da esfera, uma canaleta anular formada em dada ter.;
minal da citada esfera, para fechamento, oposta A Superfície da
assentamento adjacente na esfera em posie go fechaua e fendida
em 'sue periferia radialmente externa, uma vedae g o anular ressalw

2HUMoW JAZ5,600 de 26 de abril de'19630
Requerentes • HOMER JOHN $HAPEN
• Privilégio de Invenatios "ESTRUTURA DE YA4 1tULA RRFÉRIOL
MOUSSO DR FABRICAÇÃO%
REIVINDICAOUS

Wlvuls eaférica dotada de corpo com. abertura('
00 afluo elinhadaa e auperfícies da assentamento da esfera ftLow
terna, caracterizada por mun ges noa lados opoOtOe do citado
Corpos, sendo um Mun go tubular, uma eafera girével, para fecham
Centos diSposta.nos mencionado munh geo com uma tolerância de
Tunoicnamento positivo entre a esfera . e eitadas,superricies de

assentamento, e uma haste, que atravessa transversalmente, dilata
posta em um doa mencionados. Muhhges e fiXa A citada esferas, pra
fechamento, sendo qg e os Capeta lateraia no aforas -devido *Mgf
Otes no encanament76, s;o aparados pelve mencionados muâhSeea
4
V41vula esférioa, conforme reivindicada em la
Caracterizada pov um corpo soldado, canaletae anulares Ma citaAâ
catara, para fechamento, que circundam se eztremidadea inter.CP5
doe mencionados tubes . de. afluxo e citadas superfícies de 04~
/camento opostas em, posie;o completamente fechada da ~atanad&
enfaras aneia anularee . ressaltantes introduziveis através dasadav
.tadas aberturas der/fluxo e fixae go nas mencionados ~lati%
t) fim de vedar com as superfícies de assentamento mencionadas,
Cs meios retentores introduziveit através das citadas abertura
destluxe montadas deatacavelmente na citada esfera e nobresain.
ao me periferias interna e das mencionadas vedaçUe anular, A
tim - de prander . nas citadas eanaletas,
Válvula entérica, conforme reivindicada em 3. C
3ffl
20 caracterizada por tubos de . afluxo com os final0 terminaie
mantendo uma distAncia predetórminada doa lados opoatos da Caem
rao pare fechamento, em posie;o completamente fechada, furos rani,
diaImente internos e externos noa finais terminais de'eada tuba 4,1 fluxo

citado, un anol . de'aeaentamonta eeParadÕ '041' Yz1 01391`"-

tante com una nervura Central Para engatar a mencionada superficie de assentamento adjacenta e a periferia externa-aesentan.
do dita pore;o rendida da mencionada canalata anular, e Meion
retentores de vedaa;o anular sobressa2ndo a p eriferia radialmeivg
te interna da menoionads vedao;o anular e . deotavdvalmento prega
A citada esfera, para feehamento, sendo a mencionada vedaaR0
anular e os melai, de vedag;o anular introduziveia através das
aberturas de &fluxo na pinsioRo vededora da esfera,.
VdIvula eaférica, para techamentO, $01dAdA, conforme reivindicada em St caracterizada :por una vedae g o anular regei
entanto, tendo mia peraferia radialmente externa assentando ta
dita poro tendida da mencionada maleta su g ar/ uma vedsetiM
engar tlexivel, retendo o anel com sua p eriferia.externa sobrou
caindo a p eriferiajradialmente interna do mencionada vedag go soe'
muar, e uns placa retentora . obremaindo a.periferia radial.'
mente interna do mencionado anel retentor . e fixada deetseal,Fámen
te tt menoioneda esfera, para fechamento',
'VAlvula esférica; para ta:mentos soldada, can,
forme reivindicado em 6, caracterizada pelo fato de que a ~sua
ta anular formada' em cada extremidade da mencionada esferas pao
rs. fechamentos tem ums'e gperfície inforior aóhatada substanctúl
mentes paralela com uma tangente A su p erficia. adjacente de ao.
centaniento da esfera o Um reráalte fendido á* extremidade radia,'
almente externa da mencionada ouperfIcie achatada, e vedd9 KG aq.
nula rossaltante . dotada da uma . sUperflole aohatade desatada
ra eitada . superficie do fundo achatado da cona/eta e umap6PQN
com ressaltos central adaptada para menta na super:Lola de
aseentamento adjacente mencionada com a' p eriferia radialmente 1
externa da citada varina° anular, imantando pOr .dentre do regala
_ to fendido,
Vavula esférica, conforme niVindloado em ?O
caracterizada pr um anel retentor de vaago anular fleXtretp
tendo nua periferia externa eobressitindo:por Chla da parirei@

ii.gtuas natal 041 un09414o vo4#9ao awacro o mu alm rotrók
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tora destacável fixada à mencionada esfera, pera techemento,e
sobressaindo a . periferia interna radial do citado anel retentoret
Procueo de fabricaç;o de velvula esférica, con9.
forme reivindicado de 1 a 8, caracterizado pelas fases de montagem
temperaria da esfera, para fechamento, emposiçOes predetermina**.
aas por dentro do mencionado tubo central cem as aberturan de a+
fluxo da esfera em posia;o eoaxial com o citado tubo central, /
noatag em temporária dos mencionados tubos de afluxo em posiçao
a
coaxial As citades aberturas de afluxo com sues extremidades
Internas dos ditos tubos ele afluxo em junçâo subetanciel com a
mencionada esfera, espaçando as extremidades internas dos citados
tnae a de *fluxo e ama predeterminada distancia de esfera pela
introduç;o de folhas de material flexível entre os mesmoe, sola
dagem dos ditos tubos de afiuxo ao mencionado tubo central, enquanto que os citados tubos de fluxo eâo nantidos em posiç;o,
deaaanaoaem seguida esfriar as parte, dispondo a citada esfera
Mo mencionado tubo central para girar por uma haste de valvula,
ou se estende para dentro do dito tubo central sob vedaa;o,
tareado o citado material flexível etravee doa ditos tubos de a-,
nexo, ineerindo vedaç;es anulares e retentores de vedaç;o atravás dos mencionados tubos de atluxo . e colocando ditas vedaçOée
entre a esfera e os terminais internoe dos mencionadoe tuba da
*fluxo,
Processo. Conforme reivindicado em 9, caracteriza10.
do pelo fato de qge o material flexível cítade é feito de "Te.
noa", e que a retirada do material mencionado é precedido pela
OscilaçRo da citada esfera e eliminacâo respectiva através dos
ditos tubos de aflUx0e
Processo, conforme reivindicado em 9 ou 10e
l.
Caracterizado pela insere;o de vedadoree anulares ressaltantea
de diâmetro maior de que os citados tubos de afluxo através
doe ciados tubos e colocaç;o das vedaeGes citadas entres ema •
fera e co terminais internos dos citados tubos de afluxo,
troduzi n do placas retentoras rasadas de diâmetro ligeiramente
menor do Diga os citados tubos de afluxo ateavas ao, mencionadea
tubos e fixando Os anele retentoresneneionados a esfera eitedai
Processo de fabricaçao de válvula esférica de
12.
construç;o de Corso soldado, conforme reivindicado de 1 a 8#
caracterizado pela montagem temporária. da esfera, para fechamene
to, sem vedaç ges em posi4o predeterminada na parte central do
Corpo, dispor c manter temporariamente as partes do ceepO a0 rer
dor da esfera no devido arranjo, inserç go do material de folha
flexível de espeseura predeterminada entre a esfera e as superft.
Cies de aseeetamento adasuentes_naspartha
do corpo, soldagem
das partes do corpo entre si, enquanto ao Mentidas ao redor da
esfera, deixar estriar . ° conjunto, retirada-do mencionado matee,,,
riel flexível, ineerç;o de vedaç ges anulares rosai:atentes e rea
teatores de vedaço ateavée das aberturas de aflux0 do meneie.
nado corpo e colocando em posiça.o as citadas vedaeSes entre g
esfera e as euperfecies de assentamento aajacénaea no corpsProcesse', conforme reivindicade em 12, caractela.rizado pela inaerçrlo de vedaeSea anoinres reasaltantes de diame.
tro maior do qae as aberturas de afluxo do corpo através aae cie
tades aberturas e colocando em posiçâo as mencionadas vedaçOee
entres esfera e as superfecies de assentamento adeecentee no

Corpo, C pela incerç;o da placa retentora rigida de dimetr0
ligeiramente menor do que as aberturas de atleixo do 'DIVO se,
travas a., meneioneaae aberturas e fixeç;o da dita p ace na
meneaonada esfera.
Processo, conforme reivindicado em 12 ou 9,
14.
Caracterizado pela retirada do dito material flexíve1 pela ecol. ,*
lse;o da neecionada esfera e remoço do citado meter Sa atravée
das aberturas de afluxo do mencidnado corpo, remoço do citado
material rlexivel através das aberturas de afluxe do dite corpOi
inserç;o de vedaçOee anularee ressaltantes de dlâmet o maior do
caie es aberturas de &fluxo do corpo através as menci nadas aber**
turca e colocaça.o em posiçâo das vedaç ges entre a es era ' e as
euperfícies de assentaeento adjacentes no gorro, e inserçâo de
placas retentora r/gidas de diâmetro ligeiramente m r do wia
as aberturas de afluxo do corpo atreves das ditas abe tersa; C
fixaç;o das referidas placas à mencionada esfera,
Eà una válvula esférica, para fechamento, s ldae.
15'a
da, tendo uma esfera, para fechemento axial fixa rota Iva Una'
tro de.uma cavidade no corpo da válvula e aberturas d efluz0
do corpo que conduzem para os lados opostoe da 'esfera e tende •
euperfícies de extremidade internas inclinadas radial ente para
Vea, d/epositivos de vedaçâo em dita esfera, aneis d assenta.*
mento entre dita eafeea• e ditas superfícies de extraiu dade da
.abertura interna e fazendo apoio de encontro com dito eiopeajm
tivos de Vedaç;o aneaa de vedeg;e entre ditos ancas a al3eentate3ei
to e as superfícies. de extremidade radialmente interal e Pira vedar dita cavidade, anel de cpntra-aezentamento entre itos.ae
Meie de assentamento e as euperfieies de extremidade a abertura
radialeente interna sabreponas-ce eo;-¡ ditos aneis de edaç;o,
ancas de retenç go entre datoe anela do contra nenen ente e dl»
tas s' uperfícies de extremidade da abertura redialrente interna.
Reivindica-te, de ac'âgde oo.% e 0cnvenç;o In macia**
Mel e O Art. 21 do Código da Propriedade Industrial, aoloridad0
do pedida correeponeemte depositado na Repartiç5o de tentes doa
Eetadea Unidos da Amer,14op em 2 4e =tolde 1962, sob
291.832.
'a -r
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de Xnvençãot "UM PRENDEDOR .&31Ma1
Os nadai% CINTO 01.8AS E ,AdLOGOS; BASPAcuto PAQ0(110
pa iraamsga 44c¡taNA. PARA. tssz Flava

Privilegia

Ara.v..0D;NOQ
=3 51 Dronaoaor aàuotdvol 320ra :*0 Ca 705-Wxdo$,
cintos, to7.sna e annocous, xountivo Dracena ao £a1w/o;,.
mAquina zva tooa :r4t, !caracterizado Delo tdo 014)
ta 'tira ouporte dobx040.24neitudinolmonta ao atolo coxli,
ett tu pouco o.boixo ao itszoo ffl tonao g o lietno10 um Orno 0

45aQtto e

enchimento ao modo a format, uma lopibada nolionte atbra a
stio ing oarboaoo nrampoa meteloo0 eugaietageOs

4'onguido uma 011402£0ie ao :matos reaularee• i 24 1Tit witenacaor ajuntava. pata wo200 aoltOstaki.00
fentoe, 13oloa0 e aud1o4o0it nopootiva 1)2000000 aa tabC1o0.
Oio e mAclulna Ilara eowa. Vx
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D. IN prondedo a2ustbo1 para . sone da veztiA4d0o.
cintou, toloos o anznceo0; weopoctiso proco000
cação e mAluina para asse tini, ao actrao cOra 00 ontOtk
reterida engrola a
2, eax'acteDiaaaos pelo fato flue
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C. Cd prendedor Notável para peças de voetudrio,
‘
,
. CiAt00, boleae e análogo; respectivo proceeeo de /*abriu*"
k 000.máquina para atoe fim, de acordo com oe pontoe de 2.
5/4 r, caracterizado pelo tato de ner tUndida numa ed peg4
do Plttetic0 oldm da oalianolaaongitudinal e reepectivo0
fHresealto traneverwaio, também o orientador do ouro o c,
‘_lbatente ao gim de Oureo• .
7. Válamáquitapara fixação Au-toma-tio de grampo°
' oetálicoo ' na . sellancia longitudinal do prendedor ajustdvel,
t caracterizada pelo tato que no braço livre do u l a máquina

lil Oemelhante a convenãonal de cultura, á acoplado vm .diepolo
f Oitivo grampeador automalco que recebe fio de- arame de u4

tia bobina e o 'acha oinCronizaao com um par de denten de ca
alimentação, nituadoe ao lado do dito diapositivo, havendo
fama alavanca que libera a s paseagem da tira de palio ou pldá
tico que serve 4e euporte ao prendedor ajustável,
.8. W14 mdquina automdtica de grampear, de acordo

00M O ponto 7, caracterizada pelo fato que a referida ala.
moa que interrompe o grampeamento, p ode eer eubetituída
). por comando de ongrenagene.

4r

g. 3at prendedor ajuetdvel para peco de votudrio,

; Oint0e, bolear/ e andlogos; respectivo p roceeeo de fabrica°
00 e maquina para botim, subotancialmente somo descria
to no relatdrio e ilustrado noes doonhoe que o nuompanhaMe

longi...tudino1 se desloca um cureor dotaao ao um par ao ecir,
na parte anterior, .cuja extremidades ovxst0da0 para
dentro oe alojam na rebntrancia longitudinal criada 001):01
OL tira-suporte e a saliendia longitudinal. ul reterld0.0
Orsor é articulada uma alavanca ' de fixação nbo ressAlt00
ea dita saliência longitudinal, sendo o.ramo monOr da res
crida alavanca dobroo em Angule! reto e ommier em Angu*
ao obtuso.
14. um prendedor ajustdvel para pego de vostuWei
cinto, bolso e andlogOS; weell ootiVo PrOccsao da Cabrie
cação e máquina para esse fim, de acara° com co pontoe O'

FIG.2

FIG.5

A

""7- r"-'2
relmin~

FIG.3
etzz5=7..~
FIG.6

1. a 3 caracterizado pelo fato que a tira suporto e xensea
tiva saliancia longitudinal poaem ser ,aubstituldoo por e

FIG.?
ettt=

um perfil de plãstico de propriedadee elásticas proconaa

xlmladole 'Imbele(

sio-se abre o mesmo a implanta2UO30 denteslmetillicoo.

ráo e máquina para aso fim, de acbrao com ao pontoo de
k 4, caracterizado pelo tato de ovem on perfie jd dotam
toca de nervurae traneveroais, formando a eupert4le de 418
resealtowinteiramente de pldetice.

FIG.8

r
mbolalalailmle elo

s. Ura prendedor ajuetdvel pAra peço de vestUarlOb
.I

iintoe, boleae e análogos; respeotivo pronto de fabrica."

/

FIG.9

-

flui(

leleheleletwielear

22230 N2 148421 da 20 de mar ó de 19N3.
Requerente; PAMW TWIROCZY e HAGEN RENCKEL GUANABARA9
Modal° de Uti4dade: "ORIGINAD XODUO Dt POMA PARA 031$0

3 2RODure 113S1WANTZ".

Ut- PU I AL

tutfinco.ofetra

(tieç'no 1W.,1

Janeiro de

rositOvo, quando 'este $ solosade pela Vantagem

WIE2222

,

BRIGINAL MODELO DE RW4410.01,0 E PRODUTO REgULTANTO f

Á

()areei:

terizado a) pela arma se constituir de duat metades, adaga
com selienClas e reentrâncias, que se encaixam e se completam, fie .
.eando entre as duas partes apenas o 'vazio para actimulo de ígua ou
b) , pelo'produto'vestAtante ter a forma
• /íquido a ser gelificado;
de una mitolOgica estatueta de sereia sabre pedestal, oujo busto
(aproxiMadamente 1/3 do todo) flutuar4, verticalmente, emerso de
qualquer liquido, enquanto que o restante (aproximadamente 2/3 do
•todo) estarí submerso;

mio ,

do Crer, qugP,

retas ou nas curvas nUand0 O diSDOtitiVOebedeee O Oca* )nas
prinUpio: p o r em s' eeetonado entre os dOrMentOS Une as/

earantir e g u funcionamento,
ORIGINAL .DISPOSITIVO PR:EV.224TM CONTRA MICARRIUMMO,
so reinvidicado cm 1 e 2 e caracterlzondo-u tina10OntC

tudo quanto foi de,^ r ito e alp ref:entado nos desenhos ene Oto

• ORIGINAL MODELO DE FORMA PARA GEtó E PRUMO RESULTANTE, de
conformidade coM o ponta anterior, caraoterizado por que uma das
metades da dita arma corresponde ra parte frontal do produto re.
oultante; por possuir pino3 de fixação e sulcos de vedae g o que
se encaixam na outra metade; por possuir uma orelha de saparaeKO
entre as partes;
ORIGINAL MODELO DE FÔRMA PAPA GELO E PRODUTO

ecOrdo com os pontos 1 e 2, caracterizado por ute

RESULTANTZ, de

a outra metade

alnda no descrita, corresponde . parte traseira do produto ree
sultánte; por possuir furos para encaixe dos pinos de fixaelol,
por possuir sulcos de iredagRo complementares; . por possuir um fax
circular no fiada espinha do produto resultante e dois furos me. flores em suas espá' cluas; por possuir una Orelha de eeparae5o entrg

partes;
(4_ » ORIGINAL MODELO DE-FNEA PARA GELO E PRODUTO RESULTANTE, de
acOrdo com todos os pontos anteriores,

tancialmente

de 1 a

3,, tudo como subps.

aqui descrito, reivindicado e'representado dos des.

nhos anexos.

cum P.142461 de 16 de adidto de 1962,
-‘Requere ne: INOSTRIAS 2)NTANO MOA. • ESTADO DO,RIG.
Privilêgiode Invea4p: o RODA ESPECIAL TRUNADEIRA PARI
EDGIOES YANTANOSAS
•
RE/VINDICAOES
1,0 +I ODA. ESPECIAL .TRILMAEEIRA PARA REGUES PANTANOSAS,'
Caracterizada .p o r ser= conjunto tornado por duas
todas interldgadael constituidas ambas de dois aros cobra
Os qUaís etraveszó tubos de valáuer material aprOPrIodOf
r g amo N O 150 619 dó 10 de aelho do 196,
iaquerentef J0110 DOS SANTOS . Guanabara

v11egio dê Invençaot °OMINAI, OlOOSITIVO PREVENTIVO CONTRA
asCARRiLH4.NENTOS4
•
~Viçai.
1 . ORIGINAL DISPO:SITUO PRUVNTIVO MNTRA D24~54/02NTO, Cara

a

"116DA ESPECUZ TRIIMIDEIRd :PARÁ REGIÕES 15.ANTANCSASe".
Caracterizada pelo Na 1 a por te uma dat rodes dO

coNunto, Un-Usco centrai, do ¡lua soem raios que Co prdrs
Av: coe aros;
o nom ESPEO/Ali TRILRADEIRA TARA REGIÕES PANTANOSAS%

eterizado pelo fato de possulr elementos neoessArios para

Caraoterizada peloa ite0 1, 2 e como substancitamen•
te detorita, revindicaão e representada nos desenhos ene..

impedir desastres por desoarrilameto montados em uma 86 pa

Easvi

ça formando um conjunto, de duos chepas de ferro ou 80 doe j
postas # uma hor4zonta1men e sobre os dormentes na taCsa tfiw

tornados trilhos e, a outra externamente em preigao Vertfeat
que se incline para dentro 4At6 atingir es ' rodas do combati :, 1
quando bato possa por stbra e outra obesa farnnnado.c.es.
ra baiXos
t ORIGINAL DierOBIllVo rÁhN kENTIVO cofiTHADESOARRILAMENWOAM.
mo relnyfdicado 'em 1

e caracterinand4 seminu siou gr vq4141

sate uma : ortituleglo apelada em um obro situado abaixo dos ,
trilhowA ~dar wonateáta
43
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:
mien, contendo substancialmente ,3 grupos.motliti porAo/ de sol,
lamina asando a p roximadamente 70% de meti10.161emina :oãO CoW,
rItIcadod t . nn liter 0CCiliCo dó metilol melamincl'o motilol

221440/N i 147i957 de 2814 mane de-1961 • '
í 31equerenteiYMNSANTO COmPANY"..E.U..JW`
jrivi.iA'aie de Invenção: ', PROCESSO PARA MOLDAR.%
REIvIND/OAOES

contendo substancialmente 5? grupos de"sastiloi:por.rsol40.,
Calamina e 2 grupos metilo/ por moi do urála o onde 400 50.ao
.80% dos grupos metilol'estiO oterificadoa o un ' netllol molenga
ta, contendo subStancialmento grupoe motiloi por moi do mAl
mina, um catalisador, que g.porOxido de hidregenio na escala
de 1% a 20% e um latex conVoncionals tal coisa uma dispersão
aquosa do um copolímero de Cerca de 83% -4e acrllato de atilas
'3.5% de metacrilato de motila e 2% de ácido metacriiato, secar
o dito tecidos aquecer o moldo de qualquer centiguraqh deee4
da ate' e ao redor do 150°C a 162,7°Cs colocar o dito tecido
.
tratado no dito molde aquecido e Manter: O dito tecido no
MO/do deado um. minuto a cinco minutos amover o ortiga moldi
do no dito molde.
9. Processo, de acOrdo cem o ponto 8, earaCtOrtzado
pelo fato do 'tecido ser composto de fibras do 94% do acrilOntm
ias

%. Processo para moldar materialatermopltticos, ca
,Weeter. imadQrnelO fato de eatratar.oMaterial coM Ulsa ra p ina •
termom endureCivol oura catalisador, 'Colocar O material tratadO
em uma condição aquecida em um moldes remover o acterial.terecw
plelatico, agora eitadmozoldado, do molde.
ã. Prodesso para moldar materiaie toreoplaticos # Oam
:M ot orizado P01.0 Zato do se tratar os ditos materiais com uma
lealúa termo-mgurecively °acolhida do grupo, que consista
te iSter iptillco de Mania mblamina, Contendo subatancialmentO
rupos =tilo/ por ro/ . do mela-mina e onde são oterificados *
'aproximadamente 70% doa grupos metilols um ater >atine° de mo.
Vlol me lamina e metilol or8la tcontendo substaneiÀmente 3gra
poe :atilo/ por mol deiselamine:e .2 grupos metila por mol de m
Orne, onde 5r4 a 80% dos grupos metllol Mão eterificados e 101
1Meti3.ol melamidas cantendo substancialmente 3 grupos metila .
por mo/ do molamlna e um catalisador, o qual 4 uma,aolução nen
ca de tu:agrido do hidrogenia aquecer o dito material 0 coloca.
lo CM umeolde e remover wartigo moldado do nolàe.
01'

3. Processo, do acerdo com o ponto 2,. caracterizado
roi° . 4'tit0 de co aquecer o moldo amaa decaia de temperatura 40
tedcir do 150°C 8162,7°04
44 Processos de acOrdo com 'o ponto 2, caractekizado
polo fato da resina termo-endurecivel ser um eter motilleo da
Imetllo/ sielamina, codtendo substancialmenté 3 grUpos metilol- #
por mol de Melamina o onde aproximadamente 70% dos grupos me+
ti101 estão oterificados o se: empregar perOxido de bidrogani0
laa proporção de.10 a 20% da solügão de tratamento.
54 Procomp.do'neOrdo com o ponto 2, cracterizadO
polo' fato da resina termo-endurecivel ser um áter Metílico de
totilol melamina e metilol urála, contende; substancialmente 3 cruposmetilo% por moi de melamina O 2 grupos metilolspor m01
do ureia, onde de 50% a 80% dos grup's metiloi estão oterlil*
Cados o co
i empregar perOxido de 41drOgOnio na proporção de 17;
11,20% da solução do tratamentos
i 1.
64 ProcesSos de acre com n ponto 2, caracterizado
pelo fato da resina termo-endureciva ser uma de c4t1lol mola
tema, contendo substancialmente 3 grupos -xotilolpor xol do
lamina e se empregar perOxIdo de hidrogeniona propOrção de V;
)
e 0% dg solução de tratamento,
7. Processo para moldar tecidos, oompostos de :une
ecrilicas lincáres sintáticas, caracterizado pelo fato de 00 •
tratar o dito tecido com uma resina termo - endurecivel, um lama
tex o um catalisador, secar o dito tecido tratados squecOr Ou
nado desejado, colocar o dito tecido secado e tratado no MG
&Ude e remover o artigo moldado do dito molda.' 8. Processo para moldar tecidos, compostos do'fibras

de, pelo menos, 80% de acriIonitrila e at4 20% de outro moam
ro mono-olormico copolimerizável, e 'aracterizado polo fato da
se tratar os tecidos com uma resina termo-tendurecivel escolhia
dom grupo, que conalpte de um'cSter notUico de metUOI4P1R0

trila e Ode acotato de vinila o perOxido de hidrogenia abra
5%.
10. Processo, de acàrdo com o ponto e, caracterizado
,polo fato do tecido ser composto de uma•Mistura do fana de 4
Wde um copolímero de 94% do acrilonitrila o 6% do acetato
do vinila e 12% de outro copolimero de 50% de acrlionitrila O
0% de metil vinil pirldins e 6% de peróxido de hidrogani00
11, Processo, de acOrdo cm o ponto 8, caracterizado
peio fato do tecido ser composto de 90% de fibras da um copal
mero de 94% de .acriionitrga t 6% de Acetato de vinila e /Ir
de 'viscoso.
. 12. Cada um e tOda novo aspeto inventivo, conforta

descrito nós exemplos e especificado nos pontos oaracter84
.COs apensos.
.Pinalménte, a depositante reivindica, de acerd0 COO
e. Convenço Internacional e de conformidade com o artígo 21o
.do 0641.go da ProPriedatN Industrial a' prioridade do Cornado*:
pondonto . pedidoodeposItado na Repartição de Patentes dos ta4
Udu 'Unidos da AmeriCa'do Norte, ma 26 de março de 196a gol)
DP 182,Q0,
!CaMO NQ 147 921 do 11 a'cl março de 1963
Zequerento: N.V. RUILXPS 1 GLOEILAmPEN4'AddinEN Holanda
Privilegio do invenção:,"APERY£IÇOAMWaOS UM OU RULATIVOS
a. APARULHOS DE BARtEut A $2cati

sAw'JpicAçng
1. ',AperfeiçOamen.toe em ou relatiiros n n>aralhor, 0
dc tarbaar a asco dotados de uma cabeça dc barbear remwdvel
,montada,no aloj'rraento clUticamente, cabeça sua oue'reP011.33.4;
na borda superior de uma câmara de cabelo localizada abaixo 49
cebeça de barbear, da qual ao raredea lctorais compreendem ura
Ou Mais abas artiou2Aveis clue est -do sob'sÃo do molt?, cu j a 'n014.
da de travamentti Jla 1:10ZiÇâ' O fachada cadarra atrás da borda *1
- do sor previatO
da cabeça de barbear, caracterizados pelo 2ot o
Um dispositivo elevdOr ,para a oc2oU 5.roti-:beçâ4r12?inlç.
. aruma dinaiave 6 .a.i6'À.64.te
ta a cl)S'ça :de 'báo e
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C. UM aparelho de barbeara 4c0 substancialtent2
Csnorme doscrito . aeui com relaZo aos desenhos anex001

e

.ésr,G2 carango a 'heras dctravamonto das abas:do cnmara ae ac•sc"
escapou debaixo da borda ao cabeça de barbear.
2- Um oPer elho 'Para barbear a sGeo de acBrdo cem

•

m.2

7.903 9

M'Onig0,115

de 27'

de agbsto' de 1945,, a prioridade do correspondem* Dalt.
do depositado ná Repartiç .à0 de Patente da Holanda, em 14 ao

tlor utiliza um ma¡pro de frieç'à'o que pode Ser movido para den.
two .centra a prea jáo de uma mola e que e localizado na parede
to. alojamento, sendo o movimento ao dito membro numa direçào
vertiéal transm¡tido á borda batente . inferior da cabeça de bar

março de 1962, sob na 275,965.
TERMO N0139.144 de 18 de maio de 1962
Reuerentes GILLETTE FRANCE slà.
Privilegio de Invenção:"PROC ESSO E APAR2LHO PARA
FABRICAR NAVALHAS DE OONTUNO ONDULATCRIO "
BEIVINDIcAÇOES
UM processo e aparelho para fabricar avalhak

tur.

numa diraç g o substanoialmnte ela ângulo reto è parede é•
tendo Osso boto nma—face extrema inclinada que coopera.com a

reverente reivindica de aceira() com

cg o Internacional e o Art.-21 do Weereto-Lei

:0 pont° 2, caracterizado pelo rato de que o dispositivo eleva..

UM aparelho ac barbear s - nece de• acórdo-com O.
í,
La(:.rIto 2, daracrer:l.zado nolo fato de que o diapositivo elevador E.: formado por um pine previsto na parede da câmara dc cabelo , .
i..
iuo 'dase que bate com oca de suas extremidades contra a borda ,
_
da cabeça de barbear, sendo a outra extremidade dobrada num &ii.
i
: eale superlór e 900 na direç-do do boto de press go que e movi..

A

•

-

de contBrno ondulatOrib, caracterizado pelo fato de que prooes,
so compreenda ao etapas de preformar-um anel de aço pelo dobrattql

0,1
to achatadament e dentro de uma formaç 'g o ondulada e reduzind0
I
sim o se .a di g metro mantendo entíío firmemente o anel preformadO few
entre as matrizes de sujei(álo Cilíndricas e aparando as áordalawa
do anel do potra() com a espesSura das . matrizes de auáeleUs
2 O processo 'para fabricar navalhas de Wagina
•

extromidek,dobrada 00 P ia c---227-12:
à43 16 - 5

para . o corte ondulado de tiras de papel ou similar, caracteriza•
do pelo fato de compreender as etapas de reduzir.° dilate** CU
um anel de aço'phato pelo seu dobramento- achatadamente'ex dixe mo
alternadaa para se apror.mar'da forma final deLneyalra, troa
ratindo a forma final ao anel pele sua sujeiçao entre ar.,
zoa cilindrican e quando assim presas aparando a Cud orla para
coincidir com a eirounferencia das matrizes cilíndricas. .1
O procenno para fabricar navalhas. de rIck
.

24 14 2
23(131191 14 23
26 ....Ap- •=7.--j.7L'

6
27 ji79128,129i
1.1

FIG,3

•

Um'oparelho de barbear a sOco de. acôrdo com
qu3louer um too pontoo-prededentes, Caracterizado pelS fatia de.
íj-

a dispositivo elevador é localizado lateralmente ;(51 ciba
(s) de amara de. vabolo'e ' s borde níe tUyamento de cada aba A.!

(Ikuj

estende - se a partir de ponto mais alto num:ânGulo substancio/. .
tento paralelo a borda inferior da cabeça de barbear na sua pa
ciçg'o levantada pelo . dispositivo neVaderé :'4
aparel'ao d.e barbear a sGoo de aoGrde com
qualquer um dos pontos pregedentes,.earaCteriZado pelo . foto de
tluc o . dispoeitivo elevador 6:1ooa1izado nd,cireunferUcWaa
,cabcga 4e , barWar , AcátraU5pa entra as,duab'aba.4 latera jm

para O cofte de . tiras onduladas de material em ftlha, cala
terizado Pelo fato de compreender as etapas de preformar uM
anel de aço chato pelo dobramento achatadamente em direggo
tornadas, suileitando o anel preformsdo em tbda a sua erea go
se desé. ja na naValha acabada e aparando ao porçZea de margel ao

na

nào sujeitas do anel quando e assim segure.
4 - Uma ferramenta para preformarnevalluM
alacres, Caracterizada pelo fato de compreender um per de mane
Gee conceatricas. movíveis relativamente definindo entre'Clal
um espaço anular para receber uma yorç'eo de navalha cirtular C
:optes dtopostas radialmente estendidas alternadamente a Pardo
tile das respedtivaamangas através do aito espaço.
. Uma ferramenta para »reformar navalhas =4.
calares, caraotarizada pelo fato de iompreender uma manga oze,
terna, uma manga interna disposta conoOntricamonte para =Ovina&
te azial ali: e separada da manga externa por um espaço Anui
:lova a recepçU,de uma porçU de navalhas circular, hastes ra,
diais espaçadas estendidas das respectivas mangas cm'direço?
'no a- tas através do dito espaço anular e meios lera 'travam: as,
mangas contra deslocament0 rotativo.
6 . Uma ferramenta para prÉformar navalhas etz
culares, caracterizada pelo fato de compreender mangas canada.
trioáo =vátio amialmente dotadas de'tun espaço anular entre ir`
alas, tendo aia daaditas mangas bastes radiais saliente
.ra dento pls nível Maoto.rminadO O Una° 2 Qutd aos uut

•

ele 2ormaaora'de gnd,onadlatOrit Oíroular # iinLanel ao cabari.,°

too Minis nalientes'pora fere nUm nfvel diferente*.
7 . Uma forramenta para a manufatura do naValhpà
de
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mitidnit de.contórnõ Ondülad.o, caracterizada polo fato de

• to disposto conOntrigamente em tórno da dita diwerd.cie e au.
'ortada cedivelmente acima da Mesma, uma matriz aUPerior move

c11.3

compreender meios para suportarem um anel de aço chato em Pon
tos ezPaçados em Orno da sua cirounfertnciar'em combinação com
teioa . movilveis relativamente que . tÓm uma pluralidade de membros
dobradores de ameis espaçados arranjados- para engatarem . 0 ene/

.•

dotada de una cuperficia formadora de anel cm combinaçãc e uma
-*latria de cisalhament6 circular suportada a:cdivelmento' para mo..

vimento num trajeto determinado por uma das ditas matrizes foz
xiadoras de anel enquanto uma nev'alha tala:IA:id:. em pOsiç50 do'n,
se maneira.

nuportád0 e curvando-os entre án seuS pontoa de suporte.
• 8 - Uma ferramenta para a manufaturaade navalhas
.de md.quina do . contórno ondulado caracterizada pelo fato de com.
preender um'cilindro dispoato verticalmente tendo unia serie da

TERm0 N Q 154.276 de 31 de outubro de 1963.
Requerente: JOÃO ARTHUR GRASS
SÃO 'PAULO..
Privilegio de Invençào: "NOVO MODELO DE MS,COM PARÁ DATC2;
AMENDOIM".

bastca radiais espaçedas arranjadas pnra aasartaram um anel dO
aço abato num rdvel pr j determinados em combinação com um cilindro concántrico movimel relatiVamente dotado do bastais radiais .
dispostas vim

advel

maio alto ,que ao ditaz hastes de-suporte.

de anel c operando para dobrar 0 anel para bpiXo nas ;mas. grecs
raio auportadas.
-9 -Umii ferramenta -para a manufatura de navalhas
de moina de acórdo - com o ponto g , caracterizada pelo fato de
que os ditos cilindros concêntricos são aeparados por Um eapaça
anular de largura suficiente pare receber o anel durante o aela
movimente relativo ao efetuara operação de dóbramento..
. uma ferramenta . para a.manufatura da návalba3

1E2VINDICAOES

1- NOVO MOD21,0 DE MAQUINA PARA PiATER AMENDOIMp caracterizado por ea.
formar • de um batedor que .separa as vagens das ramas, de forma que (1.,
Material assim batido á levado por uàa esteira de talaa, deslizandei
por uma peneira grossa, que separa ma vageno da maior parte dau ramP't
mas.
II- NOVO MODELO DE baQUINIL PARA BATER AMENDOIM, earacterizafo tara-gbem por ter uma segunda esteira conjugada com uma peneira vibratdaa
ria, que processa a segunda fase da limpeza das vagens, separando

Ca aba torrãaz, pauzinhos e elementos menos semelhantes.
caracterizaso ainda por ter no final da peneira V:.ibrat 6rSia ack'à
ma referida, um jogo de serras que desintegra o reztantp das ramaa"
acompanhantes das vagens de amendoim, separa - do coz.ilpletamente Usee
materiais, de forma que a6 as vagens s .ão sopradas c encaminhadiis
ra aa bôcan de ensacamento.
Tu como
como descrito e â.Lustrado noz deaenboa anoxoaa

Co nj quina de contórn0 ondulado, caraoterizada pelo fato de com
, rrecnder matrizes eilindrioao ócaS dotadas do auperflole extra.
moa onduladaz cooperantea para zujoiçãc entre elac Uma fita da
aço preformada, e matrize de cisalhomonto datilizveia em contas
to dom as'superdeina internaa c.externas das matrizes cilindri
can fura remover az bordaz‘n5O-aujoitadaa da fita de aço.
11 - Uma ferramenta para a manufatura de navalhas
da ra'Àquina do con.tróle ondulado, caracterizada pelo fato de.com
pacendar uma matriz de sujeiç75o inferior fira dotada de ume eu
aerficie extrema ondulada, e um amolde gabarito suportado cedl
velmente adjacente matiz inferior, em combinação com uma °a
beça movível que suporta Uma matriz de sujeição superior

Una

CRMO N0 . 140.629 de 2 do abril da 19ezg
DA . 57(0 Un.00
Requerente$ B.MORIANdc CIA. LIMITA
D5 ouRzolcoOn AWA
M
oDUO
•
1
0VO
°2,
Villidadel
Uodâlo de
MATUIA%
1
FIVINDIO.ODES

V)

matriz de citalhamento e sendo movível para oujeltar a

fita

dc

aço pr6formada obre e matriz inferior, .para baixara anel de
.0aharito e finalmente para operar . a dita matriz de cloulhamen,
to afim de remóver as 1)orgZes de mordem na zujeitadae da fita
de aÇO0

•
12 .

Uma ferramenta para a manufatura de nora

lhes de Mhuina d.e contarnC5 ondulado, caracterizada pelo fato
do compreender uma matriz inferior fixa dotada do uma duzerfío

NOVO

MODEIO DE CARREGADoR'PARA BATERIA" caracterizo:do easen/,.\
compreender uma pecjuena caixa metálica em forma paa*

Cialmente por
di apãe da tampa
ralele pipe dal o eoertc am ema pai-te trazeira.ondel
tampa essa, dotada de prolongamento superior com furocentral OUE
wa sua fixaç g o, e finalmente pelo fato da caixa do carregador te)9
g e lâmina vibrante)0.
ítnstalad a uma campainha el&trica ( el6tro-im
Cujos fios de oaída ao liaadod ao secundário da .tx'ansformador
iam doo pÉlos da bateri'e t .zenae gpa o entre Olo desta/ lira() •
ess retificaaor de corrente,
acOrdo cot o ponia
221 NOVO MODELO nr CARREGADOR 15kRA SATERIA" de
nta
dcoárito,
adna'
e
to preced p nte e tudo conforme ambstanoialm
douonUotk
3noXo0
admonotrativú.
„. 0,Yinai440 0,411aUvão U00
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cabe do ;aço enrotado ora 0:151mi'
du” pe§as tubularlo'conoettrleass

consisirém.em alcOmonto paye
loJamento esse l'ormado pot

nidas num dOs

topos por

arruela de fibra

f

ou gm'ilary

junto s bordas da abertura controle pelas
situados em 1ad04 opOstos duarruela o

t

borda: do dolo disc'OS

solidrios

4

clx0iira,C41

sendo o oojunto encerrado em caixa preferivelmente dispotia jget)
' .base de antena usual de hastes

prOvides da movimente

à'hasto

estando o'cabo de aço ligado

teíeOC41dRh

central, da ontens§ i

Z IWAPMFBIÇOAIISIiiO3 á OU rinAtIVO3

e.;

MUNAS% conforme reisdriaieagão

MECANISMO PARA AcIONAMENTO

peio fato do qUe o el'Ico portador doil
porcas numa doa oztrómidados $ atroes da3

,terlors caracterizados, malas
discos se aresentar com

tp.tals 4 regulada a pressão elArcida 4bres os citados disedi; nitra
C:arruela . do-fibra . ou sirálar, enquants stio o extremo oposto se ao
presento com recorto om gorfc no qual e por press g o ozerodda poro

tolas.co encaixa macho solicg rio a‘cab0 £1exime/1 onoapadee quO Ebo,
tinge 0 painel do - ,7, dcu1o y terminando o cabo por bOtão clamanuSeS.;
do conjunto.
sv ,4 pERniçoAmENT03 nt4 013 MAMO
MECANISMO PARÁ ACIONMZMTO D3 ANUNKS p econforme retudkonlica.3.'ea
2.2 , tudo substancial:mento Como desorito nó relatrio dflustradõ

ncz descnhoz apensos co presente roserial,

C.UNO Na 171.498 .de R2 de

ulho de 1965.

tequerente: ARTIGOS DENTÁRIOS "DENT-ART." LUA SX0 PAULO.
tiOdelo Indikotrial: "POVO MODELO DE CABO PARA INSTRUMENTOS
_ alENTÁRIOS".

DEIVINDICAORS

1 Inalo de cabo para Instrumentos dentariO9,

Caracterizado por ser formado por uma ,baste alonsoda,

feita em ma*

terlol plAntice OU outro, haste esta formada por um tracho-centre/
1 00x-cavado e retillnec o geol . :ás recurva em
suas extremidadeS, coa*
'ILinuando

em curtos trechos substancialmente olltudricoel trac1iO3
•Ipstes que se continuam .em trechos sextavados, porem arqueados et de
ibomprimento menor que *dito trecho central, estes, aluda, cont'
t
gos pao em novos trechos, substancialmente cilíndricos, que tem!»
atui ots pontas onde oUo previstos os instruMentos de trabalho; tio
Chbetancisimente como descrito e Ilustrado nos . desenbo: anexo.
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L" °mata XadIal para niz>.quirias coa ernbol ,) :cdta iva'0

13

iprovidh: ffitt um corpo externe' que se compOo de partos •Intli, als RI
lado: o uma parede externa O'eti que se acha siávelmento dispo,
Jo um corpo intorno ) sendo que um doo corpos age-lutá ra l ura* o
t'l
( M C 1:4, Intend o PDX ahVO teta a larasara adial ‘10 AMO 44=0 O

4taiuta-feira

3E,

DIÁRIO OFICIAL

ea que esta° diepotWeelpee'do vedação 9 que eão Oveis rid dIregal'

ção de.paredeolreutifeVàleiel do outro corpo ó vedam entre si. do'
Cana de trab'alho vizinhas 0g- direção eireunferenelaip earraeterím:
cgto
sada pelo feto de que, entre cada ripa de vedação, O a parede

Seção HO'

Janeiro de 190 ltItti
—

Odigo'da Propriedade industrial, a priOridade do correspondea4
te pedido, dopoaltado 11e Repartição de Patenteada AledaUhe ulTiç
•
g dê dezembro do 1961, , eob o eQ P 20 934 XII/h7r.

launforencial, se acha disposta uma sapata de deslizamento,. que . se
estende por abre Ude o comprimento da ripa do vedação, e apre -to
Gente urna superfície que deslizs. ao longo da parede circunferenat
ati 000 que se acham ancorados os corpos que abrangem a ripa de
vedação de maneira ' oscilável em ttrno de uM-eixo paraleio ao aiXo
de rotação do corpo interno, bem como cujos lados superior e infk
:ler se adiam expoatoa 1 presaão do flxlido do trabalho, Oriunda:*
da mesma camarn de taabaIno,
Z. 0 Gaxeta radial, de acOrdo com o ponto 1, caracteriza
da peie fato de que e sapatada daalizamanto se acha disposta de.
Manaira arradtadn quanto aaregap .14 a. otnc g a da tOtaa Internno d**
ak‘‘ MACOR6édfr
Com relaçao ao corpo externo
Gaxetn radial, de acOrdo com os pontos 1 ou z, 0as,
Urinas pelo fato de que a sapata de deslizamonto se acha embuti*
rifla àa vedacão. em Uma roer
da, com a atia extremidade afastada da
trância do corpo interno (mbolo),v
4.. Gaxeta radial de ncOrdo comes pontos 1 e 3 1 ca.._
racteritada pelo fato da que a aapata de deslizamento canaiate •

yI

Co material alãsticoe
Gaxeta radial, de acárdo com os pontoo 1 e 4, 00
racterizada pelo fato de que . a direção,do mov1iment0 da ripa de.
o pontO''!
vedação 6 essenciaimanta perpendicular á reta que liga
de oscilação da sapata de deslizamento COM o ponto de contato *
entre a sapata e a ripa de vedaç5o.
6.- Gaxeta radial, de nardo com o ponto 5, cereeteri
zada pelo fato de que a superfície de apoioda sapata de deallia
4

aamento na ripa de ved g çãO apresenta , uma forma ebauladee
7.- Gazeta radial, de actrdo com os pontos l a 6, ea.•
ractecigada pelo fato de que a superfície dp deslizamento da Na
pata ê mantida, pelas fUgaa que atuam sabre a ri p a de vedaeão,

em ajuate com e parede circunferenciele
!Y7
EignWS A g TI ma.
com
oaxeta
radial,
de
acOrde
e.,
prevista
uma
mole que Ca%
racterizada pelo tato da que se acham
prime a sapata de deslizamento contra a parado eireunferendele
g.- Gazeta radial; de adira° com os pontos.l . a 8, cem
ao eánatd
racterizada pelo feto de que a sapata de daalizamento
/asuencialmente de maneira paralela parede etreouterealal do
corpo em que se acha ancorada a dita aapatae
.10.- Gaxeta radial,.de aArdo com os P ontos 1 s 9, qa
racterizada pelo tato de que a sapata do deslizamento Constate.
' s partes leva a ouperfIcie do
em vãrias partes, sendo que Uma a
deslizamanto e se acha oscillvelments .1.gada com a parta meou
da no corpo interno (embole).
11.- Gaxeta radial, de acOrdo com os pontos 1 a 10,_.
•
caractaal,aada_Pala.fato de ave a su p erfície de_dasliaamente
apresenta duas eiSpUlasoaralelas ao eixo de rotaçãO do corpo
terno e que deslizam ao longo da parede cireunfereneial,
Finalmente, ao depositantes reivindicam de cardo Oen'

, a 090Venqa o Inter:404n4 e de ogaforOidade oOM: O ett140 21 de*.

z011g o no 146 482 do 29 de janeiro de 1965
Requerentes ALFRED jAme- ZWICKY r &liça
ha11410 de Invençãot "BOMBA DE BNGRENOBY"
panINDICAOE:

" 1/ . /lamb e de engrenagem,. provida com uma ria dentada'
que separa Una câmara de suco de Uma câmara de preasão, e coio
transporte da liquido regul g val preferentemente sem escalao,
racterizada por, pelo menos, uma roda dentada (pinhão) itera
iCterdaMente dentada que colabora com uma roda dentada externe

internamenta dentada, rodas essas cuja distância axial á altera
vel preterentemente sem esCalcee
2.- Bomba do engrenagem, de acOrdo Com o ponto 1, ca*;
racterizada polo fato de que uma dás rodas dentadas se acha dal
IodáVeImehte montada emam.mancal de dealizamento coo relação ,1
outra roda dentada.
5.- Bomba do engranagem, de acOrd0 com Os p ontos 1 o
82 'earactexizada pelo fato de qua a rada dentada externa se ame
Chn montada em Ume peça Inteamediária, sendo aealoeêval ¡anta**
Mote coa esta, com releçao no pinhAO eolabOrante,,
4.. tomba de engaena g em, de acOrdo com os pontos 1 cz
f, caraterizada peio fato de que a udi dentada externe ode.. (
apoiada em aallencias deMon i ag em, distaihuídeo por abra a se
01.:conferen c1a da-peça intermediânef
5,- Bomba de'engrena g em,,de acOrdo com os pontos 3.tti
4, caracterizada pelo tato de AU0 a Peça intCrmsd iAd.a tio1041
vai, as t4ca munida com um pino de desliiamento, no qual, ufa dei
peça corrediça come parte do um mecâniame exCentried á dea1041

vai ou forma do diapooitiVo regulador.
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,
6. omba de engrenepai, de Wird° COM O g POMOS•Z
p„ caracterizada pelo rato do quo as rodas dentadas Se geba 4P
OVIPada a com dentaduras de evolventeg•
74. Bomba de engreunem t de actedo com os p ontoe 44
ceracter:moda pelo fato de que, entro as gallancias
Ir o 6,
o a roda dentada externa, go ea
Dient eCOM.d a Mçu intermódiA' ria
gemia previstas rondas cilíndricas para eeptaren 11cold0 Vaq

•

12,._!

aado•

Varie Na 170 014. de 28 de talo do 3.969
?Requerente: IIERCULES S.A. r.(Brac.1. D T4Ltli9 Rio rende do Sel,
,lleaâo Industrial: 117,t6V0 Bonn° 011ibUMNTAT4 PARA CÀBS int C0111E114
quIsqusi1 OUTRAS PEÇAS DS YAÇOIROI
eiwos t FAC45..
TaiviNolCA.,:çUgg
.„.

O.- Bomba de eneronegem, de tetra+) Com os pontot 2, r$
caracterizada pelo fato do que, entro as cenas dos dentes
se acham provistos furos radiais ql./S
e a roda dentada externa,

.3:Urto modno ornamental para cubos de Co héred, SO.C1:434
facas e quaisquer Outr4
de I'aqueires caract Cisado pe/C. r
rato de ger .itlegirlo central 4a 'd'a.co 'euperier ao o o abataada
e t"<lsaa martelada, reála'o centrai essa que ao entre ta a parti.*
de sua .ic .t:4'..emicle,de 1i sàO era direç'cia4 4,44 parto ida d 'peça, ter* "k
.tains,nde aí e're illiia . ponta Arredondada, alando dita re4;olimitatlei\
13na4

Zisam as fendas cilíndricas com C espaçO td.erna.
9.. Bomba de engrenagets, de cetra° sant os /Jantei 1 Cl
ist !,!
i et , caracterizada pelo fato de que Com a roda dentada externa
Colaboram dois pinhtes excantrice.mento dispostos o 'sirretricant%
to colocados para com o plano longftedIxte,/, pirMea 'asses, ca.*
2as . camaran de sucção e de pressão existentes na espaço,interna
ga roda dentada externa, se acham separadas entre d por moio (r
de uma travessa de vedação ou Orgão equivalente.
.10,- Bomba de engrenagem, de acro COM. Os pontos 1 a
caracterizada Pelo fato de que, entre Os lados de sucçRt 3.•
1

nalment% o depositanter 2eivIndies de (5. Zedowifit
ertveug'd Inter/melena% e de eentormidade em o ãrt go 21 do te
Co
COdige da Propriedade Induetrial, P r.5•Orlasaa do e 2:3tDonaea
te pedido, eottdt iallopartição de Patentes' da Ãoii a
•
5 de là-melro de 19U, 5013 o nt2. , 9n3. 10/59et

a„ilboe'oa ladod yor -tua t.riso mais bal4e0 que dita egae eentel
que.diminux de largura em
0à
' parte ata d pega era
'cuja super,Cicie to :perde, pendo que a rocCo cante da' reg*
!nferior ao cabo g eZwaves mais baixa que Oz . fria.aexte:Éãia
,
zi :provida do mesmo- marteladoj tudo àIabsta rCialuen C000 du
fcritoa. rePresentad0 á° desenhe anexe.
O

de pressão de ceda pinhão, ao acha intercalada ume para
dt, divisOria,..
ligada com a . enlice preferentemente de Wein rem
oe,. paxedes essas que apresentam uma xeentrAncia correspondente

1 superfície cilíndrica externa de cada pinhão, Como canal 'Una
portador entre as casaras de sucção e de pressão.
114- Bomba , de engrenagem, de acOrdo com Os ponto s% a
.
.
,10, caracterizads.pela fato de quer altura doe pinht)ea, no 1À•
. do externo de.roda dentada externa se . acham previstas, na calres•
(
ri p as de vedação,, prOpias para veder... s fendas cilíndricas entre gil
2.24 . 'mmba de engrenagem, de aedo com os pontos 1 3
3.1, .caracterizada pelo tato de que ga paredes divisas porton.*
kCentes aos respectivos pinhães sustentam entre ai,

uma travessa io

èe vedação que, .disposta dentro da roda dentada externa. 4 dega
1 ,

cavei juntamente COni esta Ultima:
13.. Bamba de engrenagem, de necirde* Com os ponteia 1

a

12, caracterizada "pelo tato de que a travessa daveduR0 n60.14/

tida, podendo as

:
VpR140 ),U2. 14,2.340 da 23 ffe. ete,to de 1952.
ReOerentenARTO,30AQUIn YERNANDES GUANABARA.
"NATRI4 PARA mull OU 00BRX bOTUS".
.
‘ Ronle?de
REIWNIIICAOES.

4

rara fechar mi cObiir botii s li caras.to22aà o jur -compreendef; uu cerz.'" 0v. baz:o(f.claao pôr a sesiaonta
milnlawiso deg-obtixrado 1'?.a fase
1,1m desoanç pu. gale(
"deàticado, concha de boa() e com 6' .feitib ' ela corro- oglentc.

partes apertadas, por MIO de dispOsitiv00

SUS 5

coe'Ailleõs OU '.6)2go s li1drÉn1iC0e, paXa fora ,COatia as ponto dee
entes da. rode dentada externa.
114.- Bombe de engrenagem, de acOrdo Com Os pontes 2. fk
2,3, caracterizada, pelo fato de que as 'camaras de suegIe a de ã
pressão de cada p1nhão, entre ai separadas pela

traVessa do gra
.se acha dismetralmente Opostas.
15.- Bomba de engrenagem, de acardo com OS r eilteó Z
Caracterizada
pelo fato de que a' distancia em arco da 4a
' 8 14,
roda dentada entre os pontes de ataque. dos dois pinhtes Impero
,
e em reáltiplo, diferente de :Amor° inteiro, de um passo de‘ea

1
143a0o )

Lt

renagem.
1G,- Bomba de engrenagem, de acOrdo coa os pontos 1

e 15, caracterizada, pelo fato de qae os eixos dos pinhtes se
achata giravelmente dispostos em sali g ncias- de montagem de maus
ceie, entre as quais estão previstae fendas ci1Ándrleatt Coa :gr
i

írj_q,e

t

n

'

í zoa de ligaçao para rins de compeneação das pressèce.

colocada sempre no fundo da base),. un anel ou camisa
na Cm . guia do tecido revostidor para o' dif
Éerier da cone
Cora de botão, agunoilonando como curSOidii.'s pd,oz supert modela
de Sgm.
etvança que prenclea a , fazenda e se unita h concha, ou
ac,r,

no esmagador da ,p ordtras da coa ge, que Obriga feitura

do bode.
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pelo acoylomonto de tooido i da 00nohn e.yn, e O W.ota*A0 G o •
condutor dó pa , b. conoba, sofrendo a guia &Instante do anel o UI*
Oionando como preseionador de todo o conjunto)3,10;at'Oetdd-opeoddl)
ionadas totalmente ou , am. Parte de material: pl4tie0,'Obtidadp0? o
processo de 3njeç5o,extrasgo,calandragem,mólaagom,eatamparia,tar..)
Weamento meodnico,manual,Lrezamento l retifiCaç'áo o niMilere

Wit matris ira f.'saliar ou obbrir bot'ges". . cartum'

k

totizado de aceras,' com o.pento ‘2,a'ainda como woubotancialment0
dienorito AO relatdrio . e iIuetr4o pelos désenbdo que O gompanham.
'Clamo /0 3.147 280 de 28 de fevereiro de 3.963
Ilequerente: GENERAL n4raknonns COMPANY. %Me
Privil;gio de Xnvenção: "APERFEIÇOAMENTOS 'EM MONS
AFILaDOS DIVIDIDOS'
*REIVIND/CACt55$

3.* Aperfeiçoamentos em tijolos afilados divididow'
refratário:1 com extremidades quente e frias, faces oxtresas
laterais e £scee do superfície lateral, Caracterizado: pele ta*
to at compreenderem porçUs de face radiel convergentes qUe
eeslocedns longitudinalmente umas dee outras.
2. Em tijolo refratário de actrao com O Ponto 7.4.)
'Caracterizado pelo fato de as ditas porçUs radial convergem. )
tos terem tacos met41toos.
3- Um tijole refratário de acOrdo com o ponto 2.o
Ou 2, .cerooterizado yeld fato de as aitap faces de euperfíci0
loteral incluírem porçZes do face paralelaa deslocadas•longit,
dinaltente opostas.
4- Um tijolo refratário de acordo Com o ponto / *
ou 2;,corocterizede
pelo fato do que es ditoe faces de supera
, ,
cia lateral incluem pere7See de Laces s poralelae doelocaano lord,
gitudinalmente dotados de placas metálicas oxidei.
5- Ut tijolo refratário de acOrdo com o pOnto 1 •
ou ponto 2, caracterizado pelo fato de que as ditas faces de •
superfície lateral compreendem um primeiro par de pores da .
Loca de superfície lateral convergentes num primeiro centre 44
um sendo por de pores et face de superfície lateral deado
cedas longitudinalmente a partir do primeiro par e converge/5
ton num segundo centro aiferente do primeiro centro.

compràhde extremidades euonte- e iria, teme opot":7
tos.* letorolt, 0 face de superfície lateral °poeto% compre.
endende as facee do euperfície leteral um primeiro jego de por'
400 do face peraloles numa primeira direçU e um aeguildo
de pores de
pro7.olea deslocador/ longltudinaltente
partir do primeiro jOgo e dirigidas numa segunda dirogWo dl;
.terente da primeira direçllo.
9» V4 orce de tijolos que compreendo uma plurell•
troo O

jert

1B0

re. 4k de tijolos de aceira° com os pontos 7. ou 2, caracterizado 41
pelo fato de que co dtton tijolo exercem umn fOrça horizontal
ntreves de uma Lace que fica num plano radia que tem um ralo
de Curvatura moia curto que o raio de curvatura do dito arco.
' 10. Um arco de tijolos que compreende uma pluralK1
et de:tijolos de acerdo com os pontos 1 ou 2, caracterizado pe.
2.0 feto de os ditos tijolos terem uma pluralidade de faces rad:4
0OUVerzentes opostas transverSain ao dito arco em QUO as 54
tas faces convergem ao longo de planoe que se enbontraM reclino'
Pente ;Cera do centro de . curvatura do dito arco.
A requeente reivindica de sobra° com e COnVee*
40aAternacional e o 4rt. 27. do Decrete-Zei n2 7.903, de 27 qt
Go agOsto de 1945, a prioridade do correspondente podido dePo.j
titado na 7epartie2jo d atentes dosastedos Unidos da America'',
em 2 de março de 1962, sob ne 177.004.

6- UM tijolo refratário de no8rdo com on yOnt03
ou 2, caracterizado pele fato de que as faltes faces de auperfl
cio lateral compreendem um primeiro jOgo do porçZen at Taco I?,
dial num primeiro centro e um segundo jego de poreZes do face
radial deslocados longitudínelmente e partir do primeir0 á*Ôao
e convergentes num segundo centro dosviado do primeiro centre,
tendo ceda um doa ditos primeiro e segundo jogos do y00.5: de
face radial uma Lace zum plano paralelo â extretidodé quente
fria:
7- rm tijolo refratário de cetra() cem o ponte /
ou 2, caracterizado pelo foto de as ditas faces do supoxfíeif
lateral terem um primeiro jOgo de 1n erçOes de face lateral nua
.primeiro centro e um segundo jOgo de porçOes de Tece radie/ e
deslocadas longitudinalmente a partir do primeiro áóaoO cana
wrgentea num segundo centro deslocado do priteiro centro, een
do uma das poreUs de face-ne primeiro jego paralela com ume IR
dos porçOes de face no segunde jOgo.
Um tijolo refratÈrio.de actsr,do com o ponte 1
'
.ou 2, eareeterizado pelo fote de que edito tijele 4 use40 eh-

T2RM0 NQ 147 243 de 27 do fevereiro de 1963'
Requerente: THE NUCLEAR POWER PIAM OOMPANY.LIMITED A.S.r.
JOHN THOMPOON NUCLEAR ENERSY COMPANY LIMITE!), ambas amerniana,
ÇOM O POM4 de WHE NUOLEARPowpR OROU? ...Inglaterra
Privi14lo de Invengo: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
A REATORES NUCLEARES'
.RaV,I,NA;ICACtES

1. Aperfeiçoamentos em Ou. relativos e reatores 114".
.
eeres,
earaoter1Jadoe
pelo fato de O reator nuclear COMpreeles
0.1.
der um ndeleo que cont4m um . combustível nuclear, oirou;egthree
Pero 01,reulaeao de UM refrágereute oob preseâo atrai* GQ

;4400
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removor o trator a atoo permatadCrea 4o . oa
zor para °a quais ' o ait(i. rol'cifetento d circtffdo e depois Cle per
equeoide tie sitSote0 e ' em que O maca Co'ntido noxefrigerente
rebalho para v. !ear n io exteriolr
transferido.', para net fluido
,
proida'o
que
atua
temb‘a
com!,
o
um
reolpiorla
da
do reator,
ru ,os peroutadoreo
TrotetOr bioldzioo enoerrando o ' nUcIeos oi4L
cave

fie calor o os eirculadoresa,

2. um reator nuclear de actrdo com o ponto: 2$
' raoterizt;do pelo fato ac; os meio? .permutadoree de 'calar Men
2.ccalizados num Enriço x,o recipiente que 6 separado do dolo
:por um protetor . de irradiaçioa

_

Irm x, estc•z, nuclear de acórdo oom.° DcatO

1 ott

calos' coma
reenderem tue ndmero de bancos de tubos . atravde dos vaio oiro
cuia o dito fluido de ttebalho, Deado oa banoos localizadoe o

!Carecterizado peio fato de os 'meios permutadorea de

num eapeo0 anular q.ue circunda o nlIcleos
4- Um reator nuoj. e“- de acara° com o g 79 ont g e 13

ou 3, caracterizado pele tete de O ecipiente de preeerio co

a•
'et

•.momposto de conoret0e
5 0, UM reEitOrnuoleer de grafite moderoda l crerem
m ul'Aeles
r eido a gáe; oaracterizede pelo4atO de oompreander u

de
concreto oilndrico que constitui um recipiente de Drupa° e m
um protetor bioldaico pare o reatór, reoipiente alma eue eirOuia

' de grafite

que aloja um combustível =olear, wn . reolpiente

da o dito ntIclee e tem uu revestimento de aço na bua 4e0e tu,*
terna, um protetor de irradiaç g e Um:aludo dento ao reowea,
te de concreto em terno Ao ndcleo t estendende . se o dit .; lrote

tor de Irradiac g o o partir de uma extremidade dO . re0iptente de
concreto para a outra que \deixa um espaço anuler 'entre a CUIM*

fi.cie externa do protetor de írradiegâo

g

e s super ioie interno

do revestimento de aço do recipiente de concreto, um nUmero de
bancos de tubos localizado* no dito espaço enUler t atrevia

do

Janeiro de 196P

•

ilitoviroonteientoOkoloOpirahnotro'ità-fiootirarazotoon
ciso h 'etrouladon 'oponeati com ti:IV-folga tltravto l de faccO 01)'•
dito fiaria de eaPortes cxono n4lerd éo 0403 calote ia ei
treviet6 eu receados teimados entro faCeS do enctito do rienalí
de auperte-o raveatimentOi co pinos guntemento com e fase eia
Cimo doo ditou parafuso° go orem o tinge de Guete ao!reo
Vesti:Neto permitindo CO revestimento um movimento radia/ I cor6)
tolagh Go flanso e auporte.
74. Cm reator nuclear de soera* cem o ponta 6) enc,
notprnoeto yen fato de um anel, cor colocado no lado do ilarto(
63 de circulador meie efeetede do reator, anel 800o atk-o E
&iodo em recoses previstos . em sallenolas mo dito Oareeti6e110
to o co encesta numa face do revestimento e uma fedo do ilipuge
Co drou/dor, o dito coa4 mantendo o ciraulador em pogicIto
eventUalidade de falha doe parafusos aue o fixam ao fico! de
Cnutes
e. Um reator nuclear de ace+rd0 com co Pontoe é Ó
i oh
eu 7, Caracterizado pelo fato de çluce co previsto nein d a
entrada
do
ou
de
cada
oiroulador
para
impedir
Gira*
triivule no
j
1
. fluxo, do do proveniente do espaço de reator na eventualidade
Co circulador cor parado.
I
•
9. Um reator nue/ear de acerdo com que/quer um o
•
Coe ponte/3 , 0' a e, caracterizado pelo .fetia de age 6 prevista utii.
'protetor adjacente è eadda do " ou de cada eirculedor para me1T4
distribitao de gds refr/gerante ao 114cloo etravís de 4r.
nc otertura adjacente no protetor de trradiaçâ'.o. •
ZOm Um reator-nuclear de eoOrdo com qualquer dará 9.
00.4t00 9 8 9, caracterizado pelo fato de que a parede de i'uno
Co no recipiente tem um membro de fundo ao dria cerdo eju.a..
tado• dia e conectado o Uma saída que pana •atrav63 da parede.
de fundo para e moça. ° de trasmentoe provenientes do recipi•
881,8

qual e hua dos tuboa , 6 oirouldda O levada co catedO ' de WpOr $

dutos passando
x‘s1 os

etrevís do dito reoiptente-de OOncrete

pare lie'

ditos tubos usina de vapor no exterior do dito reciplo

Onte t um

Ou mala oirculadores-Para oiroulareaum da de arreie°
cimento atravh do dito nticleo e abre os itoa bancos do tubos,
eiroulsdoree deus que, co localizados no recipiente de concree

to sm,. ou em comentoaao com, o dito eepaço anular a cio seio%
eixos que pescam etravía de abortam; no Cio raotpten9
te, sendo oa ditoe eixos adunados por acionadores p rincipio e
tooalizaaaa no exterior do recipientes ceio de zonetté para at
ti0. 8 por

Os ditos 'circuladores no raveatimento do dito raolpteritee nefele

kue efetuam uma re gaao PQM dito reveetiromtg moo 10243
direm o esea p ament0dc ach do erreraoicento atroas doo obettlie
re g no recipiente ¡na conta oa eixos aderadOraspr
co dl dittie
cirodadorea e abarbam
' s no ditiprotatOr do irradta giO moi>
donde o sololeo p ermitindo e circulegtio de de de grafo:410W
Porei e o Partir do dito Gongo arrilfro atrevia delatam
IN reator anolaakdo eotIrdo coa o ponto N
eterizado pe/o feto do oro o amontado ca cedo circulado; e
dotado de,.gm invbittare egurtem um flanco e too/ dop erafocadie 4
um flete e lf. gjap orta:montado.no reveatimeg°_de no
para nre
otplAntí! !Iço ogoegotoo , oug o o Mo QAROdidd fineltS (ItilO
eses

• )'

12# te reator nuclear do aodrdo cem cgaigger doo
. pago ee LG, oractericada pelo tato de orca maleta mei
6:0840 negra o Jacto° anular 'do eepago oro contSa o adelo,
gam ttm !Goto: ag aloar de adrdo cem a ponte23. 1 /
flo eg MAM Mia a gna1onno!o eak nablu
#1.00141104
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'mie pane*
eWtint gratuta ai outra cem ikietigoi¡Viono0
114ettuG4gi etposüte i%Idter2Cao loctãci,'
•E'
•
/ PP) jr41,opycl bigode Corterpostamotkft? ! ceDraS peno
M020
às enstenolelielrie COXO demito e remontado no detenho ate

l er
mo0r80 oop o proto, g
3.3-, Creii reotaF, Cuo
toreetpwto-p4o 'atoe oe'tutio! aerem,4ealiFea04 c 044! y,
Cague de unem 0 °apago arudar o o l esigip0 (tu oo:vgra o 44notti i -

,

-

24- 17m, reator muolear subatanoialmeiito cOnCortIC*,
Coanito.00m relegZo GO/ . oeseulabe tortolozadoe emterieracMtee

feACO.

4 reeuerearge reivitidica de -nardo com e co

47teaqto rulternaoiorta2. o o

arta 21 do :Dooratoollei aO 7.903,
erao agasto de 145, a prioridade do correspondente pedida. °Cepositadom alepartigio de içãtorbee de Zugleterra t em 28 do
Pereiro ,tto :9628 cos rA 7.841.

e

Immo NO 345 700 de 27 de dezembro dd 1962
Coque:reato OXIOg NIO DO BRASIL É.410 G Bgo Pau10
Orivil ggio de Inveng:oa 0aPERFLIÇOAMBNIOR WIPROURSSO
:0

~num

um az" z2zwaso
izzynag4 - g2

rio:

e 2perrelpemento OmPro00000 aesOldadara eldtrid
aorocterizado: pelo teto de que acorrente normal de coldodure Obt
tido de preterátoios ondulara* &norte dó ume rede:urbano conVOW.
Cionols oolg olovog go ou abaixamento de tenso

acme aiMploa aPiier"

4084104 0 Una Corrente de ate frequenoise
8. aperfetqementoa emproa/goma noIdadare
Co :tardo com :ponto Is corooterizados pelo foto da que e ragu!~
Co corrente de aoidedure 8 Obtida por interm gdio de um reostote de
egessibilidadaepropriedo o de uris *Um aeletorso
--;
5 • Aperfeigoomettos =processo poro ao/dobra o/ítrà
Ce, de ao g rdo.com os pontos 3. o 2, caracterizados pelo foto de oluó

TERMO N a 171,260 de 14 de JUlhO de 1965.
Requerente: IRMXOS BBL V200HI0 laDAa • MEAI:Wh
N14414 rry nA triale "NOVO TIPO DR VIODX0
D2 CO"
ptIVINDIOACN9
•
"NOVO TIPO DE viola() 3511 ttnie.
caracterizado por ser dotado de treze cordas, efinpdae deu a g9
22) • "NOVO TIPO BE.V1014 DZI.ME30.

cm a g rie coa c . referido reostátos oe adio previsto ui raostete

grande sensibilidade e de resistividade controlode peio descarga dk

UXO. corrente dogue circulante

4.

Por uMe o n.tso enyolventso

Aporelbogem pare o processo de soldadura eperrenOal

Oe reivindicado mos ponto: 1 a coracterizado pelo foto de flu o 00
2oia reostatoas o gerador do alta frequencis e o cconomizadOr 40
gg s inerte ao *cima conjugedoe nume unidade eu cofre tolos de Da

acorde com o item anterior, caraoterizado, aaIsv p olo fato de tallt

d
Caixa harmaO
nica ter oontrirn
e tritinguio isdsceies, com a pargo
de lateral menor plana, de S c a0 áa c a arest a do andulo ,cgudos
°MO
ta, G ancava: o seu braço tem pequena extenso o, a partir da ra
de conexão.com a caixa harmanica, in2lete para baixo, Wang
ao obtuso; ao dung g avigadea, peias sic 13710 visiveis partes .dor0
pinoó em que estro amarrada as cordas, co
'à p aralelas da duas mo.
redes laterais da saleta ditoe p inos g onds aolenau por tarwaxtbi

brote, blindado e contodos cindo elementos occess g rioe do etr e J
quito, tais como um omperometros uma l gmpoda Piloto* um conáunt0 do
-

rio.para controle do coonomizador de ggr

2211m0 Na 144,596 de 12 de novembro de 1962.
Cu:luarento: GRAPICOS DRUNNER
St UULN
Unia de Utilidade: u m Non . TIPO Zr. CARTIO0PO$TAII-OARTei

f
30) itVOYO TIPO DD VIODZO DD
MN.'
acorde com os itens anteriores e oarnoterizadb k finalmente, peio
. fato de o oarotraste ter Zaroars normal o
traste co apretentard
I co reg/01'144o, res9Ntando, ert conse qu g nels, O
nuw
prolongamento do
1I • redUZida largara, que todavia no eller a se encostar
•
Usl
' vtolo, peta poosuindo feito
sera ez*recidades COnoOro
dantes, era çweedi itt eavárá,tf;''Zo
ao..lado sij
uggic!
Alces

PEIVMPISACIS

In . Um novo :tipo de corgo .p6sIol. carta, caraetorizafts
Dbe COattitUir» se d.e uma Êlha de cartolina cie for:nate Wetenga102 aa*
t* a. 1:1 a; isp ressU de duos linhae intrrowidas lonc;ituainais 4 paral.%

iQ

(aCCr6:0414 110r4a4U2erÁta au

auma doso
•;
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,
tr2) a, fon ma DE Mate DE MAN
•
ÇOSO dom 00 /Acne aeteriorte e tudo como subetanolalmeate dePw
tyttà, reivindicado adm1 0 ilustrado to desmIhe 44crea - - ?
IMMO 11 2 149.07a de la de fevereiro de 1963,'
1Requerentes Mo PHILIPS ,GDOBIDAMPENUSRIEKEN • EODANDA,
INMATIVOS a
rivil g igio de lavedíácn: frixERPF,IgOWENTOS na ou
1CANOES ELETRONICOS DE POCALIZAÇXO ELETROSTÁTICA E A MUDOS
,
Ui Ilgoamix/D1808 00gRSSNDENDO TAIS OANSUSS"(
gRIVINDIGAG5E1,
á!LedlOdreotooementom em ou relati g oo e canbdee eletounicod
ce facalisa§go,sutrostax00. -p or meio da eletrodos coexiste oilinoli'
erices dotadoade , dgmetr os diferentes, earaotericedoe pel44etoAfis .
eletroada,oiliadricos de•diametros diferenteS 100.1 ''''l
00.01twou Ots
tepjfixados e centredcargativermu te parindo de : pelo ~Os Ca
pape i8o1ent100 . Offle sad efiaadae entre norteia adbre p
2

ostas doí; dítdi-

*tango cIetranico, Como o descrito DO ponto, 4 cerade

,
lb'ori gado polo feto das exttomidedes dos eletrodos cilindriooe aereer)
!Rsinodes e= corto Compr:mientop de moda . e formar :um oolerMt
Ipide repousem os negas ieolentos e Pelo fato.dos•oietredos-saral e
Wiradoe no direo go longitudinel do- conlide
-,• 3 • Canhgo oletranloo, cano o descrito no 'ponto 1-CU Zik.
.4ftract4rizede pol.° feto das rema extremes do4 PeQoa 4.0.01e4tee
pelo menos, unveolooe
lfadracea serem providaa
4 Tubo da ratos'ottOdioos, dotado do engulo do defbate.
. saperiore 90e, compreendendo um cenho eletra.nioo como Oreivi/14r .
iJioade nos pontos '1e 2 eu 30
requerente reivindico de ccOrdo . cos- °men** umv4
rr—

eadonol e o Arta 21 do Decreto-Lei No. 7903 d e 27 Ce-ASeeto
,8945, e prioridade do, correspondente pedido depositado na ReperP.1,!•
çao da Patentes da Holanda em 20 de romeira- delOS, aot Neut,
• ..--

dffitteD

nóttmtliA n2 tatnówn w í dI4
optgt
e adi qk
racterizada pelo fato 'de tanto a poro oorreopondent
ao
encesto
(2)
seroa
cens
'
eo g ento (I) come a correspondente
isto
14
fecoionadas de uma Unica chapa de madeira cadoura%
plena t3)
compensada moldada de forma qui reoulte uma . região
e ainda pelo e.
Vol:tados
para
cima;
*
,O oentoa arredondados (.4)
te.fato dg poro correspondente ao encesto apresentar mehorà
§)

;!.argarar para ficar contido entro as abas dá poro do asiseá
to lior meio. do parefueoe (8) QUe lhe serea de eixo de
tioUlaollo4
211.Z11.T-, .2.1W~.22.9E-a24-ELICLMID.2. °, 00"
Wacterioada dg acerdo com o ponto .1-, e ainda pelo fato àae
pores correapondentes!ao assento e ao•encasto apresentlee
sensivel afunlamentos diminuindo de altura a partir da bus
de articulaç'á . atâ as extremidades livres; duas almofadas/1+
ajuatamf-se Is porçiles deaori:taa, quadradas, formando o enOel
to e o assento estofados, O conjunto assim formado Regente
OBbre haetee Metaloao (6) em £orma de ull/ invertido, intet
1../..gadas auperiormenta por barra simples (8) e presas ao fda
do da porçU correspondente ao aíáento (1) e apoiam-Se cal
.sopatai de madeira (10) para manter a estabilidade de

tronar
•
52) o ORIGINAL CONPI:GuRA X0 INTRODUZIDA

POLTRONAS e l ca.*.
e ainda domo o subar
tencialmante deacrito,n6 presente memorial e , iluetrad0 .pe101

racterizada de acerdo coa o ponto
desenhos ege o acompanbeg.

IS
'ff. '4,90~17A Or; drf,

410~~ Mr"
I IMI,111111~
15
..------- (
15---

3

9 15 13

15

4

MITORPÁWBORW,~191619ZIKENECOVANYM.
12 .%

18

- amo IN 314 949

de 2.(..j de

novotshro de 1965

Oequerentet INDITSMIA, DE PIANOS SCHNEIDER 8/A. Pareaut:
hedilOARdutelala.WINáSOONFIOURAÇÃO INTRODUZIU EDI POLTRONW
t

etaiar
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