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SEÇÃO Hi
ANO XXVI - N. 38

DERARIANIENTQ NAQI0M4
pA CROPKIEDAuE irou si MA.
EXPEDIENTE DO SaaalaalaiR10
DA INDlaSTRIA •

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO OE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 559.848 - Plavac - Daveres
S. A. Soluções Parenterais e Oftalmológicas - Classe 14.
No 55 0 a30 - NH - Leuckert &
Cia. Ltda. - Classe 42.
No 559.851 - NH - Leuckert &
Cia. Ltdla. - Classe 43.
N9 559.854 - Klass - Luís Filipe
alerreia Martins - Classe 48.
NO 99.831 - Garrathion - Stouffer Cnenakial Company - Classe 2.
NO 559.862 - lmidan - Stauffer
Caein*cal Company - Classe la
N9 559.863 - Tillam - Stauffer
C•ae Vcal Company - Classe '2.
:.,1° 5:9.874 - Martau - Eletro
I `rem C3, Ltda. - Classe 40.
N . 559.879 - Bernai - antôr.0
G. ' ,12S de Aguiar - Classe 8.
Ne 559.917 - Equiplast - Equiplast - Indústria de Acrilicos Ltda.
- Clasde 1,
N9 559.919 - Sito - coméraio de
Tecidos Sito Ltda. - Classe 23
NO 571.022 - Eyo Blgan - Wakamota S. A. Produtos Ouimicos e
Farma-auticcs - Clas-e 48.
NO0
570. 53 - V mas - José
rul:cs - Classe 8.
N9 570.054 - Vimas - José Cano'ias Qr!!1r- - Classe 6.
No569. 995 - Guin. a ito - Munck
do Brasil S. A. Eouipamentos
- Classe 6 - Raglatre -se
com ,xclusral aaa's obturadares e
!n a talin a s n'-eratrizes.
Ne 519 ala? - Setopla - Setor) a -2
••• rt:e g da Trono e Pl a ina Ltda. -lar a aa- a -a- com exclusaa de máquina onrr,t-H,s.
No
- Cisul A.
n Tn-11.', ^t •• frt
Clasia 16.
Na 3- , "-9 - Wi l ton t?e -.
ter'e In aaaaria Ltda.
Ca-sse 5.
N9 5C,2907 - R-nebor
Tialestr'r e 'a marelo R-nebor Ltda. -

N 9 181.162 - Engesa - EngenheiN9 157.315 - Tokyo Yuki KoAro
-Lspecializad;.s• ;S. 'A.
iaabusii ict laaisha.
- EngenheN9 184.452 N Y 157.337 - ocietá Fartna.Geut.e.
Diversos:
Especializadcs S. A.
italia.
NO 13a.005 - cra.mbor S. A. Co
N9 157.427 - General Food3
Yorio Yanasaki - Racorrena d •
.1_ ano e Indústria.
despacho que indeferiu o ped da d..
N9 187.006 - Qu:mbor S. A. Copreferência do termo 167.923 privi- No 159.721 - Farbenfabrikan aayar
naarelo e Indústria.
légio de invençao, aparelho ciassili Aktiengaselischaft.
1519 - 1a1.315 - Joaquim Fonseca J11N 9 162.098 - Sociaté Rhoci.a.cata.
cador de ovos - Nego provi:nano
NeSocieta D'Etudes et ntor.
ao recurso, por falta de argument a
N9 192.279 - Saboaria Santa Luz a
-çãotécniapres,umlfo- Aapl • catIons Techniques.
tografia e uma s inples gravura o.; N 9 88.423 - Mead Johnson & • !orn- S. A.
N O 192.331 - Takesh: Horikoskil.
revista não possibilita exame con- pany.
N9 196.328 - Cadeiras Solio Lula
N 9 93.845 - Kyosei Saiyaku
clusivo.
NO 196.329 - Cadeiras Sollo Ltc.ia
aashiki Kaisha.
Hans Gustavo Roahschild - Ra-NY 196.468 - Samuel Joseph F .oN9 113.050 - Baxter Labora:a aia
correndo do despaclio que inclaier u Inc.
gen.
c Urna° 328.704 marca Pornb) - Ananyme
N a 111..119 No 129.535 - Carlos Mario Fagun
te'n
Nego provim-alto )
D. B. A
des de Souza.
The
Bend:X
CO:DOcom
o
parecer
das
fls.
15
a
..arau
NO
135.731
do com
Saburo Hida.
IsT9 154.077
rat!on.
N9 161.002 - Antônio Coeltu,
Na 136.957 - SOcieté.Anoyme An• EXPEDIENTE DO DIRETOR
Santos.
DA DIVISÃO DE PATENTF.;
N9 161.029 - Silvio Estavas Pabair.) dré Citroen.
?It._
' NO 191.035 - Laaisa csoi . r
EXPEDIENTE DA 'DIVISA°
Da 19 de feverairo de 1963
xandre Delso Meloni, Luz Myr-leal
DE MARCAS
e Nelso Jakiinaaiciaa.
Privilég'o de invenção . def-ada. Zveibil.
Grupo de Trabalho
No 161.339 - Bungartz & Co. MasN9 145.428 - Processo para a praparação de arroz pré-cozido - Rt., chlnantabrik.
NO 161.310 - 'Motoranfabrik Hatz
De 19 de fevareiro de 1968
tiuerente - Riv:ana Foods int..
1113H
Marcas
deferida/a:
- No 151.369 - Rofrigeração
Ex'anelas
Ltdrrr
No 531.638 - Longspeak - Lang.s
N9 161.376 -- Luiz Selcia lavava- faa,k Ind. Elotránica Ltda. - Clasmura.
Térinos . cam exaameats
se 8 - Registre-se com exclusha aa
prir: •
N9 131.470 - Jean Maurice Canais garadores, secadores para caaelas
ci-aarasaaa rua az e Nelson Jakimavicius.
substituindo Banjamin (marca Ge
N O 130.023 N 9 151.39) -& Co. Mas- terceira) pbr Tomadas Múltip:as
Grunau GMBH.
Corre ntos.
No 130.476 • In larnational Pa- chinenfabrik.
NO 161.340 - Motarenfarrik Hast
N I' 599.485 - Empax - Ema t tants Trust R.ag.
Embalagenz Ltda. - Classe 38.
Ameriaan Cyananad G. M. B. H.
No 130.493
N9
161.3a0 - Refiageração Jundiá
N9 514.817 - Casa da Lavoura Company.
Limitada.
Casa da Lavoura S. A. ImplamenNo 133.119
Caimpaanle
151.3(3
Luis
Seichi
Kawainura.
N9
tos Agrícolas - Classe 7 - .Reg . sse daa Mata r 1:', 1w. 2..nies S. Ã.
N9 161.470 Jean Maurice Carnus tre-se com exclusão de moinnos
N° 133.193 - Asain Kasei Kabu161,40
Jean
Maurice
Cair.us
N9
vento rurais' sem direito de LIS-) exshiki
No 569.910 - Sobrindes clusivo da palavra Casa.
'1' .. xaco Develop:n:1n e aTiehal Jean Sajoua.
Ne 143.3a9
- andústria e Comérca) ;••
No
151.649
João
Evangelista
de
N9
544.991
Corsair
Eletran
Corporation.
1-) r raal l- --12: de Brindes Ltda. Amoritn.
Landi Ltda. - Cla sse 8.
Cl-"';e 03.
No *153.474 - Monsunto Company.
N9 161.769 - Marvic Aparelhos de
No 559.736 - Os Insatisfésitaa NO 5aa aall - Rocha & Petroucia
151.322 - IN,Tichiyasti
Preeistio,Ltda.
Orlando Germano Villar Laufhulte - Praroucic
- C'asse 21.
N 9 157.249 - TI , e Ltdylite CorpoN9 161.770 - Guinarmo Midaalon. - Classe 32.
ration.
N9 161.807 - Renato Alves . de
N O 561 .9O0 - Rizk - Ramas Rizk
NO 559.827 -- - AdmiLima.
nistração Kevikran Ltda. - Claã - & ria
- Classe 26.
14 2 158.022 - - Unaaver N. V.
N9 162.070 -• Michela Caltabatna. se 16.
N9 5a 9.974 - Aleixo - Malharia
N9 133.803 - Sandoz S. A.
No 162.623 - Paulo Martins Miailatda, - Classe 36.
al
No 559.830 - Frusa - Fru:Amar ! Ma()
Ne 133.197 - Ashi Kasat Koayc ler.
do Brasil S. 9. Industria :le "5a9.526 - Ocihel - Canil =
Ko bashiki Ka isha.
N9
166.408 - Renato Torres Alba. turas - Classe 21.
Ora. Comercial de anstalaçbes Hl'Na 135.691 - Bristol Myera
NO 166.644 - Rinaldo Sinigallia.
NO 559.832 - Plidan - Roemmels draudI cas e Elétricas Ltda. -- Classe
pany.
N9
166.649
Rysema
Indústria
de
S. A. - Industrial Comercial y Fi- no 16.
Na 152.599 - Massay Gerauson LiBásticos Ltda.
nanciara - Classe 3.
mited.
569.934 - Matuto
Pramesa.
No
176.706
Nati
Mendelsohn.
NO 559.842 - Carbafil - Laborató- - NOPrecisão
N9 154.875 - J. M Huber CorMecânica S. A. IndúsNO
176.707
Nati
Mandelsohn.
rio Fannac.autico Internacional S: A tria
peration.
e Comércio - Classe 7.
N 176.708 - Nati Mandelsorn.
- Classe 3.
N 9 147.198 - Farbwarke Hoechst
No 176.709 - Nati Mandelsohn.
No 559.843 - Liom i d - Laborató- - N9 b•a9.9.35 - Matuto - Prema9,a
Mecânica S. A. 'uai!:lisAktiengesellschaft Vorm. Meister LuN O 176.710 - Nati Mandelsohn.
rio Farmacautico Internacional S. -A traiPrecisão
e Comércio •- Classe 11.
cius & BrIlning.
No 177.4a0 - Capital Maca na. - Classe 3.
No 157.193 - Farbsverke Hoechst Ccmpany Inc.
No 559.844 - Liosuril - LaboratóNa 569.936 - Agreste - Premesa
Akt`ene;esellsel ts ft VOMI. Melster LuNO 179.972 - José dos SantoG For rio Faamacautico Internacional S. A - PiaicIsão Mecânica S. A. Indús•
elos ai Brtining.
«eira.
- Classe 3.
trIa e Comércio - Classe 7.
Da 19 de fevereiro de 1963
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Fevereiro de 1968

As assinaturas vencidas pe.
derão ser suspensas sem prévio
aviso,
0CARTAMENTO DE IMPRENSX • NACIONAL
•
•
. OMS VOR
Para
evitar
interrupção
na
•
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
remessa doa órgãos oficiais a renovação
de assinatura deve sér
csierr on"serviço'oa euni.ocAç8c,s
CHSRF DA SEÇÃO OS REDAÇÃO'
solicitada
com antecedência de
- As reclamações pertinentes
FL
ORIA NO GUIMARÃES
B. DE ALMEIDA Co RNFIRO
trinta (30) dias,
à matéria retribuída. nos casos de
érro ou omissão., deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
Na parte superior do endéfoi muladas por escrito à Seção
SEÇÃO dl.
iêço estão consignados o número
de Redação. até o quinto dia útil
Ile0, e de publicidade de expediente do Departlerniente
do talão de registro da assinatura
subseqüente- à publicação no
Nacionão O. Propra
•ndo•trital de Ministério
e o mês e o ano em que findará..
órgão oficial.
de . indt:ietrf• • 100 COnNircle
trr prt tf. e nas Oficin e oc Ccpart g rninto de Iniwnsa Nacional
-.. As assinaturas das Repara- A Seção de 'Redação funções
Públicas serão anuais e deciona. para atendimento do' públiASSINATURAS
verão ser renovadas até 28 de feco, de 11 às 17h30m.
"FliNCIrONÁRIOE
REPARTIOES É PARTICULARES
- As Repartições Públicas deverão entregar ria Seção de . Córnunicações do Departamento de
Impi;ensa Nacional, até às' 17 ha=
ras, o ejcpecliente destinado à eu-.
biicação.

E.X

E-D. 1"-E N „ -r- E

Capital e 'Interior
. Capital e Interior :
- Os originiais. devidamente
antenticados, deverão ser dáctilo- semestre
NCr$ 13.50
NCr$ 18.00 Semestre
grafados em espaço does em uma Ano
NC4 27,00
NCr$ 36.00 Ano
só face do papel. formar., 22x33:
Exterior
•
Exterior
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30.00
Ano
- NCI-5 39.00 Ano
salvadas por, quem de direito.
NÚMERO AVULSO
•
- As assinaturas oxiem ser
O
preço
do
número
avulso
figura
na
última
página
de cada
tornadas em, qualquer época do
C'ernp/ae.
eno. por seis meses ou um ano,
- O preço do eXemplar atrasado serã acrescido de NCr§ 0.01.
exceto as para o exterior, que
se do mesmo amo. e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sem p re serão anuais.
N9 5e9.937 - Agreste - Preineaa
- Precisão Mecanica S. A. Indústrai e Comércio - Classe 11.
N9 570.004 - Carnac - Ca.rnac Peças e Acessórios Ltda. - Claegia'
n9 21.
N9 570.05Â • - Vimas - Jose Cá
novas Ilannes - Classe 15.
Título de estabelci mento daterido:
N9 559.839 - STBI - :Serviço Interrec:onal Brasileiro de Imolexasa
- Dr. Modesto Farina -Classe 33
97 n9 1.
a59
896 - Edifício Campos 'aiN9
secis - Adolfo Neves Martins da C.ista e Efim Kraiser - Classe 33 Art. -7 n9 1.
•
N9 559.911 - Sarrapio Auto Peças
- Sarrapio Auto Peças Ltda.' Cl e sses 21 e 39 - Art. F7 e..9 1.
"N9 559.912 e- Bazar N. S. do Fa'azar N. S. do Fa i cho Lida
cho
- Clesses 11, 24.e 15 - Art. 97 ri v 1
N9 e59.9:1 6 - Denósito Vila Ré
Fi llsba Ltda. -- Classes 33
e 16 - Art. 97 n9 1.
N 9 570.023 - 'Cube d e Ena•rnhara
- eir'ae de Engenharia - Clasaea 33.
41 42, 43 e 44 - Art. 97'n9 1.•
N9 570.001 - Teleflores - Michea.i
- Classes 25 e 45 - Art 97
n9
N9 570.029 - Clube- de angei. e.a [ia
- Clube de Engenharia - Classes
ris. 33 c 48.
.
8.na/ de propaganda deferiao:
N9 559.825 - Flora Clube - Fiera.
Clube \- Classe 33 - Aaia

Nome civil defarido:
•
N9 570.025 - Clube de Egenharta,
- Clube de Engenharia.
Marcas indefermas:',
N9 544.947 - Espano Luso
- Marcenaria 'Espano Luso
)3rasileira Ltda. - Classe 40.
" No 569.908 - - Calibres - Calthree
• Inchlatala e Comércio Ltda:_
se C".

N9 563.451 - Tecnomar - Serviços Técnicos Marítimos Lida
Thmos com exigenclas a curaiN9 563.519 - Francisco Anaiorio
de :e' gueiredo Azevedo e Agualaldo
:-ir:
da Rocha.
Calçamentos em Mo- Neves
N9-544.839
N9 563.520 - Francisco Anti;eho'
sacos lesbrasil Ltda.
de
F:guelredo
Azevedo e Aguinaldo
1 5e.:.840 - Calçamentos 'em Mio---• Neves da locha.
saieos Lisbrasil Ltda.
• N9 569.913 - Presentes Kin:oa
N9 563.521 - Francisco Anfiloflo
natada.
de Fi gueirálo Azevedo e Aguinaldo
da Rocha.
Neye.s
Marcas deferidas:
,N9 563.522 - Francisca Anidota
N9 237.451 - Marca , EsIxela - de F:gueiredo Azevedo e Agu naldo
Classe 21 Requerente - Daimler Neves da Rocha.
Ben, Vztiengesellschaft - Regtee563.523 - Fiánciseo Aal :orlo
se com exclusão de hastes para tor- deN9ereigueiredo
Azevedo. e Aguinaido
quilhas e hastes trazeiras para coa
fi a Rocha.
dros e com os exemplares de fl.s 24 Neves
N 9 563.530 -a Orlando Gonçalves
e 26.
.
N9 474.217 - Marca Precibras - - Lins.'
- N 9 563.531 -- H ellon Veras RamaC.as,se 11 -. Requerente - Preaebras lho.
- Usina Brasile.ira k quipaerristoe
de Precisão Ltda.
N9 5E3.534- - Soci edade de
-11 9 551.643 • - Marca Imeferral - raftaa. de Fundão-Ltda. •:"'lasse
Requeernte - Imerereul
N. 563.586 - .Cardoso & Ribeiro
- Indústria Metalúrgica Ltda. - Ltda.
Reteele'tre-se cem' exel'esão de molas
Servitron Indestria
49 563.700
de válVulas.
e cerreçecio Ltda.
marcas indeferilas:
N9 563..j7
Servitron Indústria
•
N9 510.969 - Marca Belgo m:naa e comercio Ltda.
N9 503.706 - Servaron Inlústna
- Classe 45, - Requerente - Cama:mina C'deeúgica 'Belgo Mineira. • • Coialé'.ein Ltda.
Nc) 563.709 - ServitrOn Industrie.
N9 519.97( - Marca Brigo Minas
- Classe 46 i-- Requerente - Com- c Com arca) Ltda.
N9 563.710 - Servitron Indúsur.a
panhia Siderúrgi•a Beiga Mine-ra
• rrl !n g,-0 ir Ltda.
N9 56.971 - Marca Belgo 1-Cru'
N9 563.711 - Servitron Inditetr a
- •-a e sse - Reauerente C0111 a ta-na:et-eia
Ltda.
panhia Siderúrgica Belgo Mineira.
5S3.712 - Servitron Ifidestria
N9 519.964 ' - Marca Dego M nas • 179
raaeg -ein Ltda.
- (
40 - - Requerente - oom•
patada Siderúrgica Be i go mineira.
N9 563.713
Servitron Indústria
e
Comércio
Ltda.
Arquivamento de processos.
•
N9 5W.714 - Servitron IndÚstria
foram mandadosT arquivar os pro- e enmFrcin 'Ltda.
cessos abaixo mencionados de aveirda
N9 563.715 - Servitron Indearrla
com o art. 150, parágrafo único do e •••eenarcio Ltda.
•
Código.
1\19
563,716
Servitron
Indústria
N9 531.368 - BOnapac,e Sul . AmeComércio Ltda. ricana S. A. • - Comércio e Indús e 'N9
5T .717 .- Servitron •Indeistrta
tria.
e Ciaretereao Ltda. •
N9 535.903 a.-" ' Astra monte Lrd á
-N9 563.718 - ServItron Indústria
N9 543.870 --•• Indústria Naeta,ce c raiaaia.a.-cie Ltda.
. • e: e
.
Ltda.
•
ar"iatria,
N9 562.710 N9 563.445
n'egare, • ^,e .eare-e rta"aottela de Azevedo.
__ snaeve • •
4, nu.-••id--',
No 563.446 - Rainnand) Oiegar,e ,--hes Comiacio
- é-indústria Li
Portela de Azevedo.
nbtada.
1•

Exigências

vereiro.

A remessa de val4res, sempre a favor do Tesoureiro,do Departamento de Imprensa Nadonal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais sã serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
N9 56a.811 - Iris Lavanderia temitad,a.
N9 563.08 - Casa da Limpeza L.mitada.
N9 563.869 - 1. L. Arruda.
N9 563.942 - Fundição Cureeeca
Indústria e Comércio Ltda. •
N9 56.944 - Jamir Aura° Elias;
N9 563.945 - Jainir Abrão E als
N9 563.959 - Rubens Jaymes (iar.
•
•
Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
, MARCAS
Rio 19 de fevereiro de 190.8,
Marcas deferidas .

Merlin-Niaaara N9 144.870
The Layook Engi neering, Company
Ltda. -.Classe 6.
.
Niagara
N9 159.638 - Megera
,Ei 'mver Company - Classe .8.
N9 441.788 - M. M - Maybach
/1reedes-Benz 2,1ofisrenbaa Gesellschaft Mit Reechrlinkter Haftung C7asse 21.
• N9 459,539 - Valfcsco Indústria
Braslieira de Tintas Vai S.A_ - •
Ca:se 28 e selei (Prete) a() w.o exciativ0 da expressão nua).
Eio -499.035 - Émnreass Knitt
Knit do Brp sil leraihas Ltda.
- Classe 2. .N9555.250 Per aro - Pereira
Neves Construtora Ltda. - Classe 16
(com . exclutão das genera l loacles materiais para construção e objetos de
eeramica para corstruções).
N9 565.500 - Cinderela - F.ao
Paulo Alpargata i S.A. --- Classe 36
(com exci us.ão de leques) .
Titulo de .estabeleclmen to defendo

Bel-Air Country
N9 555.239
- Cios' 3J
- José Carreteiro Filho
(art. • 97 n 9 1 do C.P.I. N . • . I- OraN9 383.047.--.Cráfica Lerei
- Cl:teses 32
fira Edlin e a Lane S.A.alo
a e asa
aa. 50 (s• lbe+
.C.
- e 50 pela •3i:0-- art. 97 .11 9 1 de

a!inta-feira
Marcas indeef lidas
N9 452.752 - Monarlt - Bicicletas
Monark S.A. - Clame 17.
N9 529.045 - Vallhalios
Estância
Vallinhos Ltda. - Classe 42.
N9 555.377 - Igen - Pesa - Indústria Guanabara de Embalagens
S.A. - Classe 11.
N9 555.591 - Sul Brasiloira - Sul
Brasileira S.A. Investimentos' Classe 33.
N° 825.539 - Celanese - Forrim
depositadas as seguintes classes: 22
- 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 37 Requerente: Celanese Tecelagem do
Brasil S.A. - Arquivado de acórdo
com o artigo 81 do C.P.I. asas classes 22 - 24 - 28 - 34 --- 36 e 37.
Indeferido em face do artigo 83 do
C.P.I. na classe 32.
N° 028.578 - Calariam,. - Caltinese
- Tecelagem do Brasil S.A. Classe 32.
Exigências
Tétanos com exigências a
cumprir:
N" 228.557 - Varta Ak:ierg •_srlischaft.
Arqu!vamentos de processos
Foram mandados arquivar os procassas abaixo mencionados:
N9 459.797 - Fábrica de, Fios e
Linha marte S.A.
N9 509.431 - Emprêsa Auto Ônibus
Santo André S.A.
N" 518.311 - Ferro Corporation.
N" 825.540 - Celanese Tecelagem
do Brasil S.A.
N" 828.575 - Ceianese - Tecelagem do Brasil S.A.
N" 823.576 - Celaríese - Tecelagem do Brasil S.A.
N'' 828.577 - Celanese- - Tecelagem do Brasil S.A.
N" 828.579 - Ceiam se - Tecelagem do Brasil S.A.
N ." 828.574 - Celancae - Tecelagem do Brasil S.A.
N9 828.038 - Celanese - Tecelagem do Brasil S.A. - Arquivem-se
As processos.
Expediente da Seção
de Inurferência
Rio. 19 de fevereiro de 1968
Marcas deferidas
N" 566.387 -- Apetite - Companhia Swift. do Brasil - Classe 41.
- Fiéa sem efeito o despacho de
Indeferimento publicado em 6 de fevereiro de 1268, que por um lapso
saiu publicado, Registre-se '`com0
marra genérica.
z
INP.' 375.875 - Braspo.sca - Braspesca Indústria e Comércio de Pesca
N'' 438.903 - Universal - Cláudio
Limitada - Classe 41.
Scarinci - Classe 38.
N9 484.608 - Bracco - Novoterápica - L • 13 N 13racco - Nevatherápica Lalxiratácios S.A. - Classe 3.
N9 495.028 . -- Exiinlopes - Comércio Exportação e Importação Eximldpes Ltda. - Classe 8.
N" 509.301 - Carlota - Joaquim
Islarthis Santana - Classe 41.
N9 517.924 - Babylândia contereis(' e Administradora Mineira
Ltda. - Classe e49.
N°520.168 - Cruzeiro - E,mprésa
Auto Cruzeiro Ltda. - Clame 38.
N9 533.476 - Pia - Bittencourt &
Cia. Ltda. - Classe e41.
Ns 541.109 - Record - Cervejaria
Pérola S.A: Indústria Comércio •
-• Agricultura
Classe 43.

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
N9 546.648 - Bemoreira é o Seu
Programa Bemoreira Companhia
Nacional de Utilidades - -Classe 32.
N9 552.102 - Cleóópatra Ancora Indústria e comércio Ltda. Classe 36.
N9 552.228 - Primor
Indústria
e Comércio de Bebidas Primor Ltda.
- Classe 42.
N9 552.229 - Primor,- -Indústria
e Comércio de Bebidas Primor Ltda.
- Classe 43.
- •
N9 553.669 - Dinalube - Cinalube - Lardoline S.A. Indústria e Com;rcio - Classe 47.
N9 '556.339 - Kat° Mate - Refrigerantes Minas Gerais S.A. - Classe 43. N9 556.662 - Agua Mineral Imbassally - Água Mineral Dias D'Azila
Ltda. - Classe 43.
N9 556.689 - Ibrapac - Ibrapac
- Indústria Brasileira de 9Aparelhos Científicos Ltda. - Classe 10
(com exclusão de cadeiras para clínica médica, mesas de operações,
mesas para curativos).
N9 556.691 - Badames Pastifido Badames Ltda. - Classe 41.
N9 560.577 - Emblemática --s Jaão
Gomes Xavier • & Cia. Ltda. - Classe 41.
N9 565.122 - Lelly - Basílio Ricardo Borges Guerra - Classe 36.
N9 565.349 - Ferticap - Fetricap
- Fertilizantes Capuava S.A. -Classe 2.
N9 565.859 - Centro Comercial
Santa Maria - Centro Comercial
Santa Maria S.A. - Classe 8.
N9 568.638 - Brown Boveri - Aktiengeselischaft Brown Boveri & Cie.
- Classe 21.
N9 566.661 - Rigesa S.A. Celulose
Papel e Embalagens - Rigesa Celulose Papel e Embalagens Ltda. Classe 38.
Mesbla S.A.
N9 567.727 - Royal
- Classe 40.
N9 567.888 - Mandrake a.- E. Baroni & Filhos - Classe e41.
N9 568.560 - Organizações Novo
Mundo - Banco Novo Mundo S.A.
- Classe 1.
N° 568.574 - Organizações Novo
Mundo - Banco Novo Mundo S.A.
- Classe 15.
N . 568.602 - Organizações Novo
Mundo - Banco Novo Mundo S.A.
Na 568.606 - Organizações Novo
- Classe 43.
Mundo - Banco Novo Mundo S.A.
- Classe e47.
N° 568.619 - Devian - Malharia
"Devim" Ltda. - Classe 36.
N° 568.654 - "M" - Metalúrgica
Iguaçu S.A. Classe 12 (sem 'direito ao uso exclusivo da letra "M"
isoladamente).
N9 568.665 - Oxalá - Arlstides
Ferreira de Castro - Classe 2.
N9 568.717 - Vel-Pel - M.' Lanemau - Classe 36.
N9 568.721 - Edibloc - Edibloc
Indústria e Comércio de Artefatos de
Classe 16.
Cimento
N9 569.306 - "P" Polenghi S.A.
Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios, - Classe 1.
N9 569.484 - Grafstar - Gori &
Bueno Ltda. - Classe 47.
N . 569.527 - Lactokid - Laboratórios Frumtost S.A. - Clame 3.
N9 569.674 - Pai Inácio - Geraldo Bicalho - Classe 42.
N9 560.703 - Liberdade - Rádio
Liberdade Sociedade Ltda. Clas
se 8.
N9 570.095 - Tupaiba Tupaiba
- indústria e Comi:cio' Ltda. Clame 21 (com exígua° de alavancas
de c?mbio, carrinhos para maquinas
de escrever e veloelpedes).
• N 9 570.100 - - Mantaplaal
Manufatura de Phistteos "Ltda. Classe el.
- Seibert &
N9 510.11111
Cia., - Ciam 30.

,
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N9 571.622 - Recama - Indústria e Comércio Recarma Ltda. Classe 11 (com, exclusão de arpões,
arpões de carregar lâminas para barbear navalhas para barbear, válvulas sanitárias para descarga automática nas sentinas).
N9 572.940 - Oregon
Indústria
e Comércio de Roupas Oregon
- Classe 36.
N9 573.149 - Unity - Internacional de Correios, Telégrafos e Telefones - Classe ,32.

N9 567.269 - Sumaré - Argamassa
"Sumaré' Industria e Comércio Limitada - Classe 4.
.N9 568.601 - Organizações Novo
Mundo - Banco Novo Mundo S.A.
- Classe 42.
N9 569.285 - Visto, Lido e Ouvido
- Ari Cunha - Classe 2.
1V 569.297 - Alegria de Rimar Albano Paulo de Paiva - Classe 32.
- 1V 571.372 - - Sodadada Farmacêutica Virmona Ltda. Classe 3.
1V 571.674 - São Caetano - InTitulo de estabelecimento deferido
dústria Metalúrgica São Caetano
N9 534.244
Ótica Foto-Un.ão - S.A. - Classe 6.
1V 573.433 - Jupiter - Sociedade
José Pestana Júnior - Classes 1
8 - 33 - Art, 97 n9 1 do C.P.I.). Comercial e Construtora Júp I ter LiN9 537.744 - Loja de Cey lão - mitada - Classe 16.
Costa Nogueira & Cia. - Classes 28
- 18 - 36 - 38 - 41 (art. 97 ri.9 1 Titulo de estabelecimento inch.' ferido
do C.P.I.).
149 554.727 - Modas Imperatriz N° 560.399 - Organização iNprix - Verbicaro Gisetas & Cia. - Classes
C. & Rosa Ltda. - Classe 33 (arti- 23 -.36 - 37 - 35 - 48.
go 97 n9 1 do C.P.D.
1V 569.978 - Construtora Coraçãa
N° 567,555 - Agência Poty - Joa- de Jesus - Aurino José Tai. ares quim Aleixo de Medeiros - Classe 33 Classe 16.
(art. 97 n 9 1 do C.P.I.).
N9 549.272 7- Optica Iris Optica Expressão de propaganda !nele ferida
Iris Ltda. - Classes 8 - 33 (art. 9-t
N . 569.643 - Hudsen - Não Quein° 1 do C.P.I.).
ma Sozinho - Companhia de CiN° 569.282 - Rei do Paladar - garros Sinimbu. - Classe 44.
Souza & Santos Ltda. - Classes 41
- 42 - 43 (art. 97 n9 1 do C.P.I.).
Insígnia indeferida
N . 570.134 - Petit Bar - Petit
IV 570.886 - Boa Vista - Cia.
Bar Ltda. - Classes 41 - 42 - 43
de Empreendimentos e Administra(art. 97 n 9 1 d oC.P.I.).
ção Boa Vista - Classe 23
N9 570.840 - Magazin Geral
Magazin Geral Ltda. - Classe 36
Exigências
(art. 97 n9 1 do C.P.I.).
NOM

ecomercial dei er do

N9 530.534 - Cerâmica Laranjal
Paulista S.A'. - Cerâmica Laranjal
Paulista S.A. (art. 93 119 2 do C.
P . I. ) .
N° 547.462 - Wings Transportes
S.A. - Wings Transp64tes S.A.
(art. 93 119 2 do C.P.I.)7
N9 573.909 - São Paulo Cia. Nacional de Seguros - São Paulo Cia.
Nacional de Seguros (art. 93 n 9 2 do
C.P.I.).
Insígnia deferida
N° 552.310 - Emblemática - Predial Santa Fé Ltda. -- Classe 33
(art. 95 do C.P.I.).
N° 569.270 - Hotur Hotur Hotéis e Turismo S.A. - Classe 33
(art. 95 do C.P.I.).
Marcas indeferidas
N9 _ 486.106 - Silbras - Júli3 de
Revorêdo - Classe 41.
N9 486.673 - Sankoanense - Vaaconcellos & Amaral Ltda. - Classe 41.
,N9 489.375 - Sazabras "Sazabras" Importadora Exportadora e
Cotnérico Ltda. - Classe 5.
N9 499.896 - Frigobras - Companhia Frigoríficos do Brasil Frigobras - Classe 42:
N . 540.155 - Imperial - Indústria Coelho de Artefatos de Madeira
Ltda. - Classe 40.
N . 546.846 - Metalic TC Columbia
Tecelagens Coluinbia 8.A. Classe 36.
Garag;*m
N 9 553.575 - São José
Náutica São José iSmitada se 2l.
N9 554.931 - Grapette - Anderson
Clayton & Co., S.A. Indústria e Comércio - Classe 42.
N9 554.92 - Grapette - Anderson,
Clayton & Co. S.A. Incitlatria e Comércio - Classe 43.
N9 558.834 - Avião - Fábrica de
Calçados Avião Ltda. - Classe 36.
N9 566.619 - Café Santo Antonio
de Pádua - Mário Pereira Alves -Classe e41.

Têrmos com exigências a
cumprir:
N9 470.035 - Renato Polia.
1V 538.265 - Confeitaria e Restaurante Pasano S.A.
N9 540.333 - Rirelli Societa Per
Azioni.
1V 540.472 - Indústria de Produtos Alimentícios "Confiança" S.A.
1V 546.842 - Comércio e Indústria
Neva S.A.
1V 548.164 - Belgobras S.A. .,mportação e Comércio.
1V 548.508 - Fazenda Santa Helena Ltda.
N9 553.277 - Global S.A, Indústria e Comércfo.
N9 555.232 - Casa Pampulha Limitada.
N9 561.144 - Nacional Club.
1V 566.294 - Cia. Cipan Veiculos
e Máquinas.
IV 569.708 - Elnabra S.A. Eletrônica Naconal Brasileira.
N9 570.305
A C F - Industries
Incorpora ted.
1V 570.366 - Carnag - Peças e
Acessórios Limitada.
Diversos

N9 659.598 - Emmanuel & Gorenstein.. - Foi mandado prosseguir na
classe 36, excluindo a 33.
NOTICIÁRIO
Oposições
Frigorífico Erechim S.A. (Fábrica
de Produtos Suínos) (oposição ao
tèrmo 818.046 marca Pescanobre e
termo 818.667 título Casas das Carnes Nobre).
Alcásitara Machado Com. e Empreendimentos Ltda. (oposição aos
térmos:
1V 818.673 - titulo Fenade.
N9 18.674 - título Fenab.
1V 618.675 - título Fenade Feira
Nacional do- Desenvolvimento).
Fatcetta & Medeiros Ltda. (oposta
ção_ aos termos 822.353 - 1122.354
marca Artetnp).
Financial do Comércio e da Produção S.A. Crédito Financiamento •
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Investimento. (oposição aos têrmoa:
Editema Abril Ltda. (oposição ao -N9 817.718 - marca Brasília.
ABC - Rádio e Televisão S.A.
833.445 -- 833.446 -- 853.447
tèrmo 822.600 sinal Um Homem Seibre •N9 818.228 - marca Lagela Grande. (oposição ao térmo 824.242 *marca
Na 818.229 -a marca Lagoa Grande. C.A.B.).
833.448 - 833.449 - 833.450 jsRodas Vala _ Por Dois).
N9 818.230 - marca Lagôa, Grande
833.451 - 833.452 - 829.881 Parfums Christian, Dior (oposição
Publicitária Paulista S.A. ( oposi
829.880 - 833.439 - 833.440 ao têrmo 820.977 marca 'MaisOn
-çãoatérm82.697marcLloyd S.A. Agro Pastoril):
833.441 - 833.442 - 833.443 Paulista)
Semp Rádio e• Televisão S.A. (opo- D'Or).
833.444).
Bochner (oposição ao têrmo
sição
aos térinas: 813.796 - 818.797 n9José
Indústria de Bebidas Milani S.A.
826.618
marca Sedução).
marca
Sep).•
Frigorífico Arrimo do Brasil S.A. (oposição ao têrmo 824.899 marca
Atlântica Cia. de Investimentos
(oposição ao tênno 818.944 marca Caninha Pinga).
A
.
Metalúrgica
1410
S.A.
-Ind.
e
Comércio
e
Financiamento (oposição
Estréia do Bosque e Lêrmo 820.672
Edson Contini (oposição ao térmo Com: (oposição aos térmos: 831.904-- ao têrmo 832.014 titulo P.M.I„ marca Pure Magic).
119 a33.232 marca Patutinha).
905 - 832.794
833.310 marca Rio). Fundo Mútuo Imobiliário).
Microlite S.A. lnd. e Com. (opoCia. de Canetas Compaator (oposisição aos tèrmos: 785.669 - 785.670 ção ao têrmo 823.686 moira MagiaClaudio Moita e Silva (oposição ao
Keuffel & Essa Company (oposição
- 785.671 - 785.672 - marca ter).
térmo 837.817. título Cara das An- ao têrmo 818.038 marca Log-Log),.
Rayol).
Sotel - Serviços de Eletricidecie 'cenas)
Cora Products Company (oposição
(oposição ao térmo 813.661 marca S.A. (oposição ao têrmo 830.474
ao térmo 818.211 mama IVIinazna).
Plásticos
Plavinil
S.A,
(sposiçáo
Lab. Organon do Brasil Ltda.
Herta System Inc.. (oposiéão ao tara
Banco da Crédito Agrícola do Es- ao .tênno 818.564 marca Rolo Roy).
Obanol).
Marca Setel) .
mo 817.45a titulo Laboratórios Herta
Química
Moura
Bras
i
l
S.A.
(opoLab. Organon do Brasil Ltda. pinto Santo S.A. (oposição ao têr-'
ao tanno 830.867 marca Gra- Ltda.).
(oposição ao tênno 818.661 marca aio 829.091 marca Banco Nacional cio sição.
Artex S,A. Fábrica de Artefatos
aan-C).
°bano». rexteis e (000sição ao térmo 317.889
Espirito Santo)'.
- ABC - Rádio e Televisão (oposiContap Ltda. (oposição ao térmo
1:aoc -1 Peroira da Alm:ida . S.A. :narca Altex).
ção aos térmos:
n9 821.980 marca Contap).
Ind. e Com. (oposição ao remo rúN9 825.197 -.- marca DC - DiagnFumagalli S.A. Ind. e Com. (opo- mero 817.669 marca Kmoida)
NOT Cl* RIO
nóstico e Cura.
sição ao têrmo 829.577 marca EmbleFrigorifico Annour do Strasil, S.A.
mOaica).
. N9 827.075 - marca CBC.
ao têrmo 821.197 marca A
Retificações
Sobrara Soc. Brasileira de Ar Con- (oposiocao
N9 828.897 - marca Ouros.
:Oto, Magica).
dicionado
Ltda.
(oposição
au
tarmo
N9 828.904 --s marca Ouros Promo- n9 829..721 marca Sobtasa).
.1Tzro-r1É.: rcelátrica Ind." e Com.
Ficam os pontos publicados em 14
. • S.A. (earsiçaio ao tarmo 825.320 morções.
ae fevereiro de 1953 retirados por
sa
Herói).
Brasil
Oiticica
S.A.
(aposição
aos
Pan Produtos Alimentícios Nacio- térmos: 830.916 - 831.312 - 832.118
terem soado com incorreoões:
noa S.A. (oposição aos têrmos:
'Irais. Elétricas e Musicais rabriça
Tèrroes:
marca
Ipanema).
N9 827.247 - marca Big Joe.
S.A. (oposição ao termo núKemwell A. G. (oposição aos tara Odeon
N9. 831.147 - marca Nutri-Pan.
N
.
moro
018.463
marca
Auto-Tope).
124.553 - privilesdo - de invenmos: 818.271 - 818.272 - marca SuRobert Bosch GMBH (oposição aos oerfcsco)
oão - Aperfeiçoamentos em dispo.
Denise
Ind.
e
CZ.111. de Artefatermos: 817.649 - 817.650 marca
Armações de Aço Probel S.A. (opo- tos cra Couro .e Plásticos Ltda. (opo- l'aaivos •d3 fixação doa booces éticos
Floolobrás).
sição aos téamos: -81‹.294 - 819.295 sição ao termo -836.673 marca Crea- ,ri!,ustávefsb sabre os maaeiramentost.
:"..o projetos engastados da veículos
J. B. Produções Cinematográficas marca Davi/abei e têrmos 819.499 - oõss Donize) •
saaorstóveis - Requerente: Pierre Ci319.430 - 819.431 - 819.432 - mar-L'da. (oposição aos térmos:
Indústria de Instrumentos Musi- bie.
-a Durabel).
N9 820.789 - marca J P C.
Sistema do pintura por pulverização
Transrodo - Cia. Nacional de sacis Arco-Iris Ltcla. (oposição ao terN9 827.932 - marca J. 13. Pabliono 820a534 título Lojas Arco-Irisa. o válvula co oratcO) emorrosa aa •
alontainers (oposição aos larrnos:
clOade.
ItatiaiaS.A. Veículos Motoros e T-'!e.trerente é para Ranoburo, Lamino
N9 035.256 - marca Transrodol.
. Cooperativa Agrícola de Cotia ating.
??aças (opaa
ição aa termo 832.631 tiN9 835.854 - marca Transdoro.
Coeo.erativa Central (oposição aos
N9 127.763 - privilOgio de insana
termos: 826.195 - 026.196 - 826.198 • :The Singer Company (oposição aos tulo Itatiaia. Turismo). • :
- 826.199 - marca Cota e tarmo tarmos: 822.877 - 8228/8 marca
Vianello Ind.' e Com. Ltda. (opo- ^"a-) - Dozposinão dos êmbolos de máSimber).
n9 825.626 marca B.A.C.
sição ao toamo 832.427 nome de em, -uinas de êmbolos rotativos - Ro^yerent s : repp reauther G.M.B.H.
Consyl Auxiliar dasCompanhias
Unilever Lmited (o posição aos téra préra -Viana' , S.A. Importação e CoNO .129.962 - pr;vilégio de invenção
S.A. (oposição aos tarinos: 023.546 mos:
mércio)
838.518
s838.517
marca
Solar).
- Uni novo modelo de detentor do
,- 826.701 marca Concil).
S.A. Frigorifico Anglo (oposição
Giuseppe Lacovino (oposição ao teia casquilho metálico das bielas - ReCooperativa 'Central dos Produto- aos Varinos:
mo 835.887 marca N. S. do Loreto). -izerento: Marukou andústria de Márss de Açúcar e Álcool do Estado de
=I. IP.. !r iras Agraeolas Ltda. .
iln••
S. Paulo (oposição ao tértno número
N9 129261
privilégio d s invenção
827.590).
- Prec.w:o para a execução de reWalter Kidde & Comoany Inc.
vestimentos semi-rígidos - Reque(oposição ao têrmo 817.473 nome de
re- rito: Solviam.
empresa Walteo Kidde eS.A. InclúsNO 129.887 - nrivilégio de irvonçâo
taa e Comércio).
- Secador e misturador de asfalto West Riding Investiments Limited
R-nueranta pira: John H. alauldin,
(oposicão ao Urino 822.118 marca.
LEI N 9 1.494 - DE 25/11/61
-N9 120.438 - privil égio de inven
Tory's).
- _nroir q biciráullcos - RequeOtto Baumgart Ind. e Com. S.A.
rente: The Dayton Steel Foundry
DECRETO-LEI N 4 - DE 4/2/66
(oposieão ao Urino 816.656 marca
Comrany.
Peara .
N9 130.9a4 - privilégio de 'invenção
DECRETO-LEI N 9 6 - DE 1111/66
- Aperfeiceamentos em paradores e
Compaflia Anónima Toddy Venezomotores hidtáulicos - Reouerentc
lar a (oposição ao Momo 818.414
LEI N 9 5.334 - DE 12/10/67
Seciété Anonyme André Clm
e a Prolim).
amen.
Walt Disney Productions (oposição
ao t€rmo 817.533 marca Duinbo).
N9 131.554 - privilégio de invenPolenghi S.A. Ind. Brasileira de
^Ao - Sistema de suspensão indeProdutos Alimentícios (oposição VA
p
endente - Requerente: I9ord Motor
VIVULGAÇ2 II0
1.029
...térmo 817.719 titulo Ca.sa de Lanches
Company.
Nane).
N9 131.588 - privilégio de inven.
ção - Construção de cilindro mestre
E. M.- P. Emprèsa de Marketing. e
- Requerente: The Bendix CorporaPiopaganda Ltda. (oposição ao Lar
tion.
mo 817.462 marca Empa).
' PREÇO NCr$ 0.44
N9 131.782 privilégio de invenMetalúrgica Forni- Ltda. (oposição
oão - Aparelho para simular o' mo-ao : têrmo 819.859 marca Fortin).
vimento de um 'veículo ao longo .de
Produtos Químicos e Artefatos de
urna estrada, com controles de ditaBorracha Fulgor Ltda. (oposição -ao
rão e dispositivos. para indicar as
tértno 837.222 marca Becke,r).
A VENDA reações do motorista - Requerente:
Vivara Modas Ltda. (oposição ao
annamaria Cafulli.
•
tênno 826.297 marca Vivam).
Na Guanabara
N9 134.080 - privilégio de inven- Ford Motor Company (opesiçá,o ao
cão - Derivados do hidrazina - Retêrmo 827.136 marca Cometa).
, Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
querente: Sandoz S.A.
Promo S.A. Serviços de ePromoFica retificado o inicio do primeiro
ção (oposição ao têrmo 837.742 marAgência I: Ministério da Fazenda '
ponto.
ca Promotec).
Processo para a preparação de sulí Atende-se pelo Serviço de'Reembólso Postai
• Unilever LiMited (oposição ao têrfons.midas da fórmula 1. na qual
mo 837.754 marca Sferolux).
11 A L significa uni átomo de cloro
Estúdio Gráfico Repro Sat. (opoetc, etc., etc.
Em Brasília
sição ao térmo 832.264 marca ReproN9 134.093 - privilégio de invenGral) .
ção - Aperfeiçoamentos em adubos
Na Sede do D 1 N
Brasilar S.A. (oposição ao farino
granulados ou não - Requerente:
1
n9 819.116 marca Brasilart).
Selai Yar aaawa.
.
Casas do Charque S.A. (oposição
N9. 138.119 - privilégio de invenao têrrno 821.722 marca Maga).
ção - Dispositivo para o descasque
. •
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de frutos, como por exemplo das no- 10 124.167 - "Calibrador". - Fica garro de uniformidade aperfekroada dos e controlar sua produção --- F ca
zes brasileiras e dos fruto sdo ana- retificado o nome do requerente para
mecanismo regulador e alimenta- retificado o nome do requerente para
cárdio - Requerente: Amedeo Men- The Goodyear Tire 8: Rubber Com- dor de fumo para máquinas de fa- F. L. Smidth siz Co. A. S.
pany.
carelli Santarelli.
bricar cigarros, pear executar o cl,to N9 163.566 - Original mo,
111)) de
N9 134.934 - privilégio de inven- N9 124.269 - Dispositivo para a fipara papéis - Fica reção Nova disposição construtiva xação de um cubo em um veio. - I'llesis396.440 - Estrutura de anel de perfuradora
o eome do requerente pira,
em válvula de bujões portáteis para Fica retificado o nome do requerente vedação - Fica retificado ' o num tificado
do requerente para leihraseal Cor- János József Keine.
fluídos - Requerente: ,Bruno Dia- para "Bõrge Martins".
rena..
Ficam retificados os processos acaN9 127.475 - Mola de Prato -. Re- eeretion.
N9 136.856 - Processo e aparelho ma mencionados por tercei saldo
N9 137.031 - privilégio de inven- querente:
Fichtel
Sachs
•
A
.
G
.
para ensaiar produtos concreciona- com incorreção em 15-2-68.
ção - Aperfeiçoamentos em discos de Fica retificado o 5 9 ponto.
fricção - Requerente: T E G - In- 5) _Mola de prato, de acôrdo com
dústria e Comércio de Auto Peças os pontos 1 a 4, caracterizada - pelo
Certifitados Expedidos
Ltda.
fato de que as extremidades das alaN9 137.200 modê/o de utilidade vancas
que
se
voltam
para
o
centro
Picam notificados os requerentes dos certificados abaixo mencionados
para Nôvo modelo de tampa para
disco anular, apresentam-uma for- a comparecerem
a êste Departamento In .prazo de 90 dias, a fim de
frascos em geral - Requerente: do
ma
favorável
ao
deslizamento.
efetuarem o pagamento da taxa de acôrdo com o Decreto n9 254 de 23
Caesu-Maq - Indústria de Máquinas Para Bebidas 'Ltda.
N9 128.697 - Sistema de ignição. de fevereiro de 1967.
N 9 137.049 - prenjégio de inven- - Fica retificado o nome do requeção - Um prccesso e ~relho para rente para Eltra Corporatinn.
Registros
Termos Termos
Registres
N9 130.938 - Rolamentos que esc
extração de cera das fôlhas da carnaubeira nor meio de vibraçeta elás- alinham por si só e sua fabricação -ticas - Requerente: Andelson Mas- Fica retificado o nome do requerente
368.500
para The Heim Compam
405.797
530.806
368.74
,
ma rer)• as de Oliveira Pinto.
368.501
N 9 130.947 - Mecanismo de- em411.332
530.971
-368.575
N9 138:368 --modelo de utilidade
368. o02
413.376
531.080
368.576
- C:sto para o acondicionamento breagem de func i onamento hidráu368.503
• .436.065
368,377
531.277
de úteis para o banho dos bebês - lico - Requerente - Twin Disc
368.504
368 578
450.780
531.346
Requerente: Alfredo Lopes Quino- Glutch Company - Fica retificado
368.505
o 19. e 2 9, ponto.
363.579
482.607
531,794
nes.
368.5er
368.580
483.651
531.732
N 9 138.399 - modelo de utilidade 1 - Um mecanismo de enbreagán
368 507
363.581
486.693
-531.801
- Nôvo tipo de porta-cigarros para de funcionamento hidráulico, tendo
3dami •
368 583
482.163
531,947
autos - Requerentes: Frances.co Ba- um par de engrenagens . em um eixo
368.509
368 583
489.595
532.125
tei e Mário Pancotto.
comum e conectadas- à '-separaeas
368.510
368.594
490.598
532.549
N9 139.232 - privilégio de inven- partes rotativas, respectivamente, nin
368.511
368,583
_ 493.098
532.682
çào - Aperfeicoamentos em gerador estojo anular deslocável no menc,o368.512
369.5e8
495.471
532.712
de rádio-freqüência - Requerente: nado eixo, e tendo plsõeS de parede
368.513
368 587
495.550
532.985
Prodelec S.A. Trensfermadcres Re- terminal adaptados para engatar as
368.514
496.204
363 Ne8
532.903
tificadores.
engrenagens, respectivamente, inclu- •
368.589
368.515
504.562
532.935
indo
Innen-lembro
de
reação
dentro
N9 154.934 -- privilégio de Inven368.516
363.590
508.876
533.049
ção - Dispositivo para a inflamação do estojo mántido contra movimento •
368 517
368 591
509.243
=ft,
543.491
axial
no
eixo
e
limitando
com
o
esde gás de duplo contacto - Reque368.518
363.592'
510.616
533.916
tojo
um
par
de
caixas
receptoras
de
rente: Maria Christina Mello da Sil- liquido de -volume variável, disposi368.519
368 593,
511.878
533.958
va Oliveira.
368.520.
512.055
368 594
534.097
tivo
para"
constante
suprimento
de
N? 156.453 - modelo industrial - liquldo à Urna relativa baixa pressao
368;521
4 534.102
368 595
512.827
Nôvo e original modelo de isqueiro - 'à ambas as caixas .quando einem
368.522
361 596
.512.828
534.214
Requerente: /nigás - Indústria Na- as engrenagens são soltas incluinde
'368.523
'368 591
513.065
534.273
rioual de Isqueiros Ltda.
368.524
3611 598
513.089
4 534.456
dispositivo de passagens no membro
361 sng
368.525
513.093
538.563
N9 161.690 - modelo industrial ale reação conectando com amem es
368 526
361 500
. 513.270
538.756
para Nova e original configuração caixas e dispositivo 'de válvula con368.527
363 601
513.300
539.377
Introduzida em escôva de limpeza duzido pelo membro de reação era
368'528
363.602
'
513.378
540.047
para bacia sanitária com o respectivo seus lados opostos e inclinados :pelo
368.529
, 363.503
513.379
540.150
suporte - Requerentes João Maschke líquido de baixa pressão à unia fie368,530
368.504
513.380
540,170
slção que possibirit.-. fluxo através cio
& Cl4a.
368.531
363.605
513.381
540.374
dIspositivo
de
passagem.
N9 137.760 - privilégio de inven368.416
368.532 .
4
527.721
540.484
ção - Aperfeiçoamentos em bõlsaS
2 - Uni mecanismo de engrena363.108
368.533
527.826
541.532
plásticas para fumo e similares' - gem de funcionamento hidráulico de
363 609
368.534
• 527.883
541.541
R equeren te: Inducondor . A . Indús- acôrdo com o ponto 1, incluindo d s363 610
368.535
527.974
513.390
.0
tria e Comércio.
posievo para manter cheias
363.536
363 511
528.024
515.F97
as caixas com o mencionado liquido
368 612
368 537 528.074
541.r43
Fica retificado todo o ponto:
pressão relativamente baixa,
363.513
363 538
528.110
• 'is 541.548
1 - Um rávo modelo de fecho ae uma
dispositIvo para suprir relativa353.514
368.539
528.125
527.416
para bôleas plásticas para o fumo mente
liquido à uma pressão rela368.540
363.615
528.129
530.030
e simi l ares, do tipo ccrnstituido por tivamente
alta e cada para engatar
363 fl6
368.541
523.144
541.550
duas fôlhas fluas de material plás- e engrenagem
associada
incei:mio
368.617
368.542
523:146
541.571
tico, sebrepostas e em seguida dobra-. válvula hidráulicamente acionada
353.318
368 o43
528.151
541.587
das sôbre si mesmas pelo meio e sol- c.,onduztcla pelo menclonado membro
368.619
368.544
5"1.158
541.593
dadas eletrônicamente em dois lados de reação e preparado para prover
368 620
368.545
528.274
541.609
o postos. restando aberto um dos la- a descarga do liquido da caixade
368.621
368.546
'528.436
641.621
dos maiores que constituem a bôca da volume decrescente de eigrenagern
363.022
363.547
528.461
642.524
'
Mesa oue recebe um fecho plástico, a ser sol
•
'363.623
t a.
528.568
368.548
544.783
sendo este caracterizado pelo fato de
363.624
363:518
528.567
545.016
ser constituído por várias ordens de N9 131.982 - Processo e máqU na
368.625
368.550
528.598
545.289
nervuras longitudinais e paralelas de para dobrar fitas de fio previamente
368.626
- 528.700
368.551
547.588
cristas arredondada se dilatadas conformado em configurações adap363.527
• 528.730
363.552
548.116
formando entre cada par de' nervu- tadas como uso como molas 363.623
528.750
368.553
549.405
ras um alojamento arredondada para querente -e- Rockwell Standard Cor
369.629
528.789
368.554
549.178
a &leia e outra nervura defron- poration - Fica- retificado o titulo
363 630
528815
368.555
549.589
(privilégio de invenção) - Proceeso
tante.
368.631
368.556
529.385.
549.999
e máquina para dobrar fitas de f o
363.632
Picam os pontos acima m e nciona- previamente conformado em configu529.515
368 557
550.889
dos retificados por terem saldo com raeõee adaptadas para uso corno
368.633
529.533
368.558
551.575
363.631
incorreções- em 14 de fevereiro de molas.
368.559
529.551
552.742
368.64
1968.
368.560
_529.572
552.845
N9 13 .2.204 - Aperfeiçoamentos em
368.336
- 523.661
368.561
554.744
bomba de injeção de combustível em
NOTICIÁRIO
e
368.637
529.720
368 562
555.054
motores de combustão interna , 3635)38
529.736
368.563
555.084
Fica retificado o nome do requeren,e
Retif icagdes
' 368 639
368.564
529.737
555.222
para Societé Anenyme 'pour L'Ex368.510
• 368.555
529,738
/ 557.343
nloitation dez Precedes Chineques et
Ficam os pontos publicados em. 15 Physiques.
529.745
368.641
368.566
558.741
de fevereiro de 1968 retificados por
368.642
529.838
562.201
368.567
terem.paido com incorreções: •
e N 9 134.952 --e- Aparelho hera a
368.513
529.860
-368.553
562.228
carburação de ferro .e ferro ligas ." 368.644
. 529.924
368.569
563.032
Termos:
Fica retificado o nome do remo s368.645
535.000
-363.570
563.040
N9 124.025 - privilégio de inven- rente para Deutsche Gold und
353.616
530.135
368.5Z1
563.316
ção riem Processo para produzir urna ber Scheideanstalt Vormals Proee eer,
368.347
563.958
530.166
368.541
cápsula minúscula - Requerente:
368.648
N9 155.389 - Máquina para !abri,
535.528
363.573
563.433
The National Cash Reg i ster Compa- cação de cigarros - Requerenee 541.528
363:607
i36.6-.
ny. - Fica retificado o inicie do prilerican Mach'ne 81 Foundry Coma
mriro ,ponto:
pany - Fica retificedo o título p .a a
1 - Proc:sso para preduzir urna (prl yilégio de invenção) eproces-'"
Rio 19 -2-e3 - Assinei -e encerrei 42 laudas do expediente NiltonAL
vm X.rr'er, Diretor cIo S. D. cepsula minúscula etc. etc. etc.
Para- propiciar ern encrialent ??.
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PATENTESE INVENÇÃO
Pub/icação que se faz cie acôrato
O 1 0.9-.2
TERMO NO 13a 942
De 18 de ilidir de 1961,
Comniercjal Solvents Corp.eratios.
— Estados Unidos da Amfalca.
Titulo — Proccessos de Preparai'
Ilidroxi-Cetona s •
Pontos Característicos

,e
Cadigo da Propriedade Industrial (Decreto-lei n 9 " 903-43), em face do "ci .at. ficou reeolvido, no
Itan 4 da Portaria n9 73 de 4 de outubro de 1937. do Diaetor-Geral •

o art . .2G do

de de entrada num percurso de gás do com o pnto precede/11;e e tudo dita roda de tração, pelo que ditos
tendo uma área de ,secção transver- conforme substancialmente d.escrlso, j membros espaçados movens-se atrasal decrescen te na direção do curso reivindicado e pelos desenhos alexosi.' vés de dito espaço entre ditos alementos em um arco relaavanience
e de modo a ter um componente supequeno da rotação tanto de dtta
bstancial de velocidade normal a gra
de tração como de dita roda
de d.e entrada e dispositivos para TERMO N9 130.571, Dal 4 DE JULHO roda
raiada, e dispositivos para acionai
descarregar os gases que passem peDE leal
dita roda raiada em sincroniracao
la grade de saída.
Owens-Co:ning
Fiberglas Corpora- cora dita roda de tração, pelo _LW o
2 — Um parificador, de acôrdo tion — Es e.clos Unidos
da -Aniarica.' Impacto de ditas membros espaçaima
com o ponto 1, caracterizado por ser
Titulo;
-Aperfeiçoamentos
em apa- contra os lados de ditos eqspaços ao
is . grade de salda, substancia'anante.
1. O processo de , preparar hida grade de entrada
relho para alimentar -uni cordão, de mínimo.
droxi-cetoras caracterizado por fa- espaçacia
purificador, .da ,ac rdo
6. Aperfeiçoamentos em aparelho
.
• .c —
zer reagir Mais metálicos eacolhidas com
opon
to 2, caracterizado ror ter
para alimentar longitudinalmente mu
no grupo que consiste de mais de um plano
coplanar
com
qualquer
Pontos
Característicos
cordão contínuo de multifilamerila,
metais alcalinos e alcalino-terrosos parte da grade de entrada, num ande aoardo com os pontos 1 a 4. .e,t1;
de alceil-inferior-nitro alceis tendo guio subsjancial em relação ao eixo
1.
Aperfeiçoamentos em aparelho racterizado pelo fato de compreender
um -. átomo de hidrogênio ativo sôbre da abertura de entrada.
alimentar longitudinalmente um dispositivos para guiar dito cordaa
o átomo de carbono ligado a iacia- . 4 --, Uni purificador, de acôrdo aara
cordão- continuo de multifilamentos, para contato gera/menta tangencial
nal nitroo, com um ácido.
com
o.
pontos
1,
2
ou
3,
caractericoMpreandendo uma roda de tração com a superfície exterior de d ',1•4
2 — O procesao, de acôrdo com o
por ficarem as grades de en- rotativa , cora ut...a, pluralidade de elementos, e pela plu ralidade de
ponto 1,. caracterizado por manter a zado
substancialmente
em
trada
a
sairia
elementos circunferencialmente espa- membros circunferencialmente de direação mura temperatura de iirdem planos paralelas.
çados que formam uma superfície tos elementos, e pela pluralidade de
Na
de cerca da 309 até cerca de 1
lie ' 5 — Unipurificador. de acarde periférica cilíndrica interrompida membros circunferencialmente esde cerca de —• 30 9C ata
contato e adesão do cordão, panados que estão montraos em !mai
309C. e
com os poucos 1, 2 ou 3, caracteri- para
dispositivo para rotar dita roda de roda raiada para contata com dito
zado
pela
grade
e
entraa
ser
um
co
3 — O processo, de acôrdo cara o
pasto longituinalmente a caia. tração a alta velocidade, uma plura- cordão achando-se dita roda Paletas
ponto . 1, caracterizado pelo sal me- conee
6
-purificador, de acrirdo lidade de membros circunferenciai- montada para movimento em mai
tálico ser o sal r•le calei de 2-nitro com osUm
pontos
1„ 2 ou 3, caracteri- mente espaçados cada um móvel eixo localizado no lado da ei:yo no"1, 3-preparo-diol.
zado
por
ter
uni
raservatóriô de su- através de um- dos espaços entre os mal de tracão, eixo êsse rua está tlis4 — O processo, de acôrdo cqm o . primento de catalisador
_em comani- espaços' adjacentes de ditos elemen- posto do lado oposto do naiito , de
ponto 1, caracterizado pelo sei me- cação com a ext remidade
superior do tos formadores periféricos -em dita contato tanaencial . do emano e coas
tálico ser o sal de 11db de 2---ratroToda para contato do dito cordão, ditos elementos, pelo mie dita roda
do
.catalisador.
•leito
•
.1-própanol.
dispositivos para montar ditos mem- raiada faz contato com o cordão eia
5 — °processo etao
-7 — Um purificador, de acôrdo bros 'espaçados para movimento, ca- um ponto circunfenerchalment P re-5 — O processo de acardo iieni
com os pontas 1, 2 ou 3; caracteri- Tacterizado pelo fato de compreender moto de dito ponto de 'contato tanponto 1.. C3racterb.ado pel, sal ma- zado por ter um reservatório de su- uma unidade de Raça operativamen- gencial. e unidade de f''' P R raeraeitilha 'ser o sal de potássio der 2-ni-a primento de catalisador em cómuni- te aonectada à montagem para seio- vamente conectada 9. • 04`. rnaa ra i atrol butanel.
cação com a extremidade superior do Par a montagem rotativameate a da para votar dita rota, 'aliaria. a alta
.6 — O processo, de Raiano com o leito do catalisador e por ficarem as alta velocidade em sincronismo com velocidade em sincrool -p cão
com
ponto 1, caracterizado pelo sal 1112iá 'grades de entrada e saída em planos dita roda de tração.
dra roda de tração.
lieo ser o sal de potássio de 2-nitro- 'substancialmente paralelos.
2. Aperfeiçoamentos -em • aparelho - 7. Aperfeiçoamentos em anarelho
1 3-pentano-diol.
j 8 — Um purificador catalítico papara alimentar longitudinalmente um para alimentar lonaitudir P i menta ma
ra
um
motor
de
combustão
interna,
7 — O processo de acarai com o
disposto e adaptado pa- cordão continuo de multifilamento, corda° -contínuo cle multifilPmentaa,
ponto 1, caracterizado pelo sal me- ;construído.
ra
trabalhar
como de acôrdo com o ponto 1, caracteri- de aciardo com aua lcalar uva dos pontálico ser o f'al de litio de 2•nitro- aqui de rito,substancialmente,
com referência a qual- zado pelo fato de a unidade de fôrca tos 1 a e.' caracteriaado neta raaa ase
sc
31butenol.
compreender um trem de engrena- a roda de traaão ser-ac.e caiam!
8 — O processo, de acôrdo com o quer das pontos 1 a 4, ou 5 a 8.
providos dispositivos raias ¡medir a
gana entre o dispositiva para rotar
ponto 1, caracterizado pelo ácido ser
entrada de ar _ao iate-4ra . de da
roda de tração e a montagem.
o acid sulfúrico e pela temperatura
roda
de tração quanda ' aita roda de
a. -Aperfeiçoamentos em aparelho tracão
ser de ordem de cerca de — 309C até
TP.RMO N9 132.084
é rotada a alta velocidaae
para alimentar longitudinalmente uni !medindo assim o bembeamento
309C.
cerca de
cordão continuo de multifilamento, ar radialmente para fora a nart I r d.)
Reivindicam-se, de acôrdo com h . De 29 de agósto de 1961.
de acôrdo com o ponto 1 .caracteri- Interior de dita roda da. traall o an.are
Convenção Internacional e' o Art9 21
zado pelo fato de a unidade de fôrça ditos elementos formaoree de perido Código da Propriedade Industrial, 1 Requerente: Oswaldo Colombo — compreender uma engrenagem• anu- feria.
a prioridade do pedido tioirespon- São Paulo, Capital.
lar na roda de tração adjacente à
ente depositado na Repattiçã,o
Aperfeiçoamentos Introduzidos Em superfície cilinsirica interrpmpida e Reivindica-se, de acôrdo cem a ConPatentes dos Estados ' Unidos da ms
de Gavetas de uma engrenagem cilíndrica reta na vencão Internacional e O Art. 21 de
Dispositivo
América, em 23 de agôsto de 1960 sob
Código da Propriedade Industrial, a
ou Outros.
montagem.
piloridade do pedido .corresnondente
119 51.270.
4. Aperfeiçoamentos em aparelho depositado nasseenartican de Pateritas
Pontos Caractrristicoa
para alimentar longitudinalmente um dos ratados idradris ria • ,v,hriCP cal
=110 NO 131.190
contínuo de multifilamentos, 11 de julho de-19 .90 -sob n" 41.977. 19) — Aperfeiçoamentos introdu- cordão
aciardo com o. ponto 1, •caracteriDe 27 de julho de 1961.
zidos em dispositivi acionador de Sia- zado pelo fato de a unidade de fôrça
Oxy Catalist, 'Inc. — Estados Uni- vetas - de mesas ou outros, caracteri- compreender uma correia dentada
zado por adaptar a gaveta (1) da operativamente engrenável entre o
TERMO NO id1).5111
dos da América. do Norte.
Titulo: Purificador Catalitico Pa- mesa ou armário (2) uma chapa dispositivo para rotar a roda de traDe
22 de junho c-ye- 1961
.
ra Motor de Combustão Interna.
i (3), a qual é solidária a unia bucha ção e 'à Montagem. •
"Aperfeiçoamentos ean rrotares .de
(4) provida de rôsca, e na_qual tem
um eixo (5) todo rosqueado e dis- • 5. Aperfeiçoamentos em aparelho combustão interna à dois tempos".
Pontos' Característicos ptista sob a gaveta; o referido eixo para alimentar longitudinalmente um Automóveis , .e .Motoras "Ca:gatuna'
cordão continuo de multifilamentcs, Sociedade *Anônima -- • Ce.mpiiias i. —
-1 — Um purifcador catalítico para - em um manca/ (6) de apalo na sua .de
com qualquer um dos pon- Estado de São Paulo.
um motor de combustão interra ca- -aarte anterior, sendo que .na sua toeacárcio
1 a 4, caracterizado pelo fato de
racterizado por ter dispositivos para parte posterior está adaptaria á uma a dita
pluralidade
de membros 0.- , •
misturar ar com os ,gases de descar- ;roda dentada 17) redutora, a qual cunferencialmente espaçados
Pontos earacterispeos
monga, uma caixa tendo uma abertura I por sua vez é movimentada por uma 1 tada em uma roda *raiada e ser
• •
/
fazerem .1. Aperfeiçoamentos
de entrada ligada aos citados dispo- outra roda (8). transmissorti de mo- • contato 'motores
empurrarem dito cordata de .combastão
interna ita aree teraposr
altivos Misturadores; um leito de ca- vimentação de um raótoa .elétrico para •foa de
contato com dita roda caracterizados pelo -fato' aia *Lerem • os •
talisador na citada caixa, compreen- 1(9), e ainda para a ligação elétrica de tração, a(chando-se
dita roda gases de•-alimentacão . -comitaddos -didendo unia grade de entrada, ',.ma de rem:anda alispór de um botão ou raiada montada 'para rotação
em um, retamente -ao •• carter, rena* tem
grade de salda oposta e um catali- 'tdcla convencional inclusive para re- I aaico paralelo a e localizado entre
o passagem obrigatória:- antaaade a alisador de oxidação, confinado entre versão.
eixo normal da roda de tracão e mentar os - cilindros,- aauto-asta conas' citadas grades; dispositivos para i 29) — Aperfeiçoamen:o3 introdu- ru
ta suneralcie neriférica,cle dita roda dução obtida -pot mear aea ieiiitta perdirigir o fluxo de ar e gases de des 3 isidos em dispositivo carata air Ce
tema° dita roda raiada uni rerações : _verticais è
carga misturados na direçãoda gral gavetas de meses ou rritros de
, ae5r- "••••
subafaadialmente mera* 0**eixo-alotar, -praticaelaa
M§MO
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nueeor, perfurações -catas que incidem triindo-fenoxi)-caprareaco per reação
ineenualiente com aiojanier,toe cir- cem bares minerais ou ominas faioculares coaxiais ao dito eixo, situa- idgicaenente aceitávele para uso como
da% urna de cada lado do ceder e en- agente de contrasto paia radiotre os rolamentos que servem de grafias.
mancais para o eiro-motor; sendo
que, nestes alojam-altos circulares, • 4. — Composição-de contraste para
elojam-se em cada .usa. uma luva, radiografia', particularmente ' das
montada coaetalmente Lebre o eixo- vias biliares, caracterixada por comacido alfa-(3-acetilaraino-2
motor, luvas estam das quais é ex- preender
6-ti-liodo-fenoxi)-caprônico ou seus
traída uma porção de ruas paredes, 4,
sais, fisiolegicamente aceitáveis, de
formando uma abertura, constituin- 'teeteie,
particularmente, o de sódio
do-se mim em distribuidores rotativos dos gabes frescas de, admissão, ou" de calinas, particularmente, o de
que são deste ponto conduzidos para N-inetil-glucamina em dapersão ou
dissolução num veiculo ou excipiente
o interior do carter, através de dois numa
proporção na escala de
•
ou mais canais que partem- bifurca50:1,5
demente dos citados alxna.mentos e gundo. a 1,5:50 do primeiro para o seatingem o carter -do motor.
2. Aperfeiçoamentos em motores Finalmente, a depositante reivindide combustão interna à dois tempos, ca, de aceerdo com a Convenção Inacorde com o ponto precedente, ternacional e de conformidade com
caracterizados pelo fato te ser pre- o artigo 21 do Código da Propriedade
vista uma circulação forçada de Industrial, a prioridade correspongases fretais admitidos nu ,carter, dente pedido, depositado na Reparticonduzindo e incluindo gotas de ção de Patentes da Alemanha, em 21
óleo em direção dos rolamentos de de junho de 1960, sob o número ....
mancai das bielas, mediante canais 13 58.278 Ieria12q..•
adequados praticadas nas paredes do
eixo-motor, canais êstes que, aão coTa11110 N9 130•300
municantes com ditos rolamentos e
pelos quais as gases frescos são
succionados pela fórça centrífuga.
Dia 8"de maio de 1961 .,
em
motores
tos
Aperfeiçoamen
"Diapositivo
hidráulico com . dife3.
de combustão interna á doir, tempos, rença de nível criada natural ou aracorde com os pontos precedentes. tfcalmente, para ser empregada
substancialm ente como descrito no como potênca motora".
memorial e ilustrado a titulo de
Domenco Mestra, residente em
ezemplo noa desenhos anexos,
Roma, Itália.
TaRea0 DE PATENTE N 9 130.175
De 21 de junho de 1961
Bracco Indústria Clibnica Socletà
Per Azioni — Milão — Itália.
'Procefro para a preparação de
ácido Alfa (3-saetilamino-2, 4, 6trilodo-fenoxi)-c aPrônico e de MIS
sais e composições de contraste para
radiografias baseadas nos mesmos.
Pontos Caraeteristioos
1. *— PrOCeSSO para a preparação
do ácido alia (3-acetil-amino-2, 4, 6trliodo- fenoxi) -caprealco e derivados
funcionais do mesmo, usados como
agentes de Contraste de vias biliares,
caracterizado pelo fato de se condensar 3-acetilamino-2, 4, 6-trilodofenol com um éster rea.cionável, de
preferência com um éster halognidrico, com o éster metanoesulfónico
ou com o éster p-tolueno-sulfóniCo
do ácido alfa-hidroxi-caprenico • ou
com um éster alquilico inferior do
mesmo, para formar o ácido alfae(3acetibunino-2, 4, 6-tritodo-fenox11capreadeo ou um éster alquilico inferior do mesmo, e eventualmente capanificar, a seguir, o grupo de éster
em solução alcalina., respectivamente, converter o ácido alfe,-(3-acetilamino-2, 4, 6-trilodo-fenoxi)-caprea
Moo, numa forma salina apropriada
para Uso corno agente de contraíste
para radiografias.
2. — Processo para a preparação
do ácido alia (3-acetil-anano-2, 4, 6triiodo-fenoxi) -capremico e derivados
funcionais do mesmo, usados como
agentes de eontxaste de viaa binares,
de acdrdo com o ponto 1, caracteri! eado pelo fato de se condensar 3-acetilamino-2, 4, 6-triiodo-fenol com um
éster alfa-halógeno-capronato de alquila, inferior na presença de um alcoolato alcalino, para formar um
éster alfa-(3-acetilamino-2, 4, 6-triiodo fenoxi)-caprónico e, a seguir,
saponificar o grupo de éster alquilico
em unia solução alcalina e, depois,
converter o ácido alfa-(3-acetilami,no-2, 4, 6-trilodo-fenoe:1)-caprónico
numa forma salina apropriada para
uso como agente de centraste para
liORTElf!KS.

.

a:ocasao de &cardo can- o
ce- ar eristeco 1 ou 2, caractera
•e • aer um:cent./e: a adificação
acena:migo-2, 4, O 4.) eci.do

foreiro t:4. 19k)a 1191

3. Siai:ema hidiáulloo, como ' Te. cima e estacionàriamente. "Man bavindicado acima, caracterizado pelo cia cheia de líquido muna tal mau-

fato de se "Inodificar dlterer.çando eidade que deternme, - quando é
dequêle pelo tato de a diferença de levado a cair na base do recepteceio
revel a ser aplicada para a opera- interno — a imersão de último e a
ção do sifão ,em bolhas de a:. 4e elevação do liquido deslocado no esacendo com as reivindicacões ala • paço vazio, até alcançar is borda eurioree, Ler obtida pelo uso de dois perior do dito receptáculo interno,
receptáculos, um dos quita é dispos- e a posteror . imersão do último
to dentro do outro com um amaça numa tal extensão que 'tive o tique,
vazio de área apropriada entre eles, do do receptáculo externo et:seu lee pelo uso de ,1,121 liquido contido no vantado, a transbordar através e
receptáculo exterior e cuia quanti- dentro da bacia, de tal modo que
dade, que é deslocada pelo receptá- reencha a mesma quantidade de liculo interno, que é abaixado. é em- quido já contida e enteio da-.carrepurrada dentro do espaço vazo e le- gada na base do receptáculo intervantada ai quando ao dito recpetá- no, e ditas alturas são ainda auculo interno numa posição apropria- mentadas de tal maneira a levar o
da é aplicada uma atarei:ida quanti- líquido caindo da bacia numa turdadeepêso do deitado (da mesma es- bina que „produz trabalho para Cf epade que o contido no receptá-lo tuar uma queda útil antes de almaior) de tal maneira a levar o cançar a base do receptáculo indito receptá-lo interno a desear den- terno.
tre do receptáculo externo e a de-- 8. Um sistema hidráulico conforterminar através do movimento as- me reivindicado acima airacterlzacendente do líquido ao longo do es- do pelo•fato de a ferça motriz pespaço vazio a diferença de nivel eu- sivel de ser obtida pelo movimento
tre o liquido do aecpetaculo externo descencente e pelo movimento reassim- elevado e a base do receptá- ascendent do receptáculo cujo inculo interno assim abaNada de tal terno poder se somada ccm aquela
modo que o braço ascendente do si- fornecida pela queda do liquido refão, quando aplicado abaixo e ex- tirado da parte superior do sifão
ternamente com relação ao ree.eptá- numa turbina, por meio de "tnna.
culo externo, pode succentar paia Conexão mecánica apropreeda entre
cima o liquido contido no Último, tal a turbina e o receptácula interno .
como a permitir o braço descenden- através de um jógo de ergrenagens,
te a descarregá-lo dentro do reter através de torniquetes. liaste-manitáctil° interno aurnentand assim vela de conexão ou anewbros ecteseu pêso e levando-o a afundar no valntes.
dito receptáculo externo, originando
Pontos Característico:3
9. Um sistema hidráulico caractepor este movimento descendente
uma fórça motriz capaz de ser utili- rizado pelo fato de caiu o fim de
1. Uni sistema hidráulico para zada fora do sistema com meais ele- restituir constantemente a corrente
de líquido intermitente saindo da
conseguir quantidades de água numa tricoe ou mecánicos usuais'.
parte superior do sifão e de restiposição elevada caracterizado pelo
4.
Uni
sistema
-hidráadco
ccalfortuir constantemente a altura de sua
fato de fazer uso de um sifão tpeme
reivindicado
acima,
caracterzaqueda, pela energia obtida de dito
rado por uma difernça natural de
do
pelo
fato
de
que
nêle
para
o
elosistema será possível operar uma
nível de água corrente eu água covmenM
re-ascendente
até
alcançar
bomba de tal maneira a elevar a
letada de marés, de cima do qual é
possível retirar e coletar, no topo, o nível inicial do receptáculo inter- água que se pretenda subseqüentee
no
abaixado
no
fina
do
impulso
mente descarregar, com uma correnquantidades de liquido contido dente constante, numa turbina assim
tro em se substituindo a dit- parte também para obter- deste movimensiuru 'impulso
capaz de fornecer um trabalho conseuperior, ar pela quantidade de to ia-ascendente
capaz
de
ser
utileado
como
tante, sendo a água caída então noágua retirada (substituição est aque inult&neo
motriz por meio de membros vamente levantada pela l'ta energia
é levada a efeito em se operando fôrça
mecanicos
ou
elétricos,
são
utilizano momento certo a abertura e o eintermitente do sistema.
chamenta de torneira, tabulas de dos corpos flutuantes apli eidos a di10. Um sistema hidráulico caractos
receptáculos
e
que
opetam
como
entrada ou 'dispositivos equivalenterizado por um sistema ti e elevar o
mldepois
do
fim
do
rmente
g
tal
tes), água que então é levada a cair
ponto de queda do liquido retirado
numa turbina ou outro dispositivo violento descendente do receptá- do topo por um sifão de tal maneira
culo
interno,
quando
aválvula
da
de tal maneira a obter fõrça motriz base do último abre ou é levada a a obter uma queda maior e, conseou a efetuar rrigação ou outras opeqüentemente, um trabalho útil
rações úteis, onde o ar. que substi- se abrir.
mair da turbina na qual o liquido
tuiu a água, é dragado e expelido 5. Um sistcma hidráulico corno cai, todo o dispositivo ou parte dele,
através de descarga de uru sifão 'no erivindicado aeima, caracterizado por sujeito para sua operação I prema°
fim d um braço descenemte o com- o líquido capaz de ser utineado de- atmosférica, pode ser recriado num
primento do miai com relação ao vido s. sua caída, para. ,vários usos, espaço pressurizado correspondente
braço ascendente, além do compri- antes e depois de tais usos, poder À maior altura da mala desejada.
mento maior fisicamente necessário ser também usado . como lastro de
para a operação de um sifão usual, tal maneira a constituir o peso nedeve ter constituído por urna secção cessário para inicialmente abaixar o
Talt3R0 219 130.319
Suplementar não menor que o com- receptáculo interno dentro do reprimento assumido pelo conjunto 0( pectáCulo externo e a criar a dife•Dia 28 de junho de 1961
bolhas de ar quando é arrastado rença de nível no 'einem vazio de
para baixo de tal maneira a ser des- uma tal altura de modo a levar 9
Requerente: Ricieri Squassoni Ficarregado na atmosfera.
sifão a operar sem descenexão mui2. Um simtema hidráulico, carac- ta embora a presença do conjunto lho — São Paulo.
terizado -pelo fato de que o ar a ser de bolhas de ar na colune edo líquido 'Dispositivo para evitar o reterno
introduzido na' parte superior do ai- que desce.sistema hidráulico
confor- de veculos motorizados em subidas".
Um
Ião em substituição do líquido a ser me6.reivindicado
acima, caracteriza- I) "Dieposittvo para cv4tar o raretirado é conseguido de um cáma- do pelo fato de tóda
a quantidade
ra estante colcicada sob dita parte a ser retirada no topo do sifão e a tterno de veículos motorizados em
superior, dentro da qual camara o ser usada como lastro de tal manei- subidas", caracterizado por unia catraca (1) preferencialmente de rolíquido cai quando por meio de tua originar a diferença de nível no letas, ser montada em Orlo do eixo
bos e operações automáticas de uma ra
espaço vazio em vários estàxrios . po- (2), que "sai" da caixa câmbio e
torneira de ar dita câmara estanque
ser coletada no receptáculo ele- liga-se na luva (10) da. cruzeta do
é levada a se comunicar • com a parte der
vado por naco de reptidue retiradas cardam,
internamente ou externasuperior do sifão, opera 'o esta que pelo sifão durante o mesmo inoir1.leva a cair de dita câmara tainbein mento descentes do receptá-lo . inter- mente it caixa de cimbio, ou mono liquido que saiu ai 'ia dita parte no antes de o último reascender, tada no eixo do pinhão do dilema,
superior e que eáo veall;',adas por. para o ponto inicial para uni nov0 ciai, interna ou externamente a0
mesmo; caracterizado ainda por posmeios mecânicos Ceemos- ou pneu-• ciclo.
suir, a catraca (1), na sue face cire
cuitexos-, a.
máticos C011.JXOS
meios liidiatilicos ope 'odes • peio 7. Inn sistema hidráuslico confere melar, cai rui *sua face- cilindram exmovimento ou -peso do atendo. cor-r, merearinelicada acima ;caracterizado terna dentes (9) prisratielcos igual..
-da fe'o eer inotliVerdo era ame mente espaçados; caracterizado aina
rente derid') A p a l mai cii:crença
(to o a- a , reanca as aleuras do yeeeptá- da por um engate (11) q ue envolve
. nac.. eu que é msea-r?ge
eeceptatino inter- o eixo (2) dotado Interna mente de
e,
•
que contenham, em dentes (10) em. cerrespoiedencia
.,
parte c:0114:012.1:3t%; to si ta t,
.a.n••n•••nn•
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com os dentes (9) da catre= (1),

1\14;.;
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(Seção 1:1)

Feieltiro ele

e para admitir gazes de descarga aaa-

TERMO N9 133.661
vés de amasias as- duas passagens .
De
24 de outubro de 1961
velocidade relaavamente-baixa.
Título:
Dispositivo para reduzir o
4. Aparelho para evitar a acelerador acionauo por gazes de descaias. consumo de gasolina nos Motores de
de um m4ora ca, ,sríza,..,J pelo o- veículos.
ema se CL; põe de dispositivo forman- Mário Duarte — Guanabara*.
do duas raís.sagens para dirigir gazes
Pontos Característicos
ae descaio., as.. a o auperalimentador,
II) "Dísposit z vo para &lar o r e- de disposi•ivo de válvula que fecha
1
-a
Dispositivo
para reduzir o contõrno de veículos motoiizados em ção e . -va . de uma suneralimena).- sumo de gasolina nos motores de veísubidas", como no ponto a, caractes para produzir , um fluxo de alta velo- culos, caracterizado por consistir esatravés da outra dila passagem
rizado por o engate (1 1 ) ser móvel cidade
enquanto a velocidade do motor Ra" sencialmente na provisão de um conlongitudinalmente, guiado pelos en- abaixo
de uni valor prédeterminado e duto adicional para proporcionar, sob
talhes (12) e (13) de mod.) a en- de um diapositivo
automati- comando inicial do operador, isto é,
grenar ou dzsengrenar os aentes (.9) camente quando a operável
valocidade
excede do condqtor do veicalo, um supri.com os dentes (10), comandado por o dito valor abrindo o dito dispositivo
mento exara de • ar à mistura de exuma alavanca (16), que acopla se a de válvula.
plosão, desde que o motor tenha atindois pinos (15), diametralmente
a uma certa velocidade, sendo
5. Aparelho para evitar a acelera- gido
opostos pertencente ao enate (11:.
novamente
cortado dito suprimento.
III) "D ispos:Vivo paraevítar o la- sito excessiva de um superalimentador agora sem intervenção do condutor,
timo de veículos motorizados em de motor acionado pelos gazes de des- quando .a velocidade do veículo voltar
subidas", como em I e II, caracte- carga de um motor, caracterizado pelç
rizado por, na barra de camando da -fato que se compõe de um dispositivo a seus índices.
marcha-a-ré poder um amante ecoa a:ninando duas passagens para dirigir 2 — Dispositivo para reduzir o conpiado à alavanca (16), 7cle tal modo gazes de descarga para o superalimen- sumo de gasolina nos motores de veíque guarida é engatada a marcha-a- tador, de dispositivo de válvula nor- culos, de acôrdo Com o ponto 1, caré o 'engate (11) é .00ns lauido nos malmente forçada a fechar urna das racterizado porque o conduto adicioentalhes até desengrenarem-• e seus ditas passagens para, produzir alta nal do dispositivo consiste numa lidentes (10$) dos dentes, (9) da caa velocidade no fluxo pela outra dita gação tubular desde o filtro de ar
passagem, de dispositivo atuado por até o cano de admis:ão da mistusa
traca.
o re- pressão de fluído para abrir o dito para os cilindros, tendo intsrcalada
IV) "Dispos itivos para ovitar
uma câmara hermaticamente feéhada,
de
veículos
motirizetdos
em dispositivo de válvu:a e de dispositivo na qual desembocam as correspontaifa°
ligando uma fonte de pressão de fluisubstancialmente
corna
o
subidas",
do gerado pelo seta- com o dito dis- dentes secções de dita tilam:ação, esdescrita, reivindicado em I, II e III, positivo
atuado por vessão para efe- tando a abertura da secção de ligae apresentado -no desenhe. anexo.
tuar a- akertura do dito dispositivo Ge ção tubular cem o caso de admissão
•
válvula. quando a velociciade do mo- tampada. por uma placa metálica
tor excede uma valor prédeterminado. montada na extremidade de uma
TEIIMO Na' 133.626
mola helicoidal e susceptível de ser
6. Aparelho Para esaar a aceleração
De 23-10-61
um motor acionaao pe os gazes de atraiais por uma bobina de induçao,
P.scraerente: — Catevillar Tractor excessiva de um supsralimentador de de modo a destampar dita abertura,
Co. — EE..UU. •
descarga do nume, caracterizado pelo eftabelecencio assim o livre trânsito
"Pis:caso e aparelho paia o con- fato que se compõe de dispositivo que da rearente de ar através de todo o
trate da velocidade-.de superalirnenta- forma duas passagens para dirigir ga.
zes de descarga para o superalimentadores de motores".
- Dispoaitivo para reduzir o condor, de dispositivo de válvula, normal- auum de gasolina nos motores de vemmente forçado a fechar urna das di- cubos. de adirdo cem os pontos 1 e 2.
- Reivindicações
tas -passagens a fim de produzir um
porque a bobina de in1-. Processo para controlar a ve,o- fluxo com alta velocidade pela outra caracterizado
dução da câmara hermética é alide
ar
cidade de um superalinisiaaa
dita passagem, de dispositivo atuado a mentada
pela ação de um relé monmotcr acionada por gazas de aascar- pressão de fluido, e de dispositivo forga, caracterizado pelo fato que con- mando a ligação entre o sistema de tado em conjugação com o re:é do
fecha
centra a passaaem dos gazes de des- óleo lubrificante do motor e o dito dínamo do veiculo, que assim que
o
carga isca uma passagem de pnica. dispositivo atuado a pressão para abrir o circuito da bobina assim
começa a carregar a bateria
área a fim de , produzir sua alta velo- o dispositivo de válvula, quando a ve- dínamo
ciaaus auanuo o motor trabalha cem locidade do motor excede um valor o que ocorre normalmente quando a
velocidade do motor atinge a um :12velocidade relativamente 'baixas per- prédeterminado.
terminado valor, e abre dito circuito.
mitindo aos gazes de passar iiVês
de urna passagem mais lar ga com V2- 7. Num sistema de turbo-carrega-, desarmando a bobina, quando esta
1ceidade re.ativamente mas ta.xa, dor de motor, que inclue um turbo- velocidaade N.-elta aos seua indicas
ditando' a velceidade do motor exede carregador tendo um ratar, uma calxr mais baixas.
um certo máximo pré .determinado.
anular circundando o rotor e um cana 4 — Dispositivo para reduzir o con2. Processo para controlar a velo- de distribuição do motor comunicando ;sumo de gasol :na nos motores de veiculas. de, acârdo com os pontos 1 a 3
caiada de um superalimentaaor de
motor, caracterizado pelo ,tato que com a caixa anular para dirigir gás caracterizado porque o contacto da
concentra a passagem dos gazes 'Ir para o rotor para transmitir rotaçaa placa do fechamento do tubo de lidescarga para a passagem por uma para o mesmo o aperfeiçoamento ca- gação com o cano de admissão, ria
pa'ra.^:em de área pequena paia . tara racterizado pelo fato que ele compre, câmara hermética, com o induzido da
duzir a sua alta velocidade, quando o ande urna divisão anular na caixa bobina fecha o ciruito de uma lâmpada elétrica .disposta no painel do
C • asa lia com velocidade ca.a
veículo, que se acende então inditivamente baixo e permitindo aos estendendo-se radialmente para com cando
o funcionamento do diaposihazts ae pc2sar através de uma pas- a mesma e dividindo-a em dois comsaa,em mais _larga com velocidade re- partimentos circundando cada um do tivo.
lativamente baixa, quando a veloci- rotor,
5 — Dispositivo para reduzir o cone dito cano de distribuição ten- sumo
dade do motor excede um máxime
de gasolina nos motores de veíprédeterminado como determinado do passagens separadas para gás ca- culos, de acôrdo com os pontos 1 a 4,
pela pressão de fluido produzida pela municando separadamente, pelo Me- caracterizado porque o circuito elé• operação do motor.
trico de excitação da bobina da câ3. Aparelho para evitar aceleração nos urna com cada compartimento:
mara hermética vai provido de um
excessiva de um superalimentador de 8. A combinação da reivindicação Interruptor, disposto também no , paimotor, caracterizado pelo fato que 7, caracterizada pelo fato que na nel do veiculo, de preferência no
Inclui um rotor acionado por
mesma as passagens no cano de dis- mesmo suporte da lâmpada de conde descarga através de uma entrada tribuição são
formadas em parte por ardia de seu funcionamento.
em comunicações com a tubulação de uma parede que
com a divi- 6 — Dispositivo para reduzir o condescarga do motor e que é equipada são na caixa do combina
rotor.
sumo de gasolina nos motores de veíde dispositivo para dividir a dita en9. A combinação da; aelvindicação culos. substancialmente corno descrito
trada em dum passagens separadas (
com un.a parede formando uma cá- 7, Caracterizada pelo fato que na e reivindicado no presente relatório
mara fechada dentro da tubulação de mesma o cano de distribuição co- e ilustrado nos desenhos anexos
claaa. rga em comuniração com sana munica com a caixa através de uma
das ditas passagensa sendo _c. 3ta trai- abertura numa área na sua periferia,
neiaa todos os gazes aa descama .tri.- e O gás entrando na dita abertura
TER-MO N 9 133.724
gidos contra p rotor pela outra pas- fica Inste para passar através da in-sabem com alta velocidade, uma abar- teira área de 'ambos os compartimenDe 27-10-61
atura entre adita câmara e a tubula- tos da caixa e para impelir o cotar
ção, urna válvula , normalmente. ta- num sentido de um modo gera s sa- "Processo para aumentar a estabichando a dita abertura e dispositiva dia/mente para dentro dos mesmos lidade albuminosa da cerveja.
para abria a válvula, quando o para evitar Urna carga lateral no Aktiengesellschaft Fur Brauereiinmotor trabalha com alta velocidad rotor.
duatrie, estabelecida na Suíça.
dotado externamente de entalhes
(12), na direção axial; encaixados
em diatros entalhes 13) pertencentes
a usna caixa (14) que é fixd à caixa
de câmbio ou' à caixa do diferencial,
ou mesmo éstes entalhes '13) serem" praticados na própria caixa de
câmbio ou na caixa do diferencial.
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Reivindicações
f

Processo para aumentar a
estabilidade albuminosa da cerveja
com emprêgo de gel de Sílica, caracterizado po rser utilizado como gel
de sílica um gel de sílica finamente
pulverizado de poros grandes.
29 — Processo segundo a reivindi- ,
cação 1, caracterizado po rser submetido o gel de sílica, depois de fixada a sua r= ',-. rutura de poros grandes,
a uns trato ac do ulterior,
39 — Processo segundo a relyindicação 2, _caracterizado por ser submetido o gel de sílica de poros grandes, de trato ácido ulterior, a urna
lavagem com água que se empuxa
tanto que o produto final sêco numa
suspensão 'ao 5% em água destilada possui um valor pH de 4.5 — 7.0.
— Processo saguhdo as raivindicaçõés 1-3, caracterizado po rser tratada'llacerveja com um gel de sílica
que possui uma superfície de 200 400 m2/g, um volume de poros, cie
mais de 0.6 e menos de 1.2ml/g e
um di âmetro de poros de mais de
60 e menos de 150 unidades Angstrõm.
59 — Processo segundo qualquer
das reis indicações 14, caracterizado
por se- agrega ,: à cerveja antes, durante ou de--c a da trato com um gel
de sílica meter a atioxidantes.
A requerente reivindica, de acôrdo
com a convenção internacional e com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a pr:oridade dos correspondentes pedidos, depositados na
Repartição de Patentes de Alemanha
Ocidental sob números: R 28.9e5
IVa /Cd em 29 de Outubro de ;1960 e'
..229 IVaa6d em 29 de Abril cie
—
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TERMO N9 133.732
De 27 de autubro de 1961
Requerente: Farbenfabriken Bayet
Akt:enzesellschaft, Leverkfisen-Baye:werk. 'República Federal Alemã.
"Composições Fungicidas".
Pontos característicos

1 — Composições fungicidas, caracterizados por conterem mi consistirem as misturas' de pauta - cloro nitro - banze.no ou disulf elo de tetra - meti] - tiurama, nas proporções
de 100:1 a 1:2, com o p - dimetil amino - fenil - diazo - sulfonato de
sódio (DAS) a benzoil-hidrazona .da
oxima da p-benzo-qtanona (COMI)
u Adse).
rivado simples do p - dimetil D
animo - benzeno - azo - sulfonato
o
2 — Processo para combater doenças das plantas, caracterizado pelo
fato de empregar as misturas segundo o ponto 1, para o tratamento de
solgialmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prOridade do correspondente pedido. depositado*. na Repartição de Patentes da Alemanha, em 28
de outubro de 1960, sob o n9 a" 32.132
IVe/45 1.
TERMO N9 133.733
Da 27 de outubro de 1961
equezente: Farláenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerkm República Federal Alemã.
"Composições Fungicidas".
Pontos Característicos

1 — Composições fungicidas, caracterizadas por contarem ou consistirem dê misturas de sulfeto de medi
ou etil-arsina, com clisulfeto de te-
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em . pêso, de ácido fumado° ou ácido ou ácido ta:típico e 0,5 a 4,5 partes
Pontos Característicos
adipico.
em, .pêso, de sacarose.
i • Casa desmontável, de cot atila3 - Um plocesso, de acôrtio com
• 16 - Uma composição, mista de
o. ponto 2, caracterizado pelo pêso da preparo
ção leve, com base rei:nega:lu ou
de
bebida
aromatizada
por
água usada ser de 5 a 10%, em pês°, frutos, --solúvel em água fria, carac- quadrada e destinada a ser lir orno
da mistura de sacarose e ácido fu- terizada por compreender 20.000 a estabelecimento clinico (hosp;ial),
márico ou ácido adipico.
90.000 partes, e mpêso, da composi- provida com paredes, soalno alera
4 - Uma modificação do processo ção de acôrdo com o,ponto 14 ou 15, rígidos em forma de chapu. tale
de acôrdo com o ponto 1, caracteri- de 0,25 a 1,75 partés, em pêso, de possam ser famemente reunidas entre
zado por misturar 0,5 a 4,5 partes, aromatizantes de frutos fixos, de 0,10 s.,. de maneira dobrável e- ou eicsem pêso, de sacarose com uma parte, a 1,25 partes, em rêso, de corante e montável, por meio de tranquetas
em pêso, de ácido fumárico ou ácido suficiente quantidade de hidrato de cimente removíveis e que "Doestraiii
adiria°, adicionar 5 a 10%, em pês° dextrose para completar um total de um tamanho ou unia distribe çai tett
que os .elementos em farra ce anatas
a citada mistura, agitar a água na 100 partes, em pêe-o.
passam ser empilaados planamente,
citada mistura, e secar a citada mistaracterizada pelo fato da mie a cai-tur ~decida numa temperatura inir-ato ime construção que amuram o
feriar a earca de 71 9 C de modo que
TER1V10 N9 135.404
soalho da casa, suecetivel de sas eno açúcar fique em estado substanDe 13 de outubro de 1961
tartar cargas e ser paaci. Por 1:,escialmente seco e cristalino.
5 - Um processo, de acôrdo com Rcquerente: Antônio Benedito Di- soas, consiste em um corpo cai atínia
de caixa (soa, resietente é toiese,
o ponto 4, caracterizado por granular nis - São Paulo.
a mistura umc decida para passar Aperfeiçoamentos introduzidos ela fabricada, per exeraplop os meio
numa peneira de padrão norte-ame- flange livre para veículos motoriza- urna falha de aço inbaidavel ck paricano de malha 10 a 40, antes do dos.
rede delgada, cem suportes mui. a-secar.
mente altos, colocados sane as .patePontos característicos
das lateraís da caixa ou formanno
TeiRMO No 134.795
6
Una processo, de acôrdo com
estas e estnedencloase, mais ou meo ponto 4, caracterizado pela tempe- 1. Aperfeiçoamentos introduzidos nos,
De 11-12-C1
um terço na altura . das pade secagem ser inferior a cer- em flange livre para veículos moto- redesaté
da casa, supottea asses revesti"Novo adubo ou fertilizante liqua ratura
rizados, caracterizados por compre- dos com
ca
de
54,49
C
e
granular
a
mistura,
I risamos ou parte; cio atirada
do".
depoio de secar, para passar em pe- ender um disco extarno mettlico, pro- Saint Yamakawa, residente na ci- neira de padrão ncrta-americaão de vido de °cilicias paia sua , fixação ao que encerram os curimortunentoii, eu
dade de Campinas, Estado de ;São malha 13 a 60, no 'caso de contei cubo das rodas dos veículos, e dota. fmanando as próprias pamaes mi r•da ca,ea, e ' amais pclu faio
Paulo.
ácido fumaria() e por peneira padrão do de uma abertura central na qual mitaeão
cie que, polo menos, urna parta das
se
encaixa
e
desliga
um
segundo
disnorte-americano
de
malhas
14
a
69
Pontos Caractertsticos
co, interno, apoiado numa plaralida- paredes superiores pado sal uooracal
no casa de ter ácido adiria°.
u mala
de
de raleies cilíndricos equidistante- paia • dentro, achando-Ne
'1
Um
processo,
de
acôrdo
com
1 - Novo adubo ou fediazante o pauto 5, caracterizado por antes de mente
parte heatia, de maneira acama/1ft.distribuídos
e
presos
ao
disco
líquido, caracterizado ror ter compo- adicionar água, ter o açúcar uru ca- externo; internamente a. abertura vel, com os suaurtes que fuonan
sição formada por Q8 gr. de
libre do partioulas* que passam em central do disco interno é totaimania moerdes inferioles da casa.
Ca (NO3)2 4H0 (nitrato de cálcio), peneiras
comerciais de padrão norte- ranhurada a fim de fixar-se aos ei2. Casa desmontável, de aeoruo
0,2 gr. cie KNO3 4110 (nitrato de po- anier:cano
da malhas 10 a 100, ter e xos das viaturas. O segundo disco com o ponto 1, caeactenzatia pelo
tanto), 0,2 gr. de KI-12 PO4 (mano- ácido fumarico um calibre da partí- descrito é dotado ainda de um enta- fato
de caie os suportes c ...asa:tua ani
básico potássio fosfórico) e 0.2 gr. da culas que paasam em ki eneiras CD- lhe destinado a receber um pino acios. colocada sebre a 'hora Lia
Mg SO4 71i02 hadfato de magnésio!, i:.etclais da padrão norte-americano nado por mola espiral, pino aste que Ore:ice
•
taueicada por meio de mateilar
elementos êstes dissolvidas em 1000te. de malhas 40 a 230 e ter o ácido adi- se aloja num orifício aberto lateral- não metálico,
como, por exemplo.
de H20 e na solução enleio obtida pico anu cali'oee de particula e que mente no disco externo.
material
sintético,
e cumpoeta de .
sendo adicionados ainda, cama cata- passam eia peneirae de tipo norte- 2. Aperfeiçoamentos introduzidos barras perfilaaas, com
Mame de melizadores, o ácido acético naftalena americano de malhas 70 a 230.
tal leve, fixadas, por exemplo; medre
cm
flange
livre
para
veículos
moto(C10 H7 CH2 COOH) ou ácida indc.a 8 - Uma modificação do processo rizados, caracterizados de acôrdo com ante colagem ou solda por pentes,
atético (CO H7 N) .
de acarclo cora o ponto lrcaraetert- o ponto 1. e ainda pelo -fato do con- sabre ranacs -os lados desta irei sa.
o eatabaamenta exlesno a
2 - Nôvo adubo ou Urdiam!? 1:- zario por misturar 0,5 a 4,5 partes, em junto acida descrito ser fixado ao oformando
eMaimamento interno dos suportes
Quid°, como reivindicado em a, subs- pês°, cie sacarose com urna parte, em flane livre, o qual posui a. caloto
peso de ácido fumerico ou da acida móvel sebre rolamento de esfeeas e e fazendo parte da coirpoe ‘çat. ae
tancialmente como descrito.
adipico,' adicionar 5 a 10%, de água ranhurada internamente para permi- sustentação, e, ainda, pelo fa o ..ie
a citada mistura e secar a citada tir seu deslocamento manual para que as cavidaaee existentes anile os .
mistura úmida, numa temperatura in- fora; fixado à dita calota, pelo lado elementos da treliça acalantar net'MIMO N9 134.896
ferior a 'earea de 71 de Modo que o interno e per me:o de rosca, há um méticamente fechadas para fee a e
açúcar favo em estado substancial- eixo cuja porção central é ranhara- entre si, e-cu estão ismer:c/acuai coai
Dc 11 de dezembio de 1961
da de modo idêntico ao disco inter- material térmicamnete isalume. et .mente S:2,Zi e cristalino.
General Foocls Corporation - Esno descrito, e cuja periferia, na ex- durec.vel e não metálico, coma. aur
- Um processo, de acôrdo com tremidade livre é sextavada de ama- exemplo, esponja de resina arara.
tados Unidos da América.
o ponto 8, caracterizado pela 'deado, neira
idêntica à metade da abertura ciai.
Tiealo; Um processo para fazer sacarose e o ácido fumária° terem um
lhe serve de alojamento e efe- 3. Casa desmontável, de actindo
uma composição estável, granular sê- calibre de ,partiçulas que passam em que
tuada na disco de flange.
com os pontos 1 ou 2, tarai:ie.:ala-a
ca de ácido - fumária° ou cido adiri- peneiras de tipo norte-americano de
3. Aperfeiçoamentos introduzidos pelo fato de que deis sapo rei mui .,Ja° e composição compreendendo agre- malhas 10 a 100.
em flange livre roxa veículos moto- mente apostos eu três suportes nagados em pó ou pó de ácido fuma- Um processo, de acôrdo -com
rico ou de ácido .achrico e • açúcar. o 10
caracterizados de acôrdo com pastos em angulo entre et, que lura
ponto 8, caracterizado pela citada rizados,
o ponto 2, e ainda pelo fato da ca- inani ao inesinotenino az 'emacie Inácido
adiria°
terem
um
sacarose
IS
ao ser puxada para fora, arras- ferroies das paredes . da eco a,
Pontos caracteristie os
calibre de partículas comerciais de lota,
tar
o
eixo até encaixá-lo na porção acham-se ligadas, em angulo rialcas,
tipo norte-americano de malhas 70 seatavada
. do flange, ligando-se a êle COM o soalho em emala de cama re1 - Um processo para fazer uma a 125.
e
tornando-se
solldárro no movimen- sistente à. torça°, resultando doa ans
composição estável, granular seca de 11 - Um processo, de acôrdo com
ácido ftunárico ou ácido affipico, ca- ponto 8, caracterizado por granular to giratório; e ainda, automatica- conjunto, aberto superioemente e.
racterizado por misturar água e uns mistura umedecida para que passe mente, ao se ligar a alavanca de câm- pelo menos, em um dos ladoa, em
bio, o pino descrito . encabra-se no forma de caixa rígida no espaço'.
açúcar cristalino em tais proporções anuma
do tipo norte-america- dente formado pelo entalhe descrito,
qqe o tipo Cristalino do açúcar não no de peneira
malhas
10
a
40,
^antes
de
seprendendo o eixo da roda; desligan- 4. Casa desmontável, de acordo
seja, completamente, .destruído, e o cá-la..
do-se a alavanca, o disco interno -pas- com os pontos 1 a 3 caracterizada
açúcar fique em solução numa pro"baixo ou direa girar em sentido contrário, des- pelo fato de que, por
porção suficiente para revestir o aci- 12 - Une processo, de . acôrdo com sa
tamente ao laffi. (IA saportea, asdo ftunáricre ou o ácido adiria° em pó o ponto 8, caracterizado por ser a lig ando livremente apesar do pino, sentados
sôbre a aredes laterais aa
e os cristais de açúcar, juntar ó cita- temperatura de- secagem inferior a pois o próprio entalhe se encarrega caixa ou formados
mediante pro'ondo a; acar úmido com pós de ácido cerca de 54,49 C e granular a mis- de comprimi-1o, e nesse movimento, a gamento das paredes
lateral:, da
fumária° ou ácido adipico, em pro- tura para passar por uma peneira de lubrificação será realizada total- caixa para cima, acham-se
dispostos,
porções nas quais o citado açúcar e o tipo norte-americano de malhas 18 mente.
nas zonas dos cantos da caixa chuta,
pó sejam agregados pela citada so- a 60,- antes de secá-la.
4. Aperfeiçoanientos introduzidos fusos de apoio essencialmente conhelução de açúcar, tendo o citado pó 13 - Um processo, de acôrdo com em
flange livre para veículos moto- cidos e salientes inferiormente do
de ácido fumária() ou de ácido adi- o, ponto 8, caracterizado por ritmar a rizados,
de acôrdo com fundo da caixa, ou machos de prespico em um calibre tal que êle não mistura de sacarose e ácido fumária° o ponto caracterizados
3, e ainda' com o substancial- aao, "destinados a alinhãr horizontalflutue em cima e não afunde no ou ácido ta:lírico em pó, para que mente descrito
e ilustre-'o pelos el eee- mente e apoiar a parte do soalho em
corpo do fluido aquoso, secar os agre- passe por uma peneira de tipo nor- nhos que o acompanham.
forma de .ëaixa, e, ainda, pelo fato
gados do citado açúcar úmido com te-americano de malhas 100, antes de
de que as chapas de pretsko, voltadas
pó de ácido fumado° -ou acedo adi= adição da água.
para o solo, dos fusos de apoio eu
pico, numa temperatura inferior ao 14 - Uma composição que teia
dos ditos machos, quando lora de
ponto de fusão do açúcar e por um unia -velocidade aumentada de disTÉRNIO N9 135.05S
uso, podem ser recolhidos até tal
período de tempo suficiente para con- solução em água fria, caracterizada
ponto que se estendam rente ou quase
servar sua cristalinidade, formando por conter -agregadas pulverieados
ise 15 de dezeinlara de 1961
reate ao lado inferiar da caixa. %.
uni produto substance•ilmente anídri- acido fumálleo ou ácido adtpico e
açúcar.
'
co firável.
Requerente: Clinem
.
o
all
Werk
Ge5. Casa desmontável, de acôrdo
.
2 - Um processo, de acórclo com 15 - Uma composição, de acôrdo, zellsahaft Mis, Besehrenkter Haftung, com os pontos 1 a .4, caracterizada
pelo fato de que os fusos de apoio
. o ponto 1, caracterizeau pela propor- com o ponto 14, caeacteriaada par Hanneveraaangenhagen Alemanha.
ção 'em péso de sawrosp usada ser de cen t er-a-regadas palvecezaaas (Os zune - e lIreneal leesniantevel e Faca- acham-se dispostos em uma rem- .
trância, eventualmente acessível dO.
0,5 a 4,5 partes, em pêso, por parte, parte, em pêso, de ácido • fuma:roo multe '' .. rfansporter Cl". •
tretmetil-timema, benza, - hidrazona
benzo - quinona,
da °alma da p
- dimetll amino - fenil - chita° sulfonato de sódio, derivados simples
do p - dimetil - amino - benzeno azo - sulfonato ou derivados organo mercarricos, nas proporções de 1100
a 2:1.
2 - Processo para combater doenças das plantas causadas por fungos
caracterizado pelo fato de empregar
misturas segundo o ponto 1, no tratamento de sementes ou de solos.
Finalmente, a depoeitante reivindaa.a , de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
0„ artigo 21 do Cóelacto da Pecpriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da Alemanha ,em 28 de outubro de 1930, sob
o n° F 32.433 IVa/45 1.

•
•
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lado de fora, dos suportes que formam as parte.s fixas inferiores da
parede, de modo que não sobressairão
das superfícies de limitação lateral
destas partes da parede.
6. Casa desmontável, de acordo
com os pontos 1 a 5. caracterizada
pelo -fato de que, pelo menos ornar
das paredes laterais da caixa abata
e resistente à torção, apresenta, sana
prejuizo hip seu campo resistente ao
empuxo, aberturas por exemplo, recortes arredondados, próprios para a
Introdução de elementos do equipamento, ccmo, por exemplo, Parras de
barraca, lonas enroladas e objetos
semelhantes .
'7. Casa desmontável, . de acôrdo
• com os pontos 1 a 6, caracterizadapelo fato de que, pelo menos, duas
•paredes 'laterais inferiores da casa
linituamente oposta:: e construídas em
forma de 'suportes, possuem alturas
diferentes, por exemplo, pelo valor da
grossura da parede. e, ainda, 'pelo
fato de que as parte S superiores da
parede da casa, devidamente ma;
curtas ou mais ccanpridas, acham-SE
fixadas nos cantos longitudinais dos suportes de modo bas
eulável para dentrc de modo que- se
ajustam paralela e intimamente a
caixa de soalho, sendo que a parte
paralela e intimamente à •caixa do
soalho, sendo :Sue a parte inferior da
parede, levada à posimw horizontal
acha-se apoiada inferiormente contra
o scalho, e quenas partes supencres
ela parede, levada: à posição horizontal, bem como entre os suportes so
forma uma cavidade, própria para
abrigar peças do mobiliário ou partes do mobiliário devidamente subdivididas, cuja altura corresponde
altura livre da eavidade . de modo qui,
as peças do mob 'arfo servirão. o
rnesmot estima esmo órgãos S.d.:apoio
para o pacote de Laradas.
8. Casa desm ratáveis da aeô ,aCom os pontos 1 a 7, caracterizar,'
tável acham-se conjugadas outra casa
ou eventualmente uma terceira casa
Idêntica, sendo eme as casas, depois
de montadas, constituem um conjunto conexo de casas, formando uma
Instalação cliniea, e sendo -que os tamanhos das bases das casas acham -se
Combinados ente e _si de ..a1 maneira
que um pacote devidamente cemaosto
de uma casa pia ser adequadamente
encaixado na caixa, ume; ior aperta
e formada por meio de uma' cnaps
básica oca e resistente a torção .con-.
os respectivos suportes, da outra case
maior, sendo que as partes das paredes- e do teto da seguida, casa sãe
colocadas e fixada: planamente sôbre
o pacote da pinnema easa, de moda
que resulta urna unidade -de trans
porte, composta, - por exempic. por
duas casas, e, ainc,a, peio tato de estarem previsto, órgãos pot exemple,
fitas tensoras Gil de sustentação abatas e feitas ae aço, que abraagerc •
Uma a unidade dr traasporte e possuem superiormente almis para (.1 ata
quc de ganchos de carga para fins ca
levantar e remar, a dita unidade.
9. Casa de.sittuntávei, de aeorao
com os pontos 1 a 8 caracterizada
pelo fato ae que, pelo menos as partes superiores das paredes em forma
de chapas consistem em placa:. termicamente isolante: - e constituidas
em, por exemplo, resina sintetcia es-,
pumosa e endurecivel, e se acnam
providas com 'delgadas fOlJaas'de metal leve, coladas sôbre ambas lados da placa termicamente isolante
com a margem dourada para -fins de
protegerem os cantos nas bordas daa
placas, porém deta, maneira que, as
fôlhas não setoquern, bem como providas com lacre nas bordas da placa
térmicamente isolante entre cz cantos
lobrados da fôlha.
10: Casa dein-Mi-Mim - de acôrdo
com os pontoa 1 a 9, caracterizaaa
pelo 'fatode que o núcleo das placas
do "fflaterial leve consiste- em isolante,
endurecivel, não metálica 4 resistente
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ti compensa s ão das testemunhas e a macio,ou . colada% à margem de uma • .
TERMO t 9 135.052
corrente eLtr,ca, espuma essa, em das partes da ¡Janne.
.
De 15' de.clezerribro de 1961
que se acham embutidos fame e 15. Casa deamontavei, de, acôrdoelasticamente os órgãos de armadura com os pontos 1 a 14, caracterizada ' Armour Pharmaceutuial Campana
para ligar os carpas das-placas, sem
iT

que estas peças sobressaiam das superfícies laterais _ de limitação cias
placas de material leva ou das suas
bordas.
•"
11. Casa desmantável. de makdo
:tom tia pontos 1 a 10, caracteemada
'elo fato de que a altura livre da
caixa, formada pela parta da- malho
e pelas parta' inicsiores da parede e
das partes superiures dobradas da
parede, corresponde exatamente à altura das mesas de trabalno -ampla
gadas na casa ou de tróveia, po:
exemplo, armáries. subdivididos a
mesma altura, de modo que êstm
objetos poderão servir, no interior dá
caixa, como apoio para as panca
superiores das paredes, levarias à p
sição horizontal, jantamente com as
outras partes das paredes e do teto.
que repousam sôbre as primeiras..
13. Casa desmontável de acorda
com os pontos 1 a 12, caractelizada
pelo fato de que as tuoulaçoes de
energia, destinadas a alimentar os
Instrumentos medicos dc, eqt.ipaMento, acham-se total, Ou parcialmente embutidas no material isolante das chapas ae paredes e-ou de
teto, e, • ainda, pelo fato de que as
extremidades destas Urinas se situani
abaixo da chapa de entabuamento
Interno de uma reentrância, de mo&
que poderão ser Ligadas as -tornadas
de acoplamento ou uma porca de
capa.
14. Casa desmontável, de acôrdc
com os pontos 1 a 13, caracterizaaa
pelo fato de que. entre as bordas
juntadas a topo, das chapas de paredes entre si ligadas por meio de
charneiras ou mu t uamente sobrepostas, acham-se livremente intercaladas
fitas chatas e ressitentes ao dasliza*alento, feitas de material elástico e

pelo fato de- que, r a parecia de limitação externa dos suportes existem
alças chatas ou ganchos dobravas
Para dentro do plano da tarde, pro-M
prios para serem ,tuspentos recite:teutes de lastro, feitos de material fievivei.
16. \ Casa desmentável, de acordo
cem es pontos 1 a 15, caracterizada
nelo fato de • que os recipientes de
lastro, por exemplo,. cheios - agua,
servem, ao • me.sino tem po, como recipientes ,de reeeiva para a insialaçãa
de ar condicionado ou de-água potável da casa.
17. Casa desmontável, de aaôrdo
com os pontos 1 a 16, caracterizada
nelo fato de que os elementos de
construção em forma de placas
acham-se ligadas entre si parcialmente por meio de charneiras. -mas
apresentem parcialmente alças de
charneira .com pinas encaixáveis, ligados com o respectivo elemento ue
construção de que não possam 'ser
perdidos, e senao que éste elemento
de construção possui uma reeatrancia
cilindrica em que podem ser encaixados os pinos caiando'Sora de uso
e ser fixado por . meio de um colas
disciforme de material /elástico e macio ou de semelhante órgão de aperto
ou de mola.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo cora a Convenção Internacional e de conformidade. com , e
artgio 21 do Codigo da Propriedade
Industrial, a piloridade do correarondente pedido deperitado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 16
de. dezembro de 1960, sob o numero
M 47.432 V-37 f.
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CÓDIGO NAC!ONAI DE TRÂNSITO• LEI E REGULAMENTO

Divulgação n.° 1.037

PRÉÇO NCR$ 2,03

A VENDA:
Na Guanabara'Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n°

1

Agi".„ela I: Ministério da Fazenda ---:
'Atende - se a pedidos pelo Serviço de Reeinbiilso rostal
Em

Brasília

Na Sede do D.I.N.

•— Estados Unidos da America..
.Titulo — "Composições, Gerrnici- s":
da
•
Pon tos Cai ce! cristie c s

, 1 — Uma. compcniçâo germicida caracterizada pelo fato de compreaeder
um sal de amônia quaternarm contendo pelo Menos um grupo alquil de
10 a 18 átomas dr carboaa, Lusa sai
de alquilamina contendo l(, a lb mo-,
mos de cabono nealquii sabetitatinte
e um composto cie amOnle, quaternário tendo pelo manos una geupo alquil de 10 a 13 átomos de carbono e
contendo de 2 a 25 moles de-um óxido
de -aloullerio eubsSituinte tendo de 3
a 4 átomos de carbono.
• Um em:miada caracterizado
2
pelo fato de compreender uma coocêrca de 5
binação consistindo partes de um.sal de amônio quaternário tendo peio menos um grdoo
alcinil de 10 a 19 ar- unos de carbono e
cantando de 2 a 25 moles de um Óxido
de alquileno saustituinte tendo de 2
a 4 átomos de carbono cerca de 1 a
10 partas de uni sala de amorno quaternário centena° pelo menos cem
grupo alquil tendo de 10 a 18- átomos
de carbono, e cerca de 1 a 10 partei
de um sal de alquilamina primaria
tendo de 10 a 18 átomos de carbono.
_Reivindicam-se ainda, os' pontos 3
á 6, que caracterizam a mesma, matário da presente invenção..
A requerente reivindica • de acôrdoe
com a Convenção intemaciona. e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 790s, de
27 de agósto de 1945 a prioridade do
correspondente pedido depositada na
Repartição de P&entes aos Estados
Unidos da America, em 16 de dezem•
bro de 1960, eob riça 76.100.
TERMO N 9 135.419
De 2 de janeiro de 1961 Indústaa
Requerente: Marukyu
de Máquinas Agrícolas Ltda. --,
tado de São Paulo.Pontos Característicos
19 ) Máquina segadeira ou ceifadeira. caracterizada. per seu provida
de alavanca • de lâmina rotativa, cuja
alavanca tem o respectivo braço encurvado e sobressaído para o lado de
Irra do corpo rotativo e mais para
fora do que este; alavanca esta, disposta para possibilitar a alteração do
grau do ângulo existente entre a
alavanca e o disco rotativo, na sua
face horizontal, achando-se disposta
na extremidade do citado braço de
alavanca a lâmina segadora ou celfadara.
29) Máquina segadeira ou cilfacleira, acorde com o ponto 1, substancialmente como descrito, reivindicado e exemplificada nos inclusos desenhos técnicos.
TERMO N9 136.202
De 5 de fevereiro de 1962
Reqtierente: Vira Beteiligungs —
Und Vermaltungsfesellschaft.
"Processo de secagsm • e tubetas
para a sua realização.
Pontos Caracter4ticos
1 — Processo para a preparação de
pós sécos de solubilidade instantânea.
a partir de materiais de partida liquidas, pela sua dispersão e P or ia.trodução de um mole de secagem gasoso em contracorrente em unia torre, aduzindo-se o material líquido a
trat
am sob á, forma de pequiras gôtas distribuídas o mais hamear,ên eamente possível. com ° uma grauclma
de paaticulaS de 5 m2.000 a. unia-

•
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•
temperatura de O a 609, convenien- externa das travessas representa, ilustrado nos desenhos apensos ao 5 t d, e caracterizada pelo fato (13
possuir um 39 par de facas circulares,
temente de 5 a 359, em direção opos- com a Superfície circunferencial ex- presente memorial.
coloca-do imediatamente após a peça
ta à corrente de gás prèvtamente terna do anel motor e com a superfixadora e na mesma direção das ai,.
Oco, dentro de uma torre com uma fície circunferencial interna do anel
tenores.
• TERMO N9 137.48?
altura de 10 e, 200m, de preferência maior, uma linha lateral correspon89 - Máquina Visceradora th! Peg
de 50 a 100m, e importando o perío- dente.
De 27 de março de 1962
•
como reivindicada em 1, 2. -cados,
do de contate em 5 a 1.000 segun- 3 - Montagem elástica, de acõrdo
/ I
4 ,5, 6 e 7 e caracterizares pelo fato
Requerente: José Coliceato
dos, de preferência em 10 a 200 se- com os pontos 1 e 2, caracterizada
de ter o seus movimentos acionad
São Paulo.
gundos, de modo tal que a parte su- pelo fato de que, pelo menos, em tos
Título: "Aperfe.çoament os em ou por uns conveniente srsterna de volanperior da torre funcione como lava- uma das superfícies de fixação dos
tes, as quais são vinculados, por meio
dor, caracterizado pelo fato de os anéis metálicos, sieham-se 'dispostos relativos a máquinas para adubar e de
correia de simples contacto ou tipo
para operações similares".
materiais de partida líquidos serem rôlos de material elástico.
à uns volante central, sendo ésie
transformados, por efeito centrífugo, 4 - Montagem elástica, de acôrdo
último, movido por um motor.
em um véu de liquido, do qual se core os pontos 1 a 3, caracterizado
Reivindicações
desprendem gritas de grandeza dese- pelo fato de que os ralos se situam
99 - Máquina Visceradora de Pesjada.
19) "Aperfeiçoamentos em ou re- cados, como reivindicada em 1. 2. 3,
sempre na região das pontos de fixa4,
5, 6, 7 e 8 e caracterizada pelo fato
lativos a máquinas para adubar e
2 - Dispositivo, para a relização ção.
de possuir todos os elementos constipara
operações
similares",
compre5
Montagens
elástica,
de
acôrdo
do processo de acôrdo com o ponto 2,
tutivos do sistema alojados (Unha) de
caracterizado pelo fato de um tubo com o ponto 1, caracterizado pelo endendo recipiente prismático afuni- uma estrutura quadrangular, a qual
de adução, disposto no eixo de si- fato de que os anéis metálicos para lado, fixável por braçadeiras e tiran- descança dobre rodas.
metria c envolvido pelo veio de acio- os órgãos de fixação, como , sejam, tes à porta posterior de carreta ou 10e - Máquina Visceradsra Pesnamento tico, desembocar, vindo de parafusos e furos arroscados, apre- similar, caracterizados pelo fato de cados, conforme reivindicações aet ecima, no corpo õco transctinico cir- sentam diâmetros divisores diferen- que a moega apresenta fêcho em seu riorce, tudo suerstancialmente como
fundo formado por placas retangular descrito no relatório, reivindicado na,
cular que gira em tõrno do seu eixo tes.
com 3.00a a 100.000 rotações por mi- 6 - Montagem elástica, de adie.- perfurada, junto a qual com possi- pontos característicos prec:dentes e
nuto, e descarregar sebre o corpo de do com os pontos 1 a 5, caracterizada bilidade de movimentação, se encon- ilustrado nos desenhos anex) ao preembate que estás fixa ao tubo de adu- pelo fato de que a altura útil dos tra chapa retangular igualmente per- sente memorial,
ção ou à face interier do corpo tron- corpos de sustentação em forma de furada e acionada por alavanca externa, situando-se sob tal fundo bica
co-cônico circular.
travessas e. várias vezes menor do de • descarga, encnianto que superiorTERMO N9 137.863
3 - Dispositivo de acôrdo com o que o diâmetro do órgão de ligação, mente se encontra eixo portador de
ponto 2. caracterizado pelo fato de preferentemente na proporção de pluralidade de discos, ceda um disDe 10 de abril de 1962.
4:1.
• distància entre o tubo de aducão e
posto em plano eo-respendente g
Vibrador Mecânico para Fins Di7 - Montagem elástica, da acôrdo abertura de descarga, discos éeses docorpo de embate ser alterável, fie principalmente para Silos
cando montado este último parale- com os pontos 1 a 6, caracterizada tados de alidades ou orelhas, estan- versos
-• Fundição Brasil S.,
lamente á face da cursa de condu- pelo fato de que, pe rra aumentar a do, externamente, o eixo provido, de A.Requer-cate
- Estado de São Paulo.
ção do corpo troncocônico circular e superfície de aderência, its material polia que através de correia ou' sisendo o mesmo eventualmente perfu- elástica encobre o lado largo dos milar é impulsionada pela própria
Pontos Caracteriaicas
anéis rígidos.
rado
roda da carreta.
Finalmente,
o
depoeitánte
reivindi• Finalmone a depositante reivindi29) "Aperfeiçoamentos eia ou re1 9 - vibrador mecânico para fins
ca, de acórdo com a Çonvenção In- ca, de acôrdo com a Convenção In- lativos a máquinas para adubar e diversos e principalmente para siles,
ternacional
e
de
conformidade
com
ternacional e de contenenidade com
para operações similares", conforme caracterizado por constituir-se de um
o arteso 21 do Código da Proprieda- o artigo 21 do Código da Proprieda- reivindicações anterior, tudni subs- anel (1), cuja superficio interna posde
Industrial,
a
prioridade
do
corres- de Industrial, a prioridade do cortancialmente como descrito no rela- sui um canal (2) circular, de seção
respondente pedido, depositado r a pondente pedido Opera es pontos ca- tório e ilustrado nos desenhos apen- transversal em "meia-cana", fechado
racterísticas
1,
3,
4
e
5)
depositados
de ambos os lados por 'medalha , ati
sos
ao presente moracrian
Repartição de Patentes ria Alematampas (2), nêle encaixadas, e fixas
nha. ctu 6 de fevereiro de 1961, sob o na Repartição de' Parentes da Alemanha, em 6 de março de 1961, sob
por meio de um parafuso (4) cora
n° B 61.155 X-82a:
o número V 20.288 I11-82b.
porca (5) que as atravessa coaxialTERMO N9 137.828
men te
. De 9 de outubro de 1962
TeRiVIO N9 136.409
Requerente Kenzo Senda e !chim
TERIv10 N9 136.759
TERMO N 9 138.238
Koibuchi - são Paulo.
De 14 de fevereiro de 1962
De 27 de fevereiro de 1062
Titulo - Máquina Visceradora de
Requerente: Clemens August Voigt
.?eseados.
De 18 de• abril de 1962
(que também assina Clemens A. Requerente: Cano Fusi -- São
Roland Bap r e FranRequerente
Volgy), residente em São Paulo, Es- Paulo. Reivindicações
cisco Caldas Pacheco - Minas Gerais
: todo de são Paulo.
Título: "Aperfeiçoamentos em ou
"Montagem elástica de agregado relativos a máquinas destinada a in19 - Máquines Visceradera de Pes- Titulo --• Aperfeiçoamentos em mápara máquinas centrífugas".
jeção de plástico".
cados, caracterizada pelo fato de pos- quinas de fabricar tijolos. •
suir uma cinta tranSportadora, que se
Pontos Caracteri:ticos
Reivindica 0b
Pon!as Caracterí ç t ico.c
translada sóbre dois cilindros coloca:los em plano horizontal.
• 1 -- Montagem elástica de agrega1 - Aperfeiçoamentos Introduzidoe
19) "Aperfeiçoamentos rin ou re- Máquina Vieceradra de pescado para máquinas centrifugas, parti- lativos a máquinas destinadas à in- cactos, como reivindicada em I, e ca- em Máquinas da Fabricai . Tijolos, cacularmente centrifugas de roupa. em jeção de plástico", caracterizados racterizada pelo Tato de possuir a sue racterizados pelo fato dos quadrinhos
que um corpo elástico anular que, pelo fato de coneistirren em pré- cinta transportadora provida de ca- (ou pieolitos) responsáv:is pelo vasajuntamrnte cam anéis metálicos fir- plastificador devidarisente aquecido, !saletas articuladas entre si, para que mento dos tijolos serem fixados à bota
memente aderentes, constitui uma constituído por carcaça disposta em possam se adaptar às paredes dos de extrusão per meio de eixo3, os quais
unidade de construção, sustenta todo posição inclinada em relação ao ci- cilindros.
p ermitem sua movimentação para n3
o agregado, caracterizada pelo fato lindro portador do êmbolo da máquiiados, ao serem empurrados por coree
máquina
visceradora
de
Pesde que, em extensão axial entre os na normal d3 injeção, carcaça essa cados, copio reivindicada em 1 e 2, e po estranhos por ventura existene
anéis de metal, acham-se dispostas que superiormente e eia posição me- wracteeizada nelo fato de possuir na massa de barro, tornando-os em
quadrinhos (pirolitos) móveis.
travessas de ligação essencialmente diana apresenta inoiva que se copares de nicas circulares rotati- 2 - Aperfeiçonme-vis Introduzidos
conhecidas a certa distenda radial munica com transportador interno dois
vas,
colocadas
paralelamente
a
cinta
do eixo, que importa, pelo menos, em constituído por e sca-sem-fim, esta ieansportadora e na sua região mé- em Máquinas de Fabricai. Tijolos, ca11 vezes a altura sustentadeta das acionada através de conjunto de en- dia.
racterizado de acôrdo com o ponto
travessas, e embutidas em urna del- grenagens, por motor elétrico, estangada parede circunferencial, provida do a parte inf ,rior da carcaça do 49 - Máquina Viseeradora, de Pes- 1, e ainda pelo fato dos quadrinhos
com reentrâncias preferentemente re- pré-plastificador ligada à ,stWe an- cados, censo rnvindicada em 1, , 2 e 3, (pirolitos) serem móveis, cleixanci0
e caracterizada pel / fato de possuir, livremente os corpos estranhos Indondas, de maneira tal que tanto a terior da máquina de injeção.
deformação estática COM uma elas- 29) "Aperfeiçoamentos ern ou re- 'iro após o 1: par de facas, duas cor- ç:luidos na massa de barro, 'permitinrentes dentadas movidas por volantes
ticidade com frequ3nclas próprias
a máquinas destinadas à' in- tio mesmo sentido ao da corrente do' a saída de fitas de barro perfeitas, •
aproximadamente iguais a- ai 3 Ns, lativos
jeção
de
plástico
',
conforme
reivintransportadora.
sejam compensadas pelo corpo elás- dicoção antéricr, ca
livres de defeitos, tudo substancial.
mais,
tico tapta em direção vertical como pelo fato de que csvacteelze.des,
59 - Máquina Visceradora de Pes- mente como aqui descrito e represenmoldes
quando
transversal e cm p l eno vertical-hoatuans eni (antatos que pio- cados, coma. reivindicada em, 1, 2, 3 tado nos desenhos anexos. •
rizontal, sendo que um dos plenos de abertos
moven'
o fechamento de circuitos e 4, e caracterizada pelo fato das corfixação dose ané is Metálicos se situa, elétrico do
motor arionador dá trans- rentes dentadas estarem situadas no
de maneira conhecida, no flane do portador em
plano da corrente transportarosca-sem-fins, sendo meemo
motor, isto é. no plano horizontal
dóra, e possuir as mesmas caracterisTERMO N. 116583
de gravidade que é ca.aisivo para o que conta-giros eu similar determina teces de movimento porém em direção
o volume do ineterial nansportado, liagonal.
sistei»a vibmnle.
29 de Pincho de 1960.
sendo tal aparelho r7gulado ' de tal
69 - Márluina Visce sedora de Pes2 - Montagem tlástlea. de acôrdo forma a determinas a abertura do cados,
Merck Se Co., Inc, - Estados Uni:
como reivindicada em 1, 2, 3, 4
com o ponto 1, caracterizado pelo
dos da América.
fato de que os elemen t os de eusten- referido circuito, na ser.'a tingida a 5, e caracterizada pelo fato de posTitulo: Processo para a prepara.
3124 )* uma peça fieedore na mesina altação ent forma de travessas acham- carga necessária pera a operação.
as firmemente meneados, isto é, fir-;
39) "Aperfeiçoamentos . em eu re- tura da corrente dentada que, pressio- çáo de esteroides.
evinente. ndereetes. de um lado, a" lativos a Máquinas destinadas à in-, na o Pescado dentro da canaleta após
• Perito; Carauteristicee
Inn anel .menor ' do lado frontal e, do jeção (.13 .- plástico'', conforme reivin- o seccionamento da 'cabeça dome-tua:
entro ia eoireunferènela •interna dicações •1 9 e 29. tudo suiwtancial- Me quina, Visc s radora
Pes1 - TJm proceseo caracterizada par
do anel nigg
t sendo" que a parece mente como deseLo no relatório e cados, como reivindleada em 1, 2, 3, 4, coa1preender
!
- u_cenSaeto de a ~em,
•
^ •
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do grupo que. carieis- 'composto' 9(11) -10; pregnadieno . de .. 2 -- Mn processa de acordo miro tu. dita. 1V-buam-o-9 (1.1))-prognanr9o pwit.(.) 1, caracterizado porque. o.., orne, sendo, podia ema contacta» miga
4formula:
compostos de formular
derivano- 20-ems t,trai a. la..rouitu.
;uno agente: die desbromação) para, fer'mar: , uma- 33-acilos0-1E--aiqui1lik
4crn-9(11)',, 11T-prognadibm-20antr2
Ozis'
'"V‘
Cfm: processos de aaardiar., aura a
1
ponta
caracteriZada par coniproender o contacta de uma 3, 211-dlec5inferior-rrt20r-progeue-lr-one, a- dita,. digo„ com bromo„
para formar. uma, 17.-bromo-3-acila.si-16-alqpira inferior-pregnano-14..20.
-diona, a data 17-bromo-pregnorno11,. 20--diona sendo- posta. em contacto com uni. ' agente de. desbromaefio
para formar uma 3-aceloxi-16-alquila inferior-113-progenona4r, 20-cl1ons:
• 5, — Um pungem caracterizado, por
compreender (3) contacto mentOro selecionado-. do grupo- que conlaiste de compostor da- formula:
Ctl,3

bIoi relacibnado ,

te dos

es,

ou-

em que R é um membro semifra(ionado do grupo que consiste :de hidrogênio e acila, 113. é urna alquila
'inferior substituint e e R3 é um membro subcionado do- grupo que consiste de

em que R . é um niembio selecionar
do do grupo que consiste de hidra.
génio e acirla, R é um seta! selecianado do: grupa que consiste: de zinco;
Cádmio e magnésio. X é um halogênio e R3 é um membro selecionado
do grupo q112 consiste de

•

OT
C:r.•qNs,
015.

O. (y=

os deriva.dur 17(20) —iniaturadu
o20—anel
dos meamos„ com bromo,
para introduzir 'bromo na posição , 11
e formar um . 17-brumo-as-tecid0 dc
respectivamente, os que R é uni
fórmula:
membro selecionado do grupo que
consiste, de hidrogênio e adia, R2 é
uma claulla inferior substituinte
R3- é uni membro- selecionado do
grupo que consiste de

11

I-

3 — Um piourpbo ne acordo com
o, ponto 1, caracterizado por compre,nader o contacto de uma 3,20-diaciloxi-16-alouila inferior-9(20). 17(20) oregnadieno, com o, brema tiara formar uma 17-bromo-3-aciloid-16-alquila, inferior-9(11) -prognon-20-one;

em que R é um membro selecionado
do grupo que acinsiste de hidrogénio
e acuo, R2 é uma alquila. inferior
substituinte e- R3- é um membro selecionado, da -grupo, que consiste . de.
n

DEV E- D , R . E S:
DA

como. bromo: para. formar- um ri. ndibromo-uteroide- de, fórmula

PREVIDÊNtlA SOCIAL REGULAMENTO
DIVULGAÇÃO N9 1
PREÇO:. Ner$ Bati
se.spectivam ente, eml que. 111. 4r, um
Membro selecionado do, gru po Mia
consiste- de hidrogênio, o. bromo,. R2
digo, o ocila„ R1 é um: membro. colecionado da grupa que consiste dhidrogênio o bromo. R2 , é uma equila inferior substituindo -a R3 é um
membro selecionado da grupo que
_
consiste de
tt
0,44

A VENDA
Na Gaanabara.
_
Sedn de Vendai: Av.. Rodrigues _Alves
1
,
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-ae a:pedidos, pela Serviço de Reembolso , Paste

\\à_
dito. O-broma-este-nide, é peei,
em contacto com um agente de deshromação,, para. formar um_ composto It-ozig,enado-Ispregractur ou uni
e o

RO, ••

Em. Brasília
- Na, sed'e. do. DIN
r- 1.11)1'
•
membro Selecionado- çlia,f1,..iipa que. ,

,

Quillta-ffth• 2.2
,eaub40,..5 e .14.....ujelue .5 ,aeue, ±1..2
atum 114.4d.waI
lt
41IG .$34~144n0

ne
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tutuin-te • R3 é um metnbrer aelacio- e azila, X trum (halogênio P v"-Xé 41.m . ilubst1ttlinte te 23 ré 'um membro se-:,
macio uo grupo que,,conaLste de
membro selecionado do grupo
' lecionado do grupo que 'consiste .de.
consiste de

e xis .derivattoà 17 (20) - insaturados
20-enel dos mesmos, com bromo, para
introduzir bromo ma postam 17 ke com bromo, para formar atri 17-broformar uni 2,7ãbrorao-estemide
.
ino-esteróide de fórmula:
* kR.1 , é bromo, .o :dito .17, 21-dibromo- ,fórmula:
.em
n138“.4Uitad aNdált.40
. 0~ Luueuu • ue lama), „pata •pcoutral.
tua pu.uuneito .tie atuarnua.

com um agente de desbromaçãO, par*
formar um composto 11-oxigenado16-pregneno ou uru 9(11), 16-pregua-.
dieno de fórmula:

'Z3k
o•Ci*o

-

M. ?Q3.!

."‘

cli2R1
•.• Er.
--R-,

,respectivamente, _em gue ,R é uni
membro selecionado do grupo que
consiste de hidrogénio ,te acila, R2
.é uma alquila inferior substituinte
m 113 é lua membro „selecionado de
grupo q.t..3e tonsiste

respectivamente, rem que R é um
-membro selecionado , do grupo que
consiste -de hidrogénio -e aella„ .R1 .É
hidrogênio, R2 é uma alquila -inferior
substituinte e R3 é um membro se- respectivamente, em que é uni
respectivamente, em ¡nu R é um lecionado do grupo—tare "consiste de membro seleoionado do grupa que
membro selecionado do grupo que
consiste, de hidrogênio e acra, R2 'é
consiste de hidrogênio e acila,
uma alquila inferior substP.uinte e
min membro selecionado do grupo
R3 é um membro selecionado do grupo que consiste de
que consiste de hidrogênio e bromo.
•R2 á uma ,alquila Anterior .substituMie e R3 é um membro selecionado
'R
do grupo que

consiste de

o
8 — Um precesso caracterizado por
compreender o contacto de um mem9 — um processo 'de acôrdo . com
bro selecionado do grupo que consiste
o ponto 8, caracterizado porque comde corn *.satos de fórmula:
preende
. o contacto de um membro
d — Um -processo caracterizato por
selecionado do grupo que consiste .de
7 — 1Tm processo caracterizado por
compreender o contacto de um mem- compreender
compostos- de fórmula:
bro selecionado tio grupo que cono contacto de nm membro selecionado
siste dos compostos -de -fórmula:
00.
do grupo gue consiste dos derivados
de cádmio 20-ened de fórmula:
•
c-- •

<Ys

em que R é um - membro s<Ameionado
do grupo que consiste de hidrogênio
e acua, R1 é um hidrogênio e in 6
uma alquila inferior substituinte
com uma amina' terelOria, para formar _um composto 9(11),18-pregna,. dieno de fórmula:
•

-tas
I

acli4

r

met

.k

em que eR é um membro selecionado
do grupo que consiste de .V.Idrogênioi
selç,elonado
o ne , 'a T 1 é um m-mbro.relii;trxrado
rni (lin R (?' um .1112/311),:
lii•Irogênio' -em • cpie R -e •um • membro selecionado
).C1r0",é/iin
r,.e
haartár suba- de grupo que consiste de her:.gênio e brz.nn, R2 é varg Cquila inferior do grupo que consiste g o hidrogenia._

it

!
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' •
e acila, e R2 é uma alquila inferior 17,21,1dibromo-9(11) - preg ••n .,no
so-bstituiute
fórmula:
10 — Uru processo de acôrdo com
ZR1
,n ponto 8, caracterizado por • compreender, o contacto' de uni membr6
O Dr
ssiecionado do grupo que consiste de
1. . • •
cumpOstGS (te formula
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substitninte e R3 é um membro se- 2. — Processo acório com O
lecionado do grupo que consiste de ponto 1, caracterizado pelo fato de
se efetuar a reação do corante anil.
noazóico da fórmula (II) com os cloRO tfn,.
retos de ácidos em meio aquoso, a
; 'n * "
um pH -compreendido entre 3 e 9, a
temperaturas compreendidas entre O
e 209C.
3. — Processo de acôrdo com u
A requerente reivindica, de acôrdo ponto 1, caracterizado pelo fato de sé
com a ConVenção Internacional e o efetuar a reação cio corante aminoa•
art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903 de Doia) da fórmula (II) com os halo.
27 de agi:isto de 1945, a prioridade do genetos de cianurila em meio aquoso,
correspondente pedido depositado na a um pH compreendido entre 3 e 5,
temperatura a cêrca de 0C.,,
Repartição de Patentes dos Estados a uma
4. — Processo de acórclo com o
cerrado em 31 de dezembro de 196'7. ponto 1, caracterizado 'pelo fato de
Unidos da América, em 30 de janeiro se efetuar a reação do corante ami.
noazóico da fórmula (II) com os
em. que R é um membro selecionado
produtos primários de condensação
do grupo que consiste de hidrogênio
TERMO N9 113.601
•
de um halogeneto , de cianurila
e aeila, RI é bromo e R2 é uma almeio aquoso ,a um pI-I compreendido
De
20
de
maio
de
1960
quila inferior substituinte, com iodeRequerente: Sandoz A. O., firma entre 4 e 6, e a uma temperatura
to de sódio, para formar um compos- induscrial
compreendida entre 30 e 609C.
comercial suíça.
to 9(11),16-pregnadieno de fórmula: - "Processoe para
5. — Processo de acôrdo com o
a fabricação de coponto 1, caracterizado pelo fato de
rantes reativos e sua aplicação".
sè efetuar a reação do corante
noazóico da fórmula (II). com os diPontos
característicos
tri- ou tetxahalogenopirimidinas em
.C41
1.'— Um processo de fabricação de meio aquoso a temperaturas compreendidas entre 40 e 1009C.
corantes reativos correspondentes à
6. — A aplicação dos corantes rea40.
:ui mula:
tivos,
obtidos de acôrdo com qualquer
arsLaua p.deedendos
1.o.iLos
ca
em que R é uni numbro selecionado
te.s, ao tingimento, à eaampag-em e
do grupo ch: 3 consiste de hidrogênio
à impressão de fibras de origem an:e adia, Ri é hidrogênio, R2 é uma
mal como a lã, a seda, de fibras ta
alquila inferLr substituinte e R3 é
poliamidas sintéticas como o nailor,
um ninubro, beltdionado do gruir,' que
do couro, de fibras celulosicas, COM )
em que R é um membro selecionado
o algodão, o linho, o cánhamo, e de
cmsiste de
do grupo que consiste de hidrogênio
fibras de celulose regeneiada, como ;1
e axila e R2 é uma alquila inferior
viscose, o rayon ao cupramônio, assubstituinte.
sim como de suas misturas ou de ar •
tigos à base destas fibras.
12 — Um processo de acórdo com
o ponto 8, caracterizado por com7. — Composições co-eantes, pró
prias à aplicação no' tingimento, es.
-oreender o contacto de um composto
tampagem e impressão, de fibras do
17,21-dibremo-11-oxigenado - pregnaorigem animal como a lã, a seda, do
no de fórmula
Libras
de pollarnidas aintét.cas comc•
na qual. A representa n radical de
um composto que encerra, pelo me- o nailon, do couro, de libras celulóuni su-rst..a..2.:. dis- bicas, como o algodão, o linho, o cãsociável e/ou Jinc. ipa Ê eailÁnica nhamo, e de fibras de celtuose rege-,
dupla ou tripla . e..,pas •t1 ,. reagir fa- nerada, corno a viscose, o rayon ao
com uma ;aluiria 1. r. •• para fezcupramônio, - ,ssim corno de suas
cilmente 'por adição,. .
mar •rui - composto 1 -!. ..,...-genadc-16C representa -o .radical de um compo- misturas ou de artigos à base destas
pregiano de fórmula: - •
nente de • eopulação da série, do naf- fibras, caracterizadas por, conterem
ou" taleno, e na qual o núcleo B. pode uma proporção Otil dos corantes reaainda sustentar outros sub,stitaintes, tivos de acórdo com o ponto 1.
8. -- riocesso ue faoricact-o de coem particular, .os corar.tca reativos
correspondentes à fórmula (I), 'na rantes ieativos e de sua aplicação aiqual A representa um radical di- ou bsZancialmente como acima descrito
trihalogenopiriinidilico, um •radical com referência particular aos exemhalogenoacatilico -ou beta-halogeno- plos dados.
propionilico, um • radicai 4.6-dihalogea depo,,Itante reivindino-1.3.5-triazinilico-' (2) ou um-radi- ca,Finalmente,
de acôrdo com a Convenção incal 4 -halóg eno-1.3.5-triazinilico- n2) ternacional
e
coniormidade com
sustentando, em posição 6, uni prugo• o artigo 21 do de
Código da Piopriedade •
aminado
eventualmente
monoou
em que R é um membro ãf,.-lecionado
Industiial, a - prioridade
dos , corres.
do grupo que consiste de hidrogênio dissubstituido; caracterizado pelo fato
e acila, RI é bromo, R2 e uma al- de se reagir. 1 moi de uni corá:mosto ponciedtes pedidos, depositados na
quila inferior subatituinte e A é um que pode condensar coar um outro Repartição' de Pate.riteS da Suiça, em
de maio de 1959; sob o número
membro selecionrdo • do grupo que componente . encerrando um. átomo dc 22
hidrogênio permutável, e que susten- 72.495 e 9 de maio de 1960.
consiste de
ta, além disto :' ,pelo menos .uni suba:.
tituinte que pode se dissociar em forTI:R110 '1n19 123.672
ma de anionte e/ou uma ligação carRO
bónica dupla ou tripla capaz de reaDe 21 .de 'outubro de 1960 '•
gir fácilmente por adição, com.1 -nmo
.
o— -The. Norwich .Pbarmacal Company
de um ..corante mono - azóico corres• .. - •
Estados Unidos da América,
-o
pondente à fórmula:
Título — Processo para prepir
zum' 3 (5 nitro 2 furilr' alquil.deno
amino 2 imidazoildinotionas e res,
-.)echina :ritnmediários.
em que R é uni membro selecionado
•
do grupo.o-icr , ,c. neiste de hidrogênio éomo !odeio de sódio, para formar
composto 11-oxigenado-16-pregI' f.;;
caractni ist:et:s
e adia, R2 é un. 1, alquila' inferior um
substitilinte. e .R.3 é um membro se- nano de fórmula:
1
Umprueepsti pára pr. !mate rt CE,
lecionado do grupo que consiste de
vai a (5 n't•ro 4, furil)
-)
omino 2 imidazolinottonas,. 3.).,a‘tas
•
de . atividade antimicrobial .315t,bn
• Cz"--j.,
e correspondentes, à formula
•
•
de

-••••

(cp.
.
Ou

•

11 —. Um proCess^
aeôrdo com cru !”--- *3. ,
pon tci 8, caraet,-, por -com:- io .!--rurn . •
eelider o 'Ooritacto- de • umn cainposto 1 e - acila, R2

e% r''
- • -' , -Pdo : na qual C. . corresponde
definieãO,
2o
o prec.ericnte, e o núcleo 13".1 pode sias- .S . ntl
'unia aui:m .11iferzor-, tentar outros ubstituinieã.
•
droxi alq 41.4
-•

é

,

.)i-§
lac
R é hi• t-• /9 ui ..
Or
V..' é zu.,) f3„
- eitrite n;JiliA3
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por compreender a combinação em cerca de 159C, e a recuperação do
um meio ae reaçao aotado ae'
4111.110 composto. •
acido, ao um composto, ou respecti — Processo para preparar • novas
tivo derivaous hicualusáveis, temes a 3 (5 nitro' 2 fundi almulideno anuá th mula
no 2 imidazolidinotiona e respectivos
intermediários, substancialmente comoacima descrito e especificado com
particular referência •aos exempioe
(>3
tiN"N
dados.
A :equerente reivindica de acordo
com a convenção Internacional e o
N•X
art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903, de
27 deagôsto de 1945, as prioridades
dos correspondentes pedidos Caos:H 2 C 0.1~~~4 112
tados na Repartição de Patentos dos
Estados Unidos da América, em 23
de outubro de 19o9, sob ris. 848.194,
848.198, 848.199 e 848.201.
etw que n é zero ou um, e uni cotiaLuisa) tendo a formula
TERMO N9 .124.230
De 16 de novembro de 1960
Esso Research and E'ngineering
Company Estados Unidos da America.
I •
Titulo — Processo de fabricação cie
- (CH= CIOn CHO
matéria plástica reforçada, contendo
o
uni co-polímero de estireno, e matéria plástica assim obtida.
em que X representa hidrolênio ou
ludroxi etila, seguindo-se o isolamento do produto da reação quando
for zero e R for hidrogênio, o ratamento subseqüente desse produto,
com formaldeldo.
2 — Processo de . acôrdo com o
ponto 1, caracterizado por compreender a reação de 5 nitro 2 furaldeido cu uni seu derivado hidrod.savel
com 3 amino 2 imidazolidinotIona
para dar 1 (5 nitro Iürfurilideno
amino) 2 imidazolidinotiona que é,
então, tratado com fornialdeído para
produzir 1 hidroxl metil 3 (5 nitro
furfurilideno omino 2 imidazolidino
tiona monoldrato que, por secagem,
passa à forma anidra.
3 Processo de acordo com o
ponto 1, caracterizado por compreender a reação de 5 nitro 2 furaldeido
ou um seu derivado hidrolisável, particularmente o diacetato ,com 1 (2
hiciroxi etil) 3 omino 2 imidazoliciinotiona para dar 1 (2 hidroxi etil)
3 (5 nitro iurfurilideno aminw 2
imidazolidinotiona.
4 — Processo de acordo com o
ponto 1, caracterizado por compreender a reação de 3 , (5 nitro 2 finei)
acroleína com 3 amino 2 imidazoldinotiona para dar 1 3 (5 nitro 2 rurll) 2 propenilideno omino) 2 andazolidinotIona,
5 — Um processo de preparação de
um composto químico que tem a forunis,

11 C
2
em que X representa hidrogênio ou
hidroxi etila, aplicável no processo
dos pontos característicos 1, 2. 4 ou
4, caracterizado por compreender a
nitrosação de uma 2 imidazolidinotona de fórmula

n-m ceie X tem o significado d tdo
• em PM Illf“0 aquoso ácilo
eA . r • cv.,
la
do nrrd , t rin't • id io hx;ma temperatura entre —5 e
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a
sicos e ésteres de ácido aerifico e de grupos clafinicos, com um com n
inotacrilico de glicois e outros álcoo s posto de estamo tend oa cotratura
polinidroxdados.
gerai:
4 -- Um processo de acôrdo com
o ponto característico 1, em que um
agente de copulação orgânico, é incorporam na mistura.
5 — Um processo de acórdo com o
ponto característico z, em que uma
uornacha de elevado peso molecular
e incorporada na mistura pollmérica
resuuticável.
6 — Um processo para preparar um
tubo composto mediante a toai:laçou
de um ciondro de libras reforçado- na qual R, R1, R2, R3 e R4 são, dlras, embutidas numa resina, e aiJer depenfeintemente, escolhidos do ra-teiçoamnquecomprndesatur po que consiste do hidrogênio
as libras reforçadoras com uma mis- dicais alquila, contendo não aulas do
tura menomérica curáven compreen- que dezoito átomos de carbono, sendendo um composto de esttreno, ten- do dito plástico reforçado curado eul
presença de um estalisador de pado a estrutura geral:
réxido 'e um agente de copulação,
orgânico.
10 — O plástico reforçado de acordo com o ponto característico 9. cru
que o composto, tendo Uma multiplicidade do grupos vinila, é um nidrocarbonato aromático, polivinilicop
tendo a estrutura geral:

,R2

Pontos caracterizados
1 — Um processo que compreende
laminar um elemento reforçador com
uma a atautfinei 41. uui. e1,
compreainiendo um copolimero de um
composto cio estireno, tendo a estrutura geral:

na qual R, RI, R2, R3 e R4 são, Independentemente, escolhidos do grupo que consiste de hidrogênio e radicais alquila, contendo não 121414 do'
que dezoito átomos de carbono, a um
composto tendo uma multiplicidede
de grupos vinha, enrolar ditas fibras
saturadas em torno de um mandril
para formar o cilindro; curar ditas
fibras enroladas, com dita mistura
monomérica, curável, sôbre as 1:11%4mas, en. presença de um catalisador
de peréxido o um agente de zoptnação de vinil-silana para provar uma
estrutura unitária.
— Um processo para preparar um
laminado retangular, sólido, que compreende impregnar elementos reforçadores com uma mistura monomérica, curável, compreendendo um
no qual R9 RI, R2, R3 e R4 são, in- composto de estireno, tendo a estrudependentemente, escolhidos do gru- tura geral
po que consiste de hidrogénio e radicais alquila, contendo não mais do
que dezoito átomos de carbono, com
um composto tendo uma multiplicidade de grupos vinho; e curar subseqüentemente na presença de catalisador do porámide e um agente do
copulação orgánico, para rever um
plástico reforçado, unitário.
2 — O processo de 'acordo com o
ponto característico 1, em que o composto; tendo uma multiplicidade do
grupos ventila, é um laidrocarbonato
aromático, polivinílico, com a estrutura geral:
•
na qual R, R1, R2, 113 e R4, são,
independentemente, escolhidos do
grupo que "insiste de hicirogenio e
radicais alquila, contendo não mais
de que descito átomos de carbono, e
um composto tendo uma multiplicidade de grupos vinha; formar camadas de ditos elementos reforçadoree,
Impregnados. num molde; e curar ditas camadas em presença de um catalisador de perde:Ido e um agente
de c,opulação de vinil-ailana para
nrovar uni produto
. unitário das mesmas.

na qual RI, R2, R3 e R4 são cada
um independentemente escolhido do
grupo que consiste de hidrogehno,
balogênios, grupos alquila, e um grupo vinila; o e é um núcleo aiocrtático derivado de bonseno, naftaleno,
bifenila, ou fenantrento.
3 — Uni processo de acôrdo com
o ponto caracterizado 1, em que o
comnosto, tendo uma multip"cidecie
d o grupos \dont, é mo .5 st ,r se ) -.
tio .-,./1-1) te.t
'
de' vinila c atila de ácidos poi b -

a C=011
a

C11= C112:

R

na qual cada RI, R2, R3 e R.4 é In-.
dependentemente, escolhido do gnipo que consiste de hidrogênio, halo..
gênios, grupos alquila, • e um grupo
vinila; e •. é Jun núcleo aromático,
derivado de benaeno, naftaleno,
Unida ou feriantreno.
11 — O plástico reforçado de acéra
do com o ponto característico 9. era
que o composto, tendo uma multipliciciado do grupos eiefinicas, reativos,
é um éster escolhido do grupo que
consiste de ésteres de vinha e atila
de ácidos pol i básicos e ésteres do ácido aerifico e metacrilico de glicois e
outros álcoeis polihidroxilados.
12 — O plástico reforçado de licor.
do com o ponto caracteristico 9, ein:
que o composto de estireno é eie
alaull-estireno.
13 — O plástico reforçado de acbta,
do com o poto característico 9, mil
que Um polímero semelhante 11 borracha é incorporado no laminado.
14 — Um tubo plástico reforçado
com fibras, a qualcompreende uns
elemento reforçador, estendido cir..
cunferencialrnente. em camadas stial
DerPostas, para formar o casco peri,e
feriu. de tubo: estando ditas fibra.
ligadas a um copolfmero de umcomn
posto de estireno, tendo a estrutura

geral:

8 — Um processo que compreende
laminar fibras de vidro com uma
mistura monomérica, curável, coraoreendendo 0,5 a 20 partes do divinil bonzeno com 99.5 a 80 partes de
um composta de estireno, escolhido
do grupo , que consiste de estireno e
um alquil estireno; e curar em pre- na qual R, RI, R2, R3 e 11,4 são, 1114
sença de paróxido dieurnilioc esmo dependentemente, escolhidos do grisa
ora estalindor, para provar um plás- no que consiste de hidrogénio e ma
dleait alouila. contendo não mais det
tico reforçado, unitário.
que dezoito étimos de carbono, oo129
tI — Um plástico reforçado. obtido um composto tendo unia multlplie1.9
',elo processo defini do nos pontua 11 dado do grupos vinga; sendo dite
• 8,' compreendendo um elemento' lobo plástico, reforeado, curado MIS
7-'''-. trnifsr e uni eopolimero do' litti eeePe nça . de . um catalisador de
eximo:d.o teud0 Vala 'taiult'MtOidade relato,
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15 — Um laminado retangular, sólido, compreendentze um elemento
reforçador e um espolimero de ani
composto de entireno, tendo aestrutural geral:

a,

ha qual R, El, R2, R3 e R4 não, independentemente, escolhidos do grupo que consiste de hidrogênio e radicais alquila inferior, e,ontendo não
aials do que quatorzt. átomos le carbono, com um composto tendo utia
multiplicidade de grupos vinha; sendo dito laminado retangular, curado
em presença de um catalisador de
peróxido e um agente de copulação
de vinil-silana.
16 — Um plástico eforçado, compreendendo fibras de vidro e um copolímero de 0,5 a 20 partes de clarnil
benseno.cam 100 partes de ¡um camposto de estireno, escolhido do grupo
que consiste de estireno e um alquil
estireno; sendo dito plástico reforçado, curado em preaença de peróXido dicumilico como um estelisador
e um agente de copulação de vinilaliena
, .
•

, •
obtido em • éster de ácido oreaneo ou
mineral, como por exemplo, um tunitaato.
— Processo, de acõrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de se
utilizar, como composto de partida, a
3,11 - diceto 20,20 - bis - acetoximetileno pregnana,
3 — Processo, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
se fazer a bromuração por meio de
uma solução de bromo . rio ácido
acético.
4 — Processo, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
se fazer a desbromidratação por ação
da dupla brometo de litio, carbonato
de litio na dimetilformamida.
5 — Processo de preparação de derivados da bis-hidroximetileno pregnana conduzido substancialmente,
conforme descrito e especificado
acima.

Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartiçad de Patentes da França, em 5 de
julho de 1960, sob o no 832.083.
TERMO 2sTO 127.801
De 22 de março de 1961

hidrolizar o produto reacional até ao da crw,aacro de centeio e R2 um
a,a.quno ou anuem- derivado de 1 - aza - tioxantidrol da g,up,
e-a---a.) que x y significa O agruformula geral IV:
ou talizeri,
p4i-11.--J
racaeriaado Pe.ca lato . de se tratarem
uerivaaos ria série ao acirno lisérgico
ou da aciao at,inaroasergico da IOrt
mula gegra.
HO

CO—R1.

C11-R2
CH
, 2
CH -R

j--""
3

1n3-Rit
R5

41.-y

(IV)

na qual R/ e R5 têm as significações
acima indicadas, de se 'tratar êste
subseqüentemente com agentes disso
ciadores de água, e de osaeompostos
obtidos serem eventualmente separados de maneira por si conhecida nas
suas - formas estéreo-isômeras e/ou
transformados nos seus sais de adição de ácido.
Finalmente a requerente reivindica,
de acôrdo com a legislação aplicável
a prioridade dos correspondentes pedidos de patente depositados na Repartição de Patentes da Suíça, em
24 de março de 1960, sob número ..
3.280-60 e em 21 de outubro de 1960,
sob no 11.820-60.

em amoníaco líquilo com uma . alcaliamida, e de se fazer reagir o sal
alcalino resultante, no mesmo dissolvente, com um composto orgânico
ha.logenado da fórmula geral III
Hal — R2 na qual Hal representa
bromo •ou iõdo.

TERMO DE PATENTE N9 130.753
De 12 de julho de 1961
TERMO NO 129.570
ImPeriai Chemical Industries LiDe 29 de maio de 1961
IliRMO N 9 126.782
inited — Inglaterra.
Pontos característicos
De 17 de fevereiro de 1961'
Sandoz S. A. — Suíça.
Titulo: "Processo para a fabricaProcesso para a preparação de no- "Processo para a preparaçao de de- ção de novos agó-corantes metalizaRequerente: Roussel-Uclaf, - Paris, vos
derivados de 1-azatioxanteno da rivados da série do ácido lisérgico, dos e processo para colorir materiais
França.
substituídos no azoto do indol.
têxteis".
."Processo de preparação de deri- fórmula geral I: a - •
vados da bis-hidroximetileno preg,Ponto característleo
Pontos característicos
nana".
•
Processo para a prepaa aça° de de- 1. — Um processo para a fabricação
' Pontos característicos
rivados da série do ácido lisérgico e dos novos azo-corantes metalizados
3
do ácido dihidrolisérgico, substituídos da fórmula:
• 1 — Processo de preparação de de'2
no azoto do inaol da fórmula gerai]
rivados de bis-hiciroximetileno, da serie do pregnadieno e, mais parti1041
cularmente, os compostos da fórmula
CO—Ri
geral:
• 1•
1034 •
,Sandoz S. A. — Suíça,
"Processo para a preparação de
novos compostos heterocic.licos".

'-')alX29132

oi

'----C‘k a -5

(1)

N—CH.3

7

• 'noa
..

''.119, qual R? representa 112,
-"•••

(no
e R2 e R3 representam H ou um
radicai acila, caracterizado pelo fato
de se fazer agir pelo , menos, dois
equivalentes moleculares de bromo
Beibre uma 3-ceto 20,2Pabis-hidroximetileno 5 - beta-pr ignana, ceia hldroxilas em posição 20 foram préviamente bloqueadas por esterificaçáo,
para introduzir, o bromo era posição
2 e 4, de se submeter o composto dlbromado à ação de um agente alcalino para conduzir uma dupla desbromidratação em 20,20 - - c.elloximetil delta 1,4 - pregnadieno, ao
se saponificar os grupos aciloxi por
um agente básico e de se transfor.
mar, caso desejado, o 3-ceto
bidroximetil delta 1,4 - preanadiouo

e dos seus mais de'adição de ácido,
fórmula na qual R significa um átomo de hidrogênio ou um atomo de
halogênio, 1R2 e R3 são átomos de
hidrogênio ,e R4 e R5 representam
restos alquilos inferiores, ou R5 juntamente com R2, R3 ou R4 representam um resto alquilênico contendo
em cadeia retilínea no máximo quatro átomos de carbono. sendo este
processo caracterizado pelo fato de
se fazer reagir um derivado de a-aeatioxantona da fórmula geral

si Tal 71. tu a

;

g

ignitleavío adia indl.
(11011.0oalms composto organo-roebineo Si •
&aula geral III:
•W 5

•

- 5-

-

, Ias -

(/'
-

na qual ES, R3, R4 e R5 têm as sia:nificações acima referidas, Mc significa um metal bista'ente e Hei re
preseitta cloro, bromo ou iodo, de se

à(

)

R
2

em que R é um radical fenileno,
substiliudo- ou não, RI e R2 representam hiclabgênio ou radicais &quita, "inferiores, T representa um ra.
dical tri - halogeno - pirimidila, e
m e n, cada, representam 1 ou
desde que, quando fôr ,1 n seja
não 2, caractertzado por compreender
a interação de um composto aminoazo que, na fôrma de seu acido livre, tem a fóórmula

na qual RI representa um grupo monoaiquilamino, dialquilamino, hiciroalatouitamino, cicloaiquilamlno ou
ara Iquilamino, o resto 1 - piperidino
ou o resto de trIpeptido dos alcalóides naturais, não solúveis em água,

.4e114b

4." 1

1

AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa Nado/4a' avisa às
Repartições Públicas em
geral, que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais,
até o\ dia 29 de fevereiro
corrente; a fim de evitar o
cancelamento da remessa
a partir daquela data.

em que R, R1, R2, n e sn têm os significados estabelecidos acima com um
agente metalizante e uma proporção
substancialmente equirpolocular de
tetra-halogeno-pirimidiná.
2 — Processo de' acôrdo com o ponto 1, caracterizado porque o reagente rnetalizante é um de níquel, cobal t o, cobre ou cromo.
• 3 - - Processo da acórdo aom os
pontos 1 -e 2, ealacterizado porque o
• dr
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1.Y.AR:0 OiC1AL (Se - ;:o 1d)

Qu 'inta- ' eirz. 22

••••••••••n•n •••••n•-••• ••••

reagente de tetra-halogeno-pirimicitna é tetra-cloro-pirimidina,
4 — Processo para colorir materiais
têxteis de sécia, lã, proteina regenerada e celulose caracterizado por
compreender o tratamento do material têxtil com uma solução aquosa
de um corrnte obtido pelo processo
de dcôrdo com o ponto 1, 2 ou 3, em
conjunto com um tratamento com
um agente de união com ácido.
5 — Processo para a fabricação
dos novos azo-corantes e processo
para colorir têxteis substancialmente
como particularmánte descrito acima
com especial referencia aos exemplos.
dadrs.
A requerente reivindica de acõrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de agõsto de 1945, as prioridades dos
correspondentes pedidos depositalos
na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 12 de julho de 1960, sob
número 24 259 e completo em 14 de
junho de 1961.
TERMO N 9 133.3r4
De 10 de otubro d el961.
Sa.ncloz S.A. — Suiça.
Processo para a preparação de novos derivados de ureia.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1. Processo para a preparação de
novos derivados cie ureia d.t série

do ácido lisérgico e do ácido diidro
liserrgico da fórmu a geral I:

Finalmente a requerente reivindica,
de acõrdo com a legislação aplicável,
a prioridade ,dos correspondent,es podidos de patente depositados na Repartição de Patentes da Sulça) em
12 de outubro de 1960, sob o ri9
11.426 ,60 e em 3 de março de 1961,
sob- o n9 2.635-61.

se aplicerem reagentes kis que R re- corante, o enripeso da auractunicris
tendo, a fórmula:
presente o grupo beta-áirexailia.
6 — C...mposição de tragimento caracterizada por conter como um cajante, o cemposto de antraquinona
tendo a fórmula:
o

OCH
0C32C-1320C112CR
TERMO DE PATENTE N9 134.974
•
De 13 de dezembro d e1961.
oso2_cs2cn20LI5013
O
Eastman Kodak Company —' Estados Unidos da América.
• Titulo: ProJCSRO para 'Reparai
compostos antraquimonicos e processo de tingir materiais textis com
ai
os mesmos".
obtido pelo processo do ponto característico 1.
PONTOS CARACTER,ISTICOS
1
'7 Composição de tingimento, caracterizado por conter, como um co- obtido pelo processo ao pomo carito1 — Processo para preparar com- rante, o composto de antraouinona teristico 1.
postos de análiqu nona tendo a fór- tendo a fórmula:
11 — Processo para tingir 1/. ibris
mula:
de poliesteres linear" tendo un PPne
to de fusão de peio menos 200 gC, caracterizado pela aplicação, às ibras,
de uma composição contenao uni
pni,)
R
composto de antraquinonl, tendo a
fórmula apresentada no ponl 1 e
obtido pelo processo elos po- ca"Hecile-0
racterísticos procedentes.
12 — Processo para tingir cflbras
.e terefta'ato polietilênico, tendo um
ponto de fusão de pelo menos , 2009C,
caracterizado pela aplicação es
de unia composição contandb lira
composto de antraquincna teme a
fórmula apresentada no ponr,R 1 e
S°2R3.
obtido pelo processo ao ponto carac- obtido pelo proceso dos ponte:s ,earaeteristicos precedentes de 1 a IV.
teristic , 1.
3 — ComeasIção de tinp , mento. ca- 13 -- Processo para tingir 2matena qual representa um membro eacterizada por conter, e seno um eo- riais têxteis de ésteres de, acido earescolhido do grupo que c insiste d2 vante, o composto de aferaquinona boxilico da • colu'ose, tendo 2 A -4
um gruo° e quila tendo 1 a e átorrice; tendt a féc-mu/a:
mos de carbonn nos grupos de ácido
de embonu. um grupo aldoxialquila
do merino, e aecterizedo pesa ap1c.3.tendo 3 a 6 átomos de carbono uni
ção, aos materiais de unia composigrupo hidroeialqui a tend, '2 a 4 Mia.
ção contendo um composto( de untra1-nos de carbono , o-grupo alila, o gruquinona tendo a fórmula apresenta- ),
o( benzila, o grupo ciclochexila o
da no -ponto 1 e obtit2o pelo processo
grupo tetrahidrofurfurila e o grupo
nos pontos caracterietiCoS preceden112G____cH2
heta-renoxietila, e R1 representa um
tes de 1 - 11.
.
menilw.o esc-lindo do grupo que .con.
14 — Processo para Ungir materiais
0-C1i 2 --- CU
siste de uni erupo aigulia tendo I e
têxteis de acetado de ce'ulose, si.race átomos de - ear'eono, um- gripo a'c )\ ,
terizado pe'a aplicação, ars inetkials,
c
x!aleuila tendo 3 a 6 átomos de cor
de uma composição contendR uns
bone e o grupo cic'nhexila, caracte
compesto de entraquinona tendo à
rizado peia reação de uma su'fonaN30 2-C135
o
formula apresentada nos pontN 6 a
mida de rd' mula RISO2N112, respec
li
10 e obtido pelo processo dos @untos
tivámente do correspondente halogecaracterísticos procedentes de 1-5.
neto de su:foni a de fórmula RI SO2
-Hal, em que R1 tem o mesmo sigA requeren.c reivindica rie .acórdo
nificado que acinia, com uma 1-ani- obtido pelo processo do pi isto carac- con a Convenção Internacional e' o
no-2.4-dibromo-antraquinina ou áci- tedtico 1.
Art. 21 do D-ereto-Lci N 9 1.903, de
do 1-amin0-4 -brorno-antraquinono-2— Composição de tinenento, casulfônico para ai' substituir o átomo eacterizado por, conter, como uns Co- 27 de agósto de 1945, a prioridade do
de bromo em 4 pelo grupo -NH-S02 rante o composto de antraquincna correspondente pedido depositaSo na
-R1, respectivamente com uma 1.4- tendo a fórmula:
Repartição de Patentes dos Estudos
diamino-2-alcoxiantraquinona, substiUnidos da América, em 30 de janeiro
tuindo-se caso convenha o bromo ou
de 1961, sob N9 35.50S.
o grupo de ácido sulfónico na poe
sição 2 por uni grupo -OR mediante
tratamento com um álcool ROII em
presença de sódio metálico, respecti•
TERMO N9 135.621
vamente de KOH.
2 — Processe para preparar com• De 12 de janeiro de 1962e .
postos de antraquinona de acôrdo
com o ponto. característico 1, caracteTitulo: "Pr OCM0 para a produção
rizado pela aplicação dos ditos reade um sal de ácido nicotinico e prb . .
o
gentes em que R1 representam, induto resultant e".
dividualmente, um grupo alquila tese
Requerente:
&ido
LaboratoMeS
dc 1 a 8 átomos de carbono.
Inc. (Estados Unidos da Aniérlea)('
3 — Processo para preparar compostos de antraquinona de acôrdo
• Pontos Característicos
com o ponto 1, caracterizado pelo
fato de se aplicarem reagentes
1 — Processo para a produdo de
que R representa o grupo tetrahldrouns sa Ide ácido nicotinico e produto
furfurila.
4 — Processo para preparar comresultante, caracterizado pelo fato da
postos de antraquinona de acterdo
compreender a reação de ácido nicom o ponto 1, caracterizado peio facottnico com a quantidade equiv ,alento de se aplicarem reagentes em que
R. representa um grupo alcoxieiquila btido pe lo processo do ponto caras'- te de 1.3 - dernetil - 7 tendo 3 a 6 átom^s de cubam,.
noetil) - xantina num solvente com
5 — petizes° para pre parar ocanzia- "i-tico 1.
tos de antraquinona de acrh . do cl 10 — Gere.
n de tikin,,,ntc o que se forma o sal neutro e 'è re•
o ponto 1 caraceilzado pe o fato de .a; st:tu i2,a Co par- conter, como um cupeiado o produto cstalino por ft:,
I

(I)

na, qual R1 representa um grupo alquilo inferior, um grupo aralquilo
monoci ico com resto alquilénico de
baixo pês° molecular ou um grupo
alquenilo inferior, enquanto que R2
e R3 significam, cada um, um át3mo
de hidrogénio, um grupo alquilo. hldroxi-alquilo ou alquenilo inferior.
um grupo arilo monociclico ou um
grupo araiquilo inonociclico com
resto alquilénico de baixo peso molecular, e x y significa o agrupamento • -CH—C ou -C112-CH. caracterizado pelo fat9 de se transformar
uma azida da fórmula geral II
.COÀ3

eia a

1
td• aa eldoilloa0143
Da azia d • s., Ir
ao laootanato eorreepop
*01•• dafialda
a1t100
rea
denta • de Is fazer
co. tua composto aidnoildio da fariatla
proa 1111...'a
311,-.1,
•

l

a

gir edito
a
3

• na qual R2 e R3 têm as significações
acima indicadas.
2. Novos derivados de uréia da
série lisérgic, e do ácido dildro-iisérr'c.), conforme descrito nos exemplos do relatório da invenção.
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traçãS sendo a fórmula estrutural do 3 — Processo, de acôrdo com as
Sal neutro de ácido nícotinico: ocivindicações 1 e 2, caracterizado
pelo fato de que a reação é catali•3?•.
fzada por , pequenas • quantidades de
i
iodeto alcalino.
4 — Processo para obtenção de butironitrilas substituídas, substancialsnente como acima descrito com referência a qualquer um dos exemplos
sicitados.
Dl(

• TERMO N9 136.318
De 9 de fevereiro de 19£2
Sandoz S.A. — Suíça.
Processo de fabricação de corantes
reativos metalizáveis.

'O!

Pontos Característicos

1 — Processo de fabricação de co-

'ÁS

rantes reativos metalizáveis da *.ór•
2 -a• Processo para 'a produção de mula
um sal de ácido nicotinic.o e produto
resultante, de acôrdo com o ponto 1,
Caracterizado pelo fato de que 1 mil
de 1,31 - dimetil - 7 - (diraetilaminoetillr - seantina e 1 mil de ácido nicotínioo eão dissolvidos em 200 cm3
de taenol fervente; filtrados a quente
a
e o produto da filtragem resfriado
num bannho de gélo, sendo o sal
neutro obtido na forma cristalina e
derretendo a 124-1269C.
e de sem complexos de cobre e de
;o
níquel, na qual W representa -ON
ou -NH2, um X representa um gru:0]
po sulfônico, o outro X representa
)i: TÊR MO 10 136.118
um grupo -N11-R no qual R repreDe 31 de janeiro de 1962
senta
•um radical mono-, di- ou tri-hanados: processo para preparação
logenopirimidilicO ligado diretamente ou por intermédio de
de PoOtronitrilas substituídas.
-CN2-,- eventualmente ainda subsReeiVerente: Laboratório Especifartituído, Y representa um radical
ma S:9A. — São Paulo.
mono- ou disulfo-fenílico ou
mono-, di- ou trieulfonaf tílico
Pontos Coracterísticos
eventualmente ainda substituído
Z representa um alcollo de baixo
,n
Processo
para
a
preparação
1 —7
pês° molecular, um grupo carde te honitriles substituida.e, de fOrboxílico, um grupo de éstereo alpo~ mula' aralS
coilicos do ácido carboxilico,
grupo de ésteres alcoilicos do áciit f •
do carboxilico ou um grupo co rboxílico çventualmente substituído,
caracterizado pelo fato de se copular
uma molécula do composto d'azóico
de uma amina da fórmula
.16

IMMO N9136.679
De 23 de fevereiro de 191S2
Requerente: Ciba Société Anonyme
(em alemão: Ciba Aktiengesellschaft)
— Basiléia, Suíça.
• "Processo para tingimento de poliamidas na fusão".
Pontos Característicos
1 — Processo para tingimento de
poliamidas fiáveis na tosão, caracterizado pelo fato de se empregar,
como um pigmento corante, um corante de antraquinona da fórmula:

•

'9?

como o radical enfia B, um radical
do naftaleno, antraceno, floorantene,
'sirene ou crise:no.
'
. 5 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo rato
do pigmento carente usado ser da
fórmula:

na qual B representa um radical do
naftaleno ou criseno e um X, em
cada radical de antraquinona, representa um grupo acilamino e o outro
X representa átomos de hidrogêoio.
6 — Processo, conforme especificado no ponto 5, caracterizado pelo fato
do grupo acilamino do corante usado
ser o de um ácido monocarboxilico
alifático, heterociclico ou aromático.
7 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo fato
do corante pigmetar usado ser um
dos corantes das fórmulas dadas nos
exemplos 1 e 2, contidos no relatório.
8 — Processo, conforme especificado em qualquer um dos pontos 1 a 7,
caracterizado pelo fato de se empregar o carente, em um estado de fina
divisão.
PrOCeSSO para tinghnento de
uma poliamida fiável na fusão conduzido substancialmente, conforme
descrito nos exemplos 1 ou 2, contidos no relatório.
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da from-ledade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em
23 de fevereiro de 1961, sob n9.2.184
de 1961.
TERMO X° 137.473
De 27 de março de 1962
Requerente: Ferbenfalaiken Bayer
Aktiengosellschaft, sociedade alemã,
industrial e comercial com sede em
Leverkusen-Rayerwerk, República Federal Alemã..
"Processo para a fabricação de ésteres de ácido tiefosíteeo".
Ponos Característicos

.•

na q7(11.1 R é uma alquila contendo,
pelo4flenos, dois átomos de carbono,
eara gttrizado por fazer reagir uma
difen12 - halo - butironitrila tendo a
fórnspla:
(kW-C (06115)2 -C112 -CH2 -X
na qual X é Mn átomo de halogenee,
eOra-anl e,ster do ácido 4 - ienil - 4 pipeoldina - caboxílico. tende a fóre
molejo-

e
na qual um X1 representa um grurepresenta
eo
po
11/11 grupo nitrado, um grupo acilae
Minado ou um grupo -NB-R no qual
R tem a significação precitada,
•ora uma molécula de uma componente de ,copulação da fórmula
sulfónioo

outro X1

ÇBL

C - II - y.,

I91
,

tr,

•

-

tualmente o corante monoazóico obtido, eventualmente após conversão
do substituinte X1 em um grupo
ensinado quer por redução se X1 representar um grupo nitrado, quer por
hidrólise se X1 representar um gra-,
po acildnonado, e trane‘ormação do
grupo ensinado em Um grupo -Nli-R,
em substOncia com um agente que
cede 1ônios de cobre ou de níquel.,
2 — Processo conforme o ponto 1
caracterizado pelo fato de se reduzir
o corante monoazóico obtido por copulação se X1 representar um grupo
nitrado, ou de o htdrolizar se X1 representar um grupo acilaminado, de
o tratar depois com um agente que
cede Vinhos de cobre ou de níquel, e
a seguir de tranefofmar o grupo amiroolo ern um grupo -NH-R.
3 -- Processo conforme o ponto 1
cmacterizado pelo fato de se tratar
cem um agente que cede idnios de
cobre ou de níquel o mente monoazóico obtido por copulação, de se
converter a seguir o substituinte
em um grupo arninado por saponificação alcalina se Xl, representar, um
grupo acilaminado, e de 'se transformar êsse grupo ominado em grupo
-NH-R.
4 __. processo conforme o ponto 1
caracterizado pelo fato de se fazer
agir sôbre uma molécula do corante
mono-azóico .metalizável uma quantidade de um agente que cede iônios
de cobre ou de níquel, contendo nelo
menos 1 átomo de cobre ou de níquel.
Finalmente a requerente reivindica,
•de acôrdo com a legislação aplicável,
a prioridade dos correspondentes pedidos de patente depositados na Repartição de Patentes da Suíça, em
10 de fevereiro de 1967, sob n9 1.622
de 1961 e em 13 de outubro de 1961,
sob n° 11 . 908-61 .

Fevereiro de Mó
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" 2--. Processo; de acôrdo com a rd.-

= N

(

III ) .
vindtbação 1, caraeterizado pelo fato
de tek a reação se realiza em solventes anidroe e não' -polares e na
n(1181 .5/7 Y e
presença: de carbonato
alcalino tini,
Vies precitttdas e tle • se trai,ar
droeme
Int

1 — Processo para a prepazaçâo,
de ésteres de fteldo tiofcefórico, ca-'
raeterizado pelo fato de se fazer reagir dialquii-fosfitos ,respectivamente
dialquiltiofosfitos, com colretos de
ácido nitrofenii-sulfenicos, contendo
no núcleo femlico como ulter:oree
,substituintes, rasteais alquila inferiores, eventualmente em presença de
agentes fixadores de ácidos.
•
2 — Composições inseticidas, ca•
na qual cada -A representa .um radi- racterizadas pelo fato de conterem
cal de antraquinoua e 13 representa ou cons'stirem de ésteres de ácid3
um radical arilo não cubável, pelo* tiofosi6ric0 da fórmula geral
menos, biciclico.
2 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado' pelo
°2
fato de se empregar um comete da
dita fórmula,' na qual cada A é um
radical de antraquinona simples ou
.es 0L'S)
um seu produto de substituição, ou
é um radical de antraquinona, contendo uma cadeia . hetereciclica ou
carbociclica condensado.
3 — Processo ,conforme especificado no ponto 2, caracterizado pelo fato
de cada A no dito corante ser o
radical de 1:2-benzantrona, de entraquinono-isotoazol ou de autrapirimidina.
Prores-o. contorne esper'fleac'o nos pati.os 1, 2 ou.3, ca:acteriztda na qual R • Ri e R2 reptc.i.enttm
Deio falo do coiante .usado conter, radicais alquaa inferiores.
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1 -r Processo para a preparação ia grossu •ra da parede nos pontoe de
10. O preces-3o de 'acôrdo com qual- !lenges dos dois cubos os lerrólliN MÁ.
de composições inseticidas, caracteri- grossura -reduz da da parede nao é quer uma das reivindicações anterio- podem 'ser passados através do dito
zado pelo fato cie S3 usarem campos- menor cio que a grossura máxima da res, caracterizado pelo fato que éle cubo macho e roscados dentro do
.tos da fórmula 'dada no ponto 2.
parede em qualquer ponto multipli- inclue o formar do tubo por recalcubo fêmea para' lixar os ditos seg.
Finalmente ,a edepositante reiv ndique.
ca de acôrdo com a Convenção In- cado pela expre.são V
1
11. O processo para fazer tubos metnos etre os otos flaages.
ternacional e de conformidade com
ciepa rede filia substancialmente con5) Uma roda esmeril tal como def/4
o artigo 21 do Código da Proprie1+0.01 E forme descrito mas acima.
--'
nida. o ponto . 1, ou 2, ou 3, na qual
dade Industrial, a prioridade do cor na qual E é a' Ne.
ientagem
de
alonas lâmina Constituindo ás ditos segi
-respondteio,dpstan
do material com o qual o
Repartição de Patentes da Alema- gamento
mentos são lâmias ,. de pao de apoio.
9
112.232
TÊ1211I0
N
membro
ôeo
é
forni
z.do.
nha, em 28 e março de 1961, sob o
tedo
material abrasivo ligado ai num
nç' F 33.528 IVb-12q.
3. O processo da. reivindicação I,
e De 31 de' julho de 1959
lado, apenas, de cada là..nina.
caracterizado pelo Ato que éle inclua o dobrar do tubo nara urna 1"- Requerente: The Carborunduni ,Cenn- 6) Uma roda esmeril tal como defiTERMO N9 101.556
ma plana substancialmente retangular p any e•-• EE.UU.
nida no ponto 1, ou 2, ou 3. na q dI
r a seção traia-vaia , ' cem as pa- -De 9 de abril de 1958
as lâminas costitilindo os ditos se
des de extremidade e com a cavida- Titulo: Roda de Esmeril.
meros são lâminas de pano de ap iot
Requerente: N. V. de Bataafsche de creitral reclueidas para uma feriPontos Caraeter;sticos
Petroleum Maatschappij — Holanda. da não ligada, a distânc'a entre as
tendo material abrasivo ligado as
Titulo: "Lubrificante para cabos extremidades externes da fenda e as
mesmas um lado Apenas, de cada
paredes de extrem acide sendo apro1) Uma inda de esmeril compreende Arames de aço".
ximadamente igual à desejada gros- dendo urna plitralidaÊ, de segmentos !emitia, e nã qual as lâminas de cada
sura de parede do tubo final de pa- ttbrasivos,' cada qual consistindo de segnieto são presas entre si numa
Pontos Característicos
extremidade de segmento por nieio Lhe
rede fina.
uma pluralidade de ,lâminas semelhan1 — Um lubrificante para cabos
4. O processo da reivindicação 1.• tes revestidas abrasivane .me, colocadas unia composição adesiva.
de arame d3 aço, caracterizado pelo caraterizado pelo fato que éle inclue uma em cima da eoutra e ' presas entre 7) Uma reide de esmeril tal rones
fato de compreender 25 a 35%, em o cortar dos rebordos do tubo dobrano ponto 1, tm 2. ou 3, to
, pês ode petrolato; 25 a 35% em pê; do para leixar uma grossura de me- si numa extremidade, entalhas afilados definida
de lanolinaé 5 a 10% de nafta sul- ta lentre o rebordo da fend ae a eu- semelhantes em cada lado de cada qual as lâminas constituindo os dite*
fonato alcalino; 25 a 30% em pês° perticie cortada pelo menos tão gran- segmento adjacente et extremidade na segmentos são fornir:das de panes
de gasouna; e 0 a 5% em pêso de de quanto 9. desejada grossura fria' qual as lâminas são presas entre si, macio impregnado com. uma cornooet,
I`
- .7f-e) de amortecimento.
um par tle cubos com flangzs
um álcool alifático aciclieo tendo de da parede.
o'
4 a 8 átomos de carbono .tal como 5. O processo da reivindicação 1 rebordo anular cônico sôbre o flange 8) Unia roda de esmeril tal coam
álcool diacetona rre exemplo.
de
ceda
cubo,
os
d:tos
rebordes
sendo
pelo fato que êle
definida no . ponto 1, ou 2, ou
na
2 — Um lublef i cante de acôrdo com caracterizado
do tubo por recalque com complementares, quanto a forma, aos qual as lâminas constitutdo os3.ditoe
pelo menos 60% em pêso da gasoli- ouniformar
feitio
seccional
transversal
comditos
entalhes,
e meios para ligar os segmentos são formadas de pano macio
o ponto 1, caracter'zado pelo fato de preendendo dois segmentos com fei- cubos entre
- com as extremidades impregnado- de uma composição para
na nele empregada ferver entre 15a tio arqueado ibeluindo uma • cavidaerea.hadas dos segmentos lixadas entre polimento.
e 2009C.
central, os segmentos sendo de os ditos flanoes .dos cubos e os rebor3 — Um lubrificante para cabos de
grossura
•
substâncialmente
constante
ai) Unia rede de eenreril tal coam
de arame de aço, caracterizado pelo
cada um _elido lados côncavos e dos cubos e os flanes emparelhados defliciA
fato de estar substancialmente , da econvexos
no ponto 1, ou 2, ou 3, na qual
com os entalhes nos seginentoS, de
i
dades
excom
as
extrem
acôrdo com o que foi aqui descrito. ternas dos lados côncavos dos dois modo que fixem forteinznte es segmen- o peso dos dois cubos excede o peiv
4 — Processo para lubrificação de segmentos juntando-se uma com a tos em posição.
total dos segmentos inon:. eclos por meies
cabos de aço, caracterizado pelo uso outra
nos • lados -do membro com a
dos cubos,
de um lubrificante de acôrdo com grossura
2) Unia roda de esm e ril' tel corno
de parede onde os lados se
qualquer um dos pontos 1 a 3.
definida no ponto.1, na qual os ditos 10) Uma roda de e3meril tal C01113
juntam
sendo
inferior
à
grossura
do
reivind'ca
de
amarelo
requerente
A
arqueado mas não inferior entalhes e os ditos rebordos São de definida. no ponto 1, ou 2, Mi 3, na
com a Convenção Internaebnal e o segmento
que a desejada grossura de • paee- seção transversal em forma de V, cota qual as lâminas costitilindo os ditf3e
.Art .21 do Decreto-lei n 9 7.903, de do
final do tubo de parede fina; e
segmentos .são lembras de pano de
27 de agiasto de 1945 ,a prioridmie de
comprimindo o tubo e dobrando o a base de V arredondada.
apOio tedo material abrasivo ligado a
do correspondente • pedido depositado meemo
num plano passando através 3) Urna., roda do esmeril compreen- elas apenas em tua lado de cada
na Repartição de Patentes da Ho- das juntas onde os Meios côncavoe
landa em li de abril de 1957 sob o dos .segmentos se jantam, o membro dendo 'tuia par de cubos cilindricos que a, e na qual as Muitas de cada regi
se podem ligar desmontizvelmánre ruitre mento são presas etre ;',Si uma - extrenQ 216.245.
ôco dobrada tendo eru seção trens- si para
formar uni cubo, un flange aridade do seginenio por meio de 1.1110
yen:ai em feitio subsianteaimente resôbre cada uni dos cubos ei a questa°, composição adesiva; e na qual "b liga.
tangular.
Talam° iv 11.941
uni rebordo anular de -seção transversa) ção adesiva etre quaisquer duas Minl.
6.. O' processo .da. : reivindicação
lat-J 2i de julho de 1959
em forma de V estendendo. -se Micra- nas de quaisquer dos dois segmetno,
caracterizado
.
pelo
fato
que
-no
m
, Requerente: Howard Axthur From- frio a periferie interna da cavidade mente a partir da face' interna de cada pode ser fecrinente quebradas manual,.
son — EE. UU.
é hexagonal no seu feitio le flange, os ditos rebordos sendo dis- mente ao afastar as extremidades
Titulo :Aperfeiçoamento epa ou re- central
. ; postos concentricamente com relação aos de lâminas que se deseja separar.
seção transversal.
• lerentes a um processo formar tubos 7. O processo ca reivindicação S. ditos cubos cilindricos, e uma . pluralide metal cem parede 'fina,
caracterizado pelo fato que no ine4- dada doa. segmentos abrasivos laminii- defiida
11) Unia
no roda
pontode esmeril tal como
mo o feltio seccional* transversal é feros, cada uni dos ditos st gmentos
3, a qual as bases
Reivindicaçaes
simétrico em volta de uma l inha de compreendendo
. .
uma pluralidade de ia- dos entalhes em. fo rma de V, nos ditos
lamtnação e é composto de duas par1 — Num processo para formar tu- tes centrais substancialmente retan- minas semelhantes de_materia/ flexível segmentos: são arredondadas e os rir
, Dos de metal com parede f.na ,os gulares estendendo-se paralelas pa- capazes de sustentarem • uru material bordos seibre os flages nsão art....done
dados complernetarmente.
passou caracierizaçlos pelo fato que ra com a linha de. laminação em la- alliasivO, às lâminas sendo
presas
eles. compreendem o formar de um dos opostos da mesma e de quatro entre si uma extremidadz
a p enas, cada 12) Um segmento revestido abrasivo
tubo tendo unia grossura 'de parede partes de exteemidade substancial- lâmina sendo revestida com Material
para rodas de esmeril, compreendendo
reduzida em dois pontos diamétrica- mente retangulares com a mestria abrasivo, e
uni entalhe em forma de uma pluralidade de lâminas comp/emetse
mente opostos, com o restante do tu- grossura do , que a parte central, cabo tendo uma grossura de parede da urna da,s partes de extremidade V em cada lado de cada segmento tares abrasivos formadas com' um Pf''e•
moior do qu ea desejada grossura de sendo juntada numa das suas extre- proximo da extremidade do segmento de entalhes afilados, cada qual se es•
parede do tubo de parede fina; do- midades men uma extremidade de eni que as lâminas são presas entre st, tendendo iternamete a partir de bordai
brando dito tubo para uma condi- uma das-- partes centrais e inclinada os ditos entalhes em forma de V sendo opostas da dita
ção plana num plano estendendo-se para baixo no sentido de uma outra
lâmina adjacente a Mula
complementares, quanto a forma, aos borda terminal de apoio, 'as ditas
através de ditos dois pontos de gros- outra das partes de extremidade na rebordos
la4
em
forma
de V nos ditos
sura de parede reduzida, .produzindo linha de - laminaçã,o 'e juntando-se
assim -mil tubo achatado tendo uma com a mesma, as grossuras de pa- flanges, os ditos rebordos e entalhes minas sendo Presas entre si adesivita ' C1
fenda interna estendendo-se flama- rede onde as partes de extremidade cooperando para fixarem -seguramente mete nas suas ditas base e borda, pais
versaimenlea lam nado o tubo acha- se juntam sendo Menores do que e. a dita pluralidade de segmentos laudo!- formar o dito segmento e modelar erras
tado lengitudalalinente ao Julgo do grossura das partes centrais, mas
em' posição quando os últimos sólida base de lâminas capazes de
eito do mesmo com superficie (moa- inferiores à desejada grossura de pa- feres
serem montadas sob pressão, num
tas Intel nas não ligadas .e las.zendo rede final dos tubos de parede titia, foram carregados entre os dois cubos, cubo de roda tendo rebordos anularei
todas as partes do tubo achatada e no qual o tubo é Sobradb. na Unha com seus entalhes alinhados com os re- afilados para engatameto com es en•
bordos anulares, e os cubos tiverem talhes
estendendo-se oposto à fenda inter- de laminaeão. ' •
.do. tipo segmento, para firme
aa sob pressão antes do alongam 'ri8. Um . processo • deaóôrdo com sido ligados 'entre si.
Mente fixar e sustentar o dito segmena
to do tubo acimblido ter e::cedido a q alquer rima elas reivindicações .ara•u
poreeniagem de alonganieno do •tu- teriores, caracter aialo •pelo . fato (Mc 4) ...Uma roda esmeril tal como defi- to com uma pluralidade.-de outros sega
bo achatado- ter excedida a porcenta- ele inclue e tra'ar ,da supeeficic ia- nida o Ponto 1, ou 2, ou 3, na qual os metos que tais, ea fim de modelarera
gem de alongamento do material com terna do • tubo -para. impedir o ligar ditos cubos ;são peças nicho t fémea ama roda de esmeril.
.
o qual .o tubo r. feito e pelo laminar de partes ()Poetas da superficie quan- e ria qual a dita peça macho é pro- . A requerente reiv:dica
de acõrdd
continuo *simultâneo 'alongando o tu- do o tubo é dobrado e lam in ado - vida com uma pluralidade de cavidadeS com a Conveção
IntelnaciOnal e Is
ba achatado para uma tira em feita') R.- Um • proces.o de acôrdocom estendendo-se trasversalmente e retep.
21 do Decreto-lei IV 7.903, do •LIN"
de fita e .redlizardo a grossura de qualquer urna
reivir
incataii
e 'andita tira' em feitio de fita para duaa teriores, caracterizado 'pelo fato que toras de fere:ilhas, e a- dita peça férrea 27 deg ,a eato de 1945, a prioridade dal eia
provido com unia pluralidade de ori- zorrespon-lente - pedido . depositado nal
- talas a -de dita grossura de parede ele inclue o forçar das sunerfic•es
'desejada do 'tubo • s'.e -parede fina. • internas . opostas - da t'ra .corif feitio fícios de segurança para ferredhos som Repartição de-Patentes do ateadá. era
-a. o processo da i•eivindicação
de _fita para fora Por: - pressão' •io roscas, mediante o que '03 ditos seg= 14-de novembro de 1958, rJelb o número (171:"
_
caracaerleado • pelo fato 'que no -mearam fiuldm
atentos podem sér carregados entre os 762.445.- "
• AI:
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senta numa estrutura de .suportzease
sente e fixada adequadamente no luado de um recipiente para líquido, sendo uma parte da 1:arção inferior, do'
dito corpo vertical alargada para , forestabelecida em San Leandro. Zstad.:- mar . uma secção dilatada ou bedo
de California — EE.ULT.
cujo interior é rcceesado e sendo o
Composição de 'vedação e processo dito bôjo dotado de Wrrn. ou mais
aberturas que propercionam . a comus para a sua fabricação.
nicação do dito recesso :cem o lado
Reivindicações
externo do corpo vertical, e . sendo o
1) Um vedante empasta não adesivo, dito carpo. atraves.sae5 central e lin. caracterizado pelo fato que èle com- gitudinalmente por 'um eixe que se
preende euencialmente um espolimero, prolonga além do dito flange de apoio
e recebe eiravelmente na sua extrede aerilonitrilo-butadieno . contenda de midade inferior -um rotor cilíndrico
5 a 55(Y0' por pso de acrilonitrilo., um cuja face inferior é dotado de palheta
solvente orgãnico para. o Mesmo e eu pás, dispostas radialmente em reaproximadamente -0,5 a 5 por cento por lação ao roteie ficando ai ditas pa-.
pês° de urs anti-OxidanM com base lhetas ou pás paralelas e.ligeiramenno- peso de dito copoienero; o te afastadas 'da parede de fundo do
conteúdo de sólidos de dire composi- referido recipiente de líquido.
ção sendo da ordem de apreximacia- 2. - Uma bomba com, amplamente
ciente entre 5 /por cesto .e -35 par cento magnético cia acôrdo cora o ponto 1
caracterizaeie pela fato de que o rotor
por Oso. •
2) Um vedante em pasta não-ade- da bomba é compreendido por um
aiVo conforme reivindicado na reivindi- membro cilindrico -ferraedõce incação 1, caracterizado pelo fato que teiramente revestido de material piás_
tico, sendo as palhetas ou pés do rotos
dito solvente .orgánico é acetona.
fonnada.e em plástico do riesneo e in3) Um- vedante em pasta não- tegrais cem o dito material de revesadesivo conforme reivinIcad na rei- timento do membro cilindrico.'
vindicação 1, caracterizado pelo fato
que dito solvente orgânico é nietilo- 3. Urna Bomba com acteplamento
magnético de acento com os pontos
eteoceeena.
e 2, caracterizado pelo /ate de que
4) rilm wedante em pasta no-ade- o1 roter
é acoplado ao motor por meio
sivo oonforme reiviactèado na reivindi- de atração magnética proporcionada
cação 2, carac
t erizado pelo lato' que per um imã, peemanente e forma de
dito cOpolimero não tem mais do que "Ue que gira fixado n5 eixo de mo45 partes de acrilonitrila por 100 tor de acionamento, sendo o dito imã
partes de .copolimero, por nésa, 'e dito permenente localizado junta da superfície inferior da face de fundo do
anti-oxidante
arilamina.
5) Um vedante'. em paste não- dito recipiente de líquido.
adesivo conforme reivindicado na rei4. Urna bomba cem acoplamento
vindicação 2, caracterizado pelo fato magnético de acidado com qualquer
que dito copoliinero não tem mais do um dos pontoe preaedmtes, caracterique 4S partes de acrilonitrila .por 100 zados pelo fato de que a câmara de
partes de •copolimero, por pêso, e . que recalque do rctor é formadapela parte inferior da- dita estrutura, de apoio
dito anti--oxidante fenilo-betanuftila. eechada
na: sua parte de tapo pelo
saMa,
dito flsuige de apeio' e sensle • ei refe6) Como artigo -de 'fabricação, uma rida parte inferior da ést'rutura do---, pluralidade de rner;/bros de metal tendo tada de. orifícios • de salde no. nível
dispostos entre •fies ein" vedante não da S ditas palhetas do reter, por onadesivo não-cuhtdo •: em past(a com- de circula o liquido recalcado, atrapreendedo essanciahriente a composição vés de meios adequados.
5. Uma- bomba com -acoplai-lune)
reivindicada em qualquer tinia das reimagnético subStancialmente : conforme
vindicações 1 a 5.
7) . 0 prOcesso para vedar euperficies deecrita e ilustrada nos desenhos
Inteiriças contaptnntes -adjacentes, carac- anexos.
• TÉRMO N° 129.a:50
1)e 22 de inalo de' 1961 ,
Requerente: reterpillar Tractor' Cc.,

5. Prx.icesso de acôrdo cola qual-.
quer dos . pontos 1 e 3, caracterizado
porque a filtragem e feita por meia:
de um número de camadas de grãos,.
no qual os grãos de uma camada são
pelo menos igual em dimensão, mas
as- d.:mem.-4es do grão variam nas diferentes canadas.
. 6. Processo de acôrdo com o ponto
3, caracterizado porque a filtragsm é
fees por meio de camadas de grãos,
o tamanho dos quais aumenta nas
sucessivas camadas.
7. Prece:e° de acôrdo com o ponto
6, caracterizado por que pelo menos
a porção de camada' que tem o grão
de menor dimensao é continua ou
intermitentemente renovada.
8. Processo segundo os. pontos -6
ou '1, caracterizado porque a fase
aquosa é passada através de camadas
de grãos no sentido da dimensão menor do grão para a maior dimensão
do grão.
Processo
segundo 'qualquer dos
9.
pontos precedentes; caracterizado parque o material granuloso é mantido
coberto com uma camada da, fase
aquosa e esta camada escumada.
10. Processo segundo qualquer das
pontos 1 a 9„substancialmente como
aqui- descrito, com reforência especial
'aos exemplos apresentados.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei na 74203 de 27
de agosto de 1945, a prioridade do
eorrespondante peado, depositado na
Repartição de Patentee da' Holanda,
em 5 deejullio de 19e0, sob .n9 253.426,

Feee!eire eje 19,38
1

,mento . terming sob .o qual é ene.al-'
.xável o pino-gatilho referido énii 1.
3. Novo cadeado de segurança para
peitas tie enrolar e outras, como ree
sindicado até 2, -oaracterizado por
compreender ainda unia peça de ancoragem, encaixaver na eeesatrânc.a
inferior do bloco *prismático referido
era 1, , e sendo datada de orificio concordante com o conduto longitudinal
do meemte, peça esta ainda provida
de prolongamento cilindrico Inferior,
com um par de saliências longitudinais opostas, e encaixável através de
abertura circular superior, também
cem um par., de recortes opoetos cor- respondentes; de urna caixa ou alo.
jamenM fixado ao solo.4. Novo cadeado de segurança para
portas de enrolar e outras, como rele
vindicado até 3, e' compreendendo'
uma segunda forma de realização especial para portas articuladas late.,
rann ente, opino a usual portinhola .dae
portas - de enrolar, caracterizado por
um igual bloco primútice, como descrito em 1 e 2, apenas com a reentrencea inferior aberta também lateralmente; e a peça de ancoragem
tendo o prolongamento inferior com
furos para fixação ao -quadro-batente
da portinhola, e ainda dotada de soe.
liência anterior, ligeiramente maior
que a abertura lateral da referida
reentráncia de encaixe do dito bloco.
5 Novo cadeado de segurança para
portas de ennalar e outras, como -reivindicado até -4,- substancialmente
crina descrito' e ilustrado nos desenhes anexos. .

Tra.M0 N9 132.041
.,Te.RAIO .131.018 e .
•- •
• De 20 de julho de 1961'
Dez8rle agôsto de 1961
Daniel Domingdes-.Alves — São Aperfidpeamentos ele válvulas bar.
Paulo.
_
para silos e outros, estanque
'Nevo Cadeado de seg,uranpa para boleta
a gases.
portas de enrolar e outros.
• S.
•
iSordon Industrias Metalúrgicas
A. — São Paulo.
Pontos Caracteristicoe
,

1. Novo cadeado de-segurança para
PontoS Caracteraticos
partas de enrolar-e outras, caeacserizado por compreender um bloco pris- 1. Aperfeiçoamentos '.éra válvulas
mático retangular, fixavel inferior- borboleta para eilos 'e outros, estanmente a pasza; é provido de pequena que • a gases, caracterizados 'Inicialealiêneia lateral anterior, bloco ate mente pelo fato de o corpo da
ainda' dotado : de uni' conjunto de vula, de formato cilindrico, ser protambor cilíndrico 'para chave, com vide Internamente de uma larga faixa
terizado pelo fato 'que êle compreecle
fenda para está em uma das suas fa- extrema inferior, -revestida com ma- ces laterais menores, e- ainda provido terial de vedação; e Internamento a
os passos ide aplicar as aias superfícies
Textmo Ne .,130.560
de curto pina excenteico posterior, -e qual- é disposto 4) disco obliterador,
e vedante eia pasta de qualquer uma
no interior • do ' eitaelo bloco sendoIre- montado livre em torno do eixo diadas reivindicações -1 1;1
- 5. caracterizado
De 3 de julho de 1961
visto' um longo conduto ineesitudinal, metral, este suspenso rigidamente,
pelo fato que o anti-oxidante no dito
. s vedante cai pasta é em quantidade su- Requerente; • Shell Internationale aberto na mesma, faze lateral menor pelas extremidades, de um par de
e' imediatamente seb.aixo da fenda braços laterais, lixos superiormente na
ficiente para -impedir que - dito copo- Recearei Maatschappij Ie. V. — Ho- para chave, dito ',conduto sendo co- parede
interna elo mirim cilintirico;
limero oxida e contata ditas superfí- landa.
municante cem A0113 4)utros transver- e o ineirno disco Obliterador tendo
cies.
eais verticais, no primeiro estando elifunetro lesa:umente maior que o
• Pontos Característicos
8) O vedante em -pasta não-adesivo
alojado um pino-gatilho, assentado cllãmetro -interno -da faixa contornanaubstanciahnente ' conforme veiam des- 1. Processo -para a„ separttçãó da sôbre mola, e no segundo, uma trave te. e sendo ainda dotado de eme par
crito. •
de suspensões eia mesma na cilindrica, com trecho supmeor , es- de orelhas, salientes ortagenal e ex9) O processo para vedar superfícies fuligem
água eían o emprêgo de um líquido trangulado, seguido por alargamento eentricamenee de sua face superior.
inteirlças contatates adjacentes, subs- auxiliar imisclvel na água e com a terminal, sob o qual é encaixado o .2: • Aperfeiçoamentos em lenias
excentrico posterior do tambor
tancialmente conforme acima descrito separação da fase aquosa de mistura pino
e também assentado sebre borboleta para eilos e outros, estancOrn referência aos desenhos anexos. resultante da fuligem e do liquido au- cilíndrico,
que a -gaseie, • cc,mo reivindicado em
mola
A requerente reivindica a prioridade xiliar, caracterizado porque a fase
1„„caracter.,Zatlo pelo /ato de 0 eixo
aquosa
separada
e
filtrada
por,
meio
Novo
cadeado
de
segurança
paia
•2.
.de
de idêntico pedido :depositado na Resmand.) -da abertura e lethameik
material contendo ou consistindo portas de enrolar. e outras, -como -reipartição de Patentes norte-americana de
to da eálvula, com si-tentares e 'alade
sílica
granulem.,
em
1,
caracterizado
pelo
vindicado
.
' rm 31 de maio ,de 1960, eab o número
vanca lateral, ser. montado tranaver- o ponto fato de o referido conduto longitu- salrnente, devidamente afastado ' do
2. Protesso de acôrdo com
32.980.
dinal
ser
dividido
em
.duas
secções,.
1, caracterizado • porque a filtragem
disco obliterader :referido em 1, e en.
é levada a efeito por meio de parti.. por meio ede uma reentrancia rettin-' 'volvido
por lime, braçadeira oentral,
guiar, aberta Inferiormente noções
Ti:12110 37 9 130.462
cuias de areia.
estas das quais,* na posterior, aloja- rigidamente aplicada em • tôrno dele
De 30 de julho de 1961
e'
3. Processo de acôrdo com o ponto se uni bloco assentado sobre mola, braçadeira .esta dotada de um par '
Reqamente,(Electro Çomando Ltda 1 ou 2, caracterizado porque a filtra- e provido de recorte lateral longitu- de orelhas laterais, entre as quais
Modelo de Utilidade: Uma bomba gem é levada a efeito por meio de dinal, onde se encaixa um pino trans- articula-se 'a catre idade de um brae
com acoplamento ~ético-- Gua- material' granuloso tendo , uma (mi versal de guia, e na secção anterior po remendo, cem o -outro extremo
alma) dimensão dos g rãos- de aproxido zneamo 'conduto, estando alojada
riabara. • ..
madamente 1 mm.
••
'Pontos Característicos
uma haste de comando para o trava .articulado entre , o par de orelhas
1. Uma bomba Com acoplamento 4. P.rocesio - de acôrdo tom qual. mantoe destravame.nto do conjunto, aentricas tio disco oblitador.
Magnético . caracterizado pelo fato de mar dos pontos precedentes, caracte. haste -esta formada par dois 'trechos -3. Ap,erfeipoamentos em -válvulas
ser vertical compreender um corpo rizado por que a _filtragem é- feita c1inericos, separados por curto tre- borboleta pare silos e outros, estanvertical ,algo alongado, cuja parte in- por meio de uma mistura pelo rotr:•.s cho 4,,,• t'n'inzd i.ár i.0 rie secção estrale- que a gazes, como reivindicado gté
ferior se alarga substancialmente para substancialmente nereogeev-a de rãos era, e'd e serden o -trecho mais -interno
formar uma base de aio ou flange tendo • uma' série- de diferentes di- ese- t'eeesee -de beeieu estrangu- z substanciahne:nte ' r=i9 descritos
lariento extrt-me, com -um alarga- 'Ilustrado :nos 'desenhas anexos.
Cor meio do -qual • dito corpo as- raens(Sea de gap.
•

araa- ...aira 22 • ,
..Tftlaaf0 NI 133.40'T
De 17 de entubar de arell
Badische Milan a Soda Fibra aula.snveaellschagt — Alemanha.
Titulo: Processa para a ustulação
:urgi-alarma gradativa, de minerais. de
-erro sulfatados, ccm recuperação de
aociutas ustuladoa de granulação
roseira que podem ser, de Per
antenzados ou lixividados.
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tua par de carreiras paralelas de
contatos fixos, uma placa de pesquisa montada. para movimento paralelo com o dita membro, um contato
de mola. movei carregada pela dita
placa de pesquisa- e disposto para
mover-se sobre os ditoa contatos fixos, a mecanismo para primeiro mo-.
ver a dita placa de pesquisa em uma
direção, longitudinalmente com rela,
ção as ditas carreiras, de forma a
levar o dito contato de mola a sucessivamente engajar os contatos fixos de uma carreira, e depois mudar a dita placa da pesquisa lateralmente e em coraugação com a outrs
carreira, .e movendo-a longitudinalMente na direção oposta, de forma
a, levar o dito contato de mola a
sucessivamente engajar os contatos
Lixos da dita outra 'carreira.
5 — Uma chave seletara, caracterizada par compreender um memoro
supura:dor rigido ten ra) nelamesmo
um par de carreiraa paralelas • de
contatas fixos, uma placa de pesquisa montada para movimento paralelo com o dito membro, une contata de mola movei carregado pela
dita placa de pesquisa e disposta
para mover-se sobre os ditos contaos. fixos, e mecanismo para move:
a dita placa de pesquisa de ml maneira a levar a dita contato de ~a
a descrever um trajeto retangular,
durante ama acrçao do qual sucessivamente enaaja os .contatos fiara
de urna carreira e durante uma outra praerm do qual smoessivamente
eneet/a os contatos -fixos da outra
carreira.
6 — Uma chaaa Seletora- earame
risada por coname,eader uru. ntembra
supoetacior rigida tendo no mesmo
,tm par de carreira .aleira de conassas firma; Orna placa de pesquaa
menta movimento 'manieta
cone o dita, rnembm, une contato, de
mela movee carregado peia dita piar
ca de pesquisa e disposta para en
!parar es ditos contatos fiaca, o mecarnaro para princeira ns.faer a dita
placa de peartuisa em -urna :direçaa
iongitudinalmente as ditas carreiras
e dermis- em urna direção em angulas: reais com a dita primeira dize
ção, transversalmente as ditas car

posição na qual esteara e liga as
riernentos ae urna carreira externa e
carreira media, para urna pariçãe
qual engaja -e lai a os clamemos da
outra carreira externa e carreia.
média.
9 — Uma chave seletora, de acar.
do com o ponto 8, caracterizada porque na mesma OS arranjos para mover- e mudar de lugar a placa de
pesquisa compreendem um cano , levado peio dito eixo.
10 — Uma chave seletora, caracterizada por compreender um suporte
retangular achatado tendo no mann)
uma pluralidade da elementos condutores, e uma placa de pesquisa retangular montada para movimento
em um. plano paralelo com o alto
suporte, uma pluralidade de contatos de mola montados na dita placa
de pesquisa -e anotando-se contra os
elementos condutores no dito supram, os ditos eontatue de mola estalado postos entre o dito suporte a placa de pesquisa e servindo para resilientemente separa-los, e arramus
agindo contra a tensão das diais:
contatos de mola para limitar a exremito de tal separação,
II — Uma chave seletora, de acür
do com o ponto 10, caracterizada
porque na qual G3 arranjos para 4—
mirar a extensão de separação compreendem trilhos guias dispostos nas
bordas laterais da dito suporte e

...re.ek,..."0 et, 1Ç3

.
....aacerruo por eram o da a
reellienaernen,e man-ano eia res
quer po:siçao pala a qual ;asa, ar
,olta. o dise mecanaino. arara, e en- 4
dando uni dieca enarlimaa rigarn •.:r dito eixo, e ma membro de ama
cousa:trica> para anaajar os
en:ailliS
no dito dieco.

/5 — Uma chave seletora de acera
do com o ponto 14, carnareanaca
porque o necrsano de meia é cia tar. ia
ma de U, e Se113 braços es,ra draaa
Pontos Carastertstkos
postos para engajar antaibas
pontos diante traimen l e opas.os
•Proce.szo para a ustulação gradativa
disco.
su em estágios de irrinarais ferrosos
ia
18 — Uma chave bele:41.ra, carne.
;alfaiados, c:..mo pintas, pirrotitas e
Seanacia par ter
aritas fracamente magnéticas, cern
ema° na rac.rio Ula
reluçaa separac.a e arara si indepenras p e.:meras tia emmen,asud
lente dos gáleas ustulantes, contendo
anu-narre:a e uma placa ue peu
angenao, ira diversas camadas turba
rea
honant e' e com remoção separada enuru parra panano com o urra ''
aupol te e care _e:a, um con.ne
.re-si indepancienre dos gases da uatutrsola, a carretais/ar:e Livre ao rrau
ação das diversas camadas turbilha
comam campreanaenao uni par
'antas, cenr obtenção de produtes
AU
.0i.)11_08
hacaralmenee liaao.os Ge ama.
atulados cie g:anulação grosseira, que
iarguea com ;Sina aa sulicienze pe .16
ao, per ri Soj i, sintorizávea e lixivie-ta
sine rtitancarnan s e engajar e ligas osaae
eeis, caracterizada pelo fato de. se
amemos candutcres cie ancas
atroaria-rem no praceara es minera..
carreiras, e a parçao cio duro coa,arroses, sulfatadc.s com unia grana,ato adjacente aos ditos loulaos esometeia tramara de 10mm, de dia.
tando na forma de um tubo relate-.
netm, de 8 nma e de se manterem
amente era:cito.
.
;s arruam das carr.adas turbilhonen;es ale cileareas camadas a 23 ata
17 — Como um arago'cla mamata- fr
;5 era.. cle preferência, a 25 até 39
cura, um suporm regara de antena.
na e cora atrusão horária de , gases
aclama cai a cterizaaa por ter no
isontenao eXig£32i3, no estagia de prealceara'
uma dita condui0ia cum..,
Lendo flanges projetando-se para
ta:tua-no entre &ala e auboo m3 nor_
.d.antro solemponsto-se a dita placa e uma carreira de c o ntatos fixos eira
nas do ni2 de área da man:ação e
cada
lado
de pesquka, e nos quais a placa ae reiras este da dita tira, as ditas car- r
um adaeão amaria ale geres a-mndendo-se p aralelas u dita
pesquisa é subs ta neinlin ente ma is
•neio cerginio eri nos estágios da pósrira e os dites contatos fixos estan- ,q
estreita do que - distância entre os do
uni formemente espaçados na dita
atuir:aia entre33 e 2703 m3 noa
ditet trilhos guis
, de forma que ponals p,er in2 de arsa do ustulada.
deria mover-se transversalmente as- tira e raie do outro.
. e
sim Corna longitudinalmente.
A canta:ante reavinica, -de actirda
18 — Como une artigo de manacm a Cenve.neã.o. Internecienal e o
aa.-a, uma peça para o:mar pra-12 — Urna chave seletora caracte- ma
de p esquisa cia caava, caracteriart. 21 de Dscretta Lei W 7.903, de
azada por empreender um suporte mala.
t7 do ogfaro da 191.5, ib priaridaae do
porque a dita peça consista •le
achatada tendo nb mesmo uma plu
/alidade de elementos constatares, e uma tira ricaaa, cie maieriaa amante a e
:arras:pendente pedido depesirade na
ama placa de pesquisa montada pa- cie qualquer largura desejada e te
repartas:a de Patentes ti Alemanha.
inaefinido, a dita tua
aa nioviraento em um plano paralela camprimanto
:m 22. da calariam de 19C1, scb miremar uma serie contmc...i ue pares
cara o dito supwte, e carregando um de
nero B, 52.32t.
furas
-espaçados
unaormemenee • :
contata cie mola adaptado para engajar os ditos elementos condutores. um 'do outro e dispostos era, uma carreira
estendendo-se
long
itudinalmenum'circo' de rotação disposto em ân- te
Ta3la.0 N 9 124.C33
atravas do comprimento da dita .
gulos retas a dita placa e tendo ara
tira.
De 4 da dezerabra de 1961
caso caridiaide montado no mesma
adjacente a dita placa, e um par de
Requereate: acama Edwin fiam19 — Na produção de unia chave .
- Estados Unidos da América.
formada de um suporte re— Uma chave seletora caracte- pinos seguidores dispostos na dita seletora
e engajando a borda do dito 'angular rígido tendo uma planeiCbave aelatora.
rizana por compreender um auporee placa
por meio- de que, a medida arte dada de contatos fixos na mesma e
agido tendo no mesmo uma plura- cano,
eixo é girado, o movimento é trans- unia placa de pesquisa separada ao
• Pontes caractexisticos
'
lidade de elementos condutoras dis- o
dito suporte em relciaao paralela com
postas em três carreiras paralelas mitido a dita placa.
1 — Unia chave seletora, caracte- urna. placa cio pesquisa montada pa13 — Uma chave seletora, carac- aquele, e móvel longnuara. cru
. respeito aquele, a dita placa as
a-da poz compreender um membro ra raoviraenta em uma direção para- terizada por compreender une supor- com
,upozto,clar valida na mesma um pai- ala ao dita suporte, um contata • te te achatado tendo no mesmo uma pesq./Mesa tenaa montados na mesma
ia carreiras paralelas cie conteaue mola carregado pela. dita placa e pluralidade de elementos coralutores. contatos móveis de mola adaptenos
atos. tuna placa, em pesquisa mon, disposto para mover-se sobre as -•
e urna placa de pes masa montra:a para engajar os ditos contatos fixos,
ada. pare. movimento paralelo com ias cazreints de elementos e dita para Movimento em um plano para- o processo caracterizado por com• dito macabro, um aontato de mola contato de mola sendo construido. lelo cone o dito sunorte, e carregais- preender a construção de uma tira
novel camegacio pela dita placa de para engajar e ligar os elementos de - ro uni contato de mola adaptado de suporte da largura desejada mas
asmeisa, e disposto para mover-se duas carreiras adjacentes, a meca- para engajar os ditos elementos con- de comprimento relativamente granobte os ditos cantators fixas, e me- nismo para mudar a' dita placa de dutores, um eixo de rotação disposto de e indefinido, a dita tira tendo na
aniSMO , para mover a dita placa de pesquisa lateralmente, de forma s em ângulos retos a dita placa e ten- mesma uma serie de contatos. fixos
.esquisa para taas. e para frente.. levar o dita contato de mola a sele- do um cano carioide monsado nc dispostoa era carreiras paralea - es3ngitudinalmente com relação as tivamente ligar qualquer carreiro mesmo adjacente a dita placa, um tendendo-se longitudinalmente da
'iras carreiras„ e para mover a dita e:eterna e a carreira media, de ele- Dar de pinos seguidores colocados na dita tira, cortando transversalmente
laca de pasquim, lateralmente de mentos e para. movei a dita placa dita placa e engajando dita placa da, dita tira, uma, seção retangular
orna a levar o dito contato. de mola de pesquisa longitudinalmente ao.' a borda do dito cano, e &mantos nar de comprimento aprcpriado para
sucessivamente enzajar os contatos. longa das. ditas carreiras.
ra, causar o movinanto da dita pla- formar a chave desejada, constatar e
Ixos primeiro tle uma carreira deca produzido pelo dito cano para uma segunda tira rigida de mater ial '
8
—
Uma
chave
seletora
caracteisolante de uma largura tendo uma
ais de outra.
rizada por compreender um suporte seguir une trajeto predeterminado. os relação definida para. co ma larg
ura; as
2. — Uma chave seletora, da acôr- rigida tenda na mesmo urda plura- ditos arranjos incluindo um mem- da dita tira primeiro mencionada
a
o com o ponto 1, caracterizada por- lidade de elementos condutores dis- bro fixa tendo no mesmo uma fen- de comprimento, relativamente granue o mecanismo, para mover e mu- postos em trêa carreiras paralelas, da tendo lados paralelos e extremi- de e indefinido, a dita segunda tira
ar de lugar a placa. de pasmara unia. placa. de pesquisa. montada na- dades arqueadas e um pino guia, ma tendo uma serie continua de pares
ampreend'a um eixo de rotação dis- ra.. moseimanta em uma direção parar. aaado na dita placa e trabalhando de
'furos uraformemente est:açu-atar
osto em anatdos retoa com relação Tela com o dito suporte, um contata na dita fenda.
formados
na mesma, as ditos pare*
mesma.
de mola. carregado pela dita. placa
14 — Urna -halte seletora caracra- de furos. sendo .daveattos em aarraee
dispostopara.
mover-se
sobre
as
risada
por
compreender
um
suporte
raa
paralelas estando-se longitudi3 — Uma chave seletora de acôr, ditas carreiras de elementos, o dito
achatado tendo no MeáMO uma plu- nalmente da dita tira, as dito q cara
.1 com/ a ponto, 1, caracterizada potcontato
cie
mola
sendo
construido.
ralidade,
de
elementos
condutores,reiras
sendo separadas Una ct didata.
ra o mecanismo de mover e mudar
3 lugar a placa. de pesquisa com- para engajar e ligar os elementos de. urna placa de pesquisa montada paa cia, correspondente -o espaço entre
aende um eixo de rotação disposto duas carreiras adjacentes, um eixo maviinenta em um plano paralela as carreiras de contatos faxos na dl!"
li angulas, retos com raiana° a mes- de rotação, e arranjos operados pelo com o dito suporte, e carregando mar tira primeiro mencionada, cortando
dito eixo. a medida que gira pare contata . de mole ada ptada; ri en- da. dita se esurtda tira uma acena
ta, e um cano montado no dito mover
ra.
a dita placa de pesradaa è "essa os ditos &emen tas cone/atores. tanaular de
'co.
tamanno anronriado s
contato. de mola nara • tras e Dam 'em eira. de /estacão disocato em mi= aa formar a Dama
de
nesquisa
dese4 — Unita abata seletora, caracte f,•er.:-; longitudinalmente • as ditas 'ralos -atos .e dita. DiSibta e onerativa- ladra montando em p
ares maabidas
nar coza areender um. membro arramas e para nerbtaticamartte mu' mania ligeda com a dita placa. para de
fura, na dita seção ama. alumia- n
parador rígido, tendo no MeSMO., dar o dito contato da mei.a de uma 1 move-la, e tine mecanismo detento»
dada de contatas de mala nas post-
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correspondente aos elemento-teto in- enclique, e pelo. fato de que cada ámbito de cerca de 0,$ a 03 adiferiores do empilhamento,- é tYr.rrj-- tubo suspendelore está coordenada dopando melaço de alto teste ao,
tbriamente afixada) tle escoras e a uma prensa elevatória [20), acionável meio nutriente e continuando a fer- '
seguir a parte inferior do empilha- a fluído sob pressão, cuja parte atu- mentação para produzir acido gluoj
mento, compreendendo pelo menos um ante, impulsionavel para cima, serve temico.
, I
elemento-teto é, de maaeira análoga, do apoio para o tubo suspendedor.
3
Uns
processo
para
a
produção
elevada até a altura do andar que 9 - ,Instalação 'de emendo com o de ácido glutâmico, caracterizado pelo
corresponde ao inferior nos elemen- Ponto 8, caracterizada pelo fato de fato de compreender o cultive
do',
,o3 a serem suspendidos, ande a mes- que as prensas (20). assentadas em organismo Brevibacterium divaaicama é afixada às escoras, com o que recessos (1 9) do alicerce, estão co- tum
num meio nutriente-aquoso du-'
essa alternada elevação das partes nectadas a uma eximba em comum rante cerco de 12 horas, adicionando,
do empil hamento é continuada a',:é acionada a motor.
melaço de alto teste ao meio nutrique toe es elemeitás de parte inente e continuando a fermentação
10
Instalação
de
acendo
tenham
eido
com
o
pilhamento
ferior de em
para produzir ácido glutâniico.
elevados até a altura dos SEUS an- ponto 5, caracterizada pelo fato de 4 - Um processo para a produção'
dares onde são afixados às escoras. que es prensas elevatóseas (20) apre- de um ácido tglutânsico, caracteriapós o que. Os elementos-teto de parte sentem uma conexão superior, atine zado pelo fato de compreender o
superior do empilhamento são sus- eivel através dos tubos snspendedo- 'cultivo do organismo Brevibacterium
rendidos Ge manena análoga ate o res (10), para óleo sob pressão, e divaricatum nuns meio nutriente
altina do; seus andores para aí se- s ima conexão laterial para a mesma aquoso contendo de cérea de 3% a{
finalidade utilizável seletivamente. cêrca de 7% de carboidrato por peso'
-ma aia:c...doe às amoras.
11 - Instalação de acendo com o
2 - Processo de acôrlo com o pcn:o 9, caracterizada pelo fato de até se obter um desenvolvimento má-'
ponto 1, coracteeizada per() fato de consistirem es tubos 'a.uspendedores ximo essencial do o rg anismo, adiciooue, para vincular es edens:naja-teto e os tubot-escora -(9, 10) de cada vez nando de cêrca de 3% a cerca de 7Se•
aos tubos stispe.ndsrloips e tutos-es- em várias seções tubulares de com- por peto de mel000 de alto teste ao
nutriente e continuando a .fercora, para su spensão e escoearnento primentos iguais que, em conjunto, meio
mentacão para p roduzir ácido gluesa &ar entos, são P rrze,-;e. dos. da- e- ler:engem uns comprimento de entre
tâmicol
msvos de Cnclique coe perando com raios atrás aUuras de andares-.
•-e tuacss.
- Instalarão de ocerdo com o 5 - O processo de acôrdo com
-- Processo (1? ardrdo com o etntso
o ponto 4, c aracterizado pelo fato de
ncenaideemdtoeireizsadea
ca enteriescid pelo fato de
dpoesl°tufbaos
to-edseque o carboidráto é selecionado o
nt que consiste cie g lucose, frutose,
eue cs tubos suspoo rltdores e os tu- que., para o encompridamento dos grupo
•
acs-escora
com
o
ernceseo
de
elesucrose,
batata dôce drolizada, bacera
(910)
docente
o
prosseguimento
TERMO N" 135.665
varo em. casenoo to -aern a ser pu- cio processo le suspensão, são em- tata hidrolizada, trigohihidrolizeedoe
.%?f
de
1962.
-.ides para cima e sea ialeerionnen'a Peeoades Serões tubulares auxiliares milho hidrolizado e 'imiscuem hidro-d
De 15 de janeiro
r'da vez consuleteclos por seções lis e s (9a, lea) desprovidas de res- lizada.
7_
. Modelo de, Utiadede - "Nova cio
111 , :lares aueiliares.
e ol os.
Ure e o para Tubos realveis". •
processo de eciirdo com o
Piastes. S. A. Net:aliem - o e Iaciústria
- PrGe2SFO de ecorelo cern o 13 - Instalação de acôrdo com ponto 4, ca racterivodo pelo fato de
ecie
' Mate ias e Produtos Plásticos - rent° 3, cometeram-ao pelo fato. de
o ponto 12, caractreizada pelo fato que o carboidrato é glucose.
São Paulo - Capital.
'ove a porte • sunerior do est-milha- de eme, para escoramento dos eleO proces‘so de ecôrdo com o
/•
mento é. de cada vez elevada até trentoseteto (5a - ef) nas escoras ponto 4, caraCterizad0
pelo fato de
uma altura tal que a mesma fique (2) por r e!o' de - parafusos (-2), es- que o c arboidrato é g lueose,
.ii:Ándica•-75es
a glusemnr,;... em cima altura correspcnclente tão providas talas (25) afixáveis 'a cose está p resente na eantidade
•
de
" 1 - Nova União para Tubos Fle- a rios andares • ema cia paste in- esi as .
e
o
melaço
de
elto
teste
è
adixiveis, caracterizado por ser executada fer - or da emeil erer_ento a ser sus- 14 - Ineta'aceio tre assereio com o cionado no q uantidade de 5%.
por uma peça flangeada, que se in- rendido subseqüentemente.
ecnto 13, corecterizada .peio fato de 8 - Um processo nora a produção
sere na exerci:lidade do timo flexivel, 5 - Proccaso de, .aeeedo com o coe:estirem o; pontos. de . isnearracão de um ácido glutámico, caracterizado
azendo-o acompanhar a curvatuea note° 4, caracterieado pelo fato de ( 1 7) dos distsesEivoe de enclique (12) pelo fato de c ompreender o cultivo
1.a peça, ajustando-se. ..posteriormente, que os dispositivos de enclique, após em parafuses com esboça e mT, en- do organismo Brevibacterium divari"niple" ou boca de outro tubo a suspensão da primeira parte do fiáveis através de furos providos nós caturo NRRL B-2312 num meio nu-;
triente a q iioso contendo cerca
rígido e rosqueado, cm que se queira enrsilhamento a altura do teto do colares pqtantes (6) dos elementos- de
glucose até se obter um de 5%
lazer a união, e adentando-se a e catrundo andar, entre os duas partes teto (5a ---ee 51) e dando, com suas
. desenvolvimento
máximo
porca,
anteriormente
passada,
à
cabeças,
de
encontro
a
rebaixos
dês•n
do empilhamento são dispostos nos
oo org anismo, adicionandon ecessário
tremidade do tubo, comprimindo-se, tubos, e sõmen'e a suspensee do ses colares portantes.
ceerca de 5% de
1) , portanto, a boca do tubo flexível, o teto superior da reste inferior do
melaço
de
alto
teste
ao
meio
nutri15 - Instalacão de acôrdo com o
durante uns
"que veda hermeticamente a união.
de cêrca
empilhamento até a sua posição final conto 14, caracterizada pelo fato de ente
de q uatro horas peeríodo
co ntinuando la
2 - Nova União para Tubos Fle- são, por cima da parte superior do apresentar cada dispositivo de • encli- ferm entação
para
p
roduzir ácido glu-'
ise'vels, como reivindicado em 1 e tudo empilhemento, outra vez dispostos que (12) dois grupos de vários der-- temico.
„como substarechernente ri acrito e EUS- nos tubos.
tes de enclfcive sobrenos tos (-16), para
9-Um
Tirado peies desenhos apenses ao pre- 6
rocesso do acendo com
Processo de acôrdo com o cooperação, de cada vez, com uma a ponto 8. pcar
sente memorial.
octerizado pelo fato '
ponto 3, caracterizado pelo fato de fila de ressaltos (11) dos, tubos susque os dispositivos eie el l enqUe per- tentadores e tubos-escora i 9, 10), dis- de que o organismo cultivado e Bremanecem durante o prOce,ESo inteiro postos dosviavelmente na caixa (13) vibacterium divericattun NRIIL TERMO N9 135.883
de suspensão sôbre a peste superior dos dispositivos de enclique e que 13-12311,
0 - Um processo para a p
do empilhamento, com o mie, para de cada vez apresentam uma alarodução
De 23 de janeiro de 1962.
um ácido glutiimico, caracterizado
suspensão da parte inferior dei em- vence com contrapéto (16) atuando de
pelo
fato
de
compreender o cultivo
e. Titulo: Processo e Instalação para pilhamento esta de cada vez é en- no sentido cio enclique com os resk alteção de um Edifício de Vários An- oatada, aos dispositivos cie enclique saltos dos tubos sustentadores e dos do organismo Brevibacierium divaritubos-escora,
com
o
que
a
distância
catum
NRRL
Be2312
num meio nu,dares.
através da parte superior cá einpiaqiioso
contendo
cézco de 5%
mútua entre os dentas de cada, grupo triente
„ Requesente - Ernst Walli - Su1ça. lliamento.
é menor que a distância mutua entre de gl ucose até se obter um desenvol- e
7 - Processo de ecôrdo com o os ressaltos, de maneira a, de cada vir-sento essencialmente máximo, adiPontos Carartcristicos
ponto 6, caracterizado pelo fato de dentes,
cionando cfrca de 5% de melaço de
que a rente superior ião empilhaalto teste ao--melo
nutriente e con! 1 - -Processo para ereção de um mento
tinuando
a fermentação
é
de
cada
vez
suspendida
até
rara produ; edifício de vários andares mediante uma altura tal que a mesma fique
TPeRMO N9 136.430
zir
ácido
gluttunico.
f suspensão de vários elementos teto situada sempre em uma altura, no
, neaetternente sobrepostos, para tan- máximo igual à de um andar, acima De 15 de fevereiro de' 1962.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção
d [t oe predeterminados, fabricados to da parte inferior do empilhamento.
Requerente: Comercial Solventes Art.
Inte rnacional e o
21 do D eoreto-Lei
laca da edificação sobre uma base, 8 - Instalação para execução do Corporation - Estados Unidos.
n9 7.903, de
27
de
agôsto
de
1945,
risos enleio de tubos suspendedores e processo
de acendo com o ptinto 1, Processo para a Produção de Ácido correspondente peci'doadep rioridade do
•i ttibee-e.scora e mediante fixação, dos apresentando um número de tubos Glutâniico.
positado na
Repartição de P
e:ementmateto suspendidos até a noatentes dos Estados
(10) e do tubos-escora
seção do andar aos mesmos coorde- suspendedores
Unidos
em
15
de
fevereiro
Contos Caracteristicos
(9), correspondente ao número de
de 1961,
sob o n9 89.369.
nado, a escoras verticais, caracteri- pontos
de suspensão, de cada vez
zado belo fato de que, nos pontos providos
uma pluralidade de • 1 - Um processo para a produção
de suspensão, são incorporados aos ressaltos- com
(11), dispostos em distan- de ácido glutâmico, caracterizado pelo
TERMO 1n79 136.685
elementos-teto empilhados, colares ciamento uniforme
longo de pelo fato de compreender o cultivo do
,portam-es alinhados com oberturas menos uma linhaao
De 23 de f eerciro de 1962
organismo
Brevibacterium
divaricaenvolveste
do
'para passagem de Paia, escora, de manto do tubo, para cooperação com tuas num meio nutriente aquoso até Req
•
uerente : Cil ei S. A.
um ru-o suspendedor e de um tubo-- dentes de enclique (15) de disposi- •
obter uns desenvolvimento máximo Local Rio Grande do sul.
reas
ao es-cora, unas o que, alternalamente, tivos de medique (12) coordenados aos se
"
Aperfei
essencial do organismo, adicionando
çoamentos em fechaduras...
- " -Nenen° cm parte ao empilhamento, tubos individuais, caracterizada pelo Melaço
de alto teste ao meio nutricompreendendo pelo menos um ele- fato le que cada dispositivo de en- ente e continuando
a
fermentação
Reivindicações
meio-teto, é 'alternadamente, n:- clique apresenta uma caixa (I3) amodiante escos onsento nos tubos suspen- vaaa dos tubos para elleposiçao des- para produzir ácido glutainico.
1
de ----s. c'evação dos tubos euspen- Um processo para a produção ras carAperfei çoamentos em fechaduviável dos dentes, caixa essa era que de2acido
acterizados polo fato de cens
" ' dr ein- !S +41.1 um total predetermilotdo,
glutámico, caracterizado pelo
estão
providos
pontos
de
amarração
[ r 'resto, emen;n nos tubos-escora, abai- (17) • para disposição pendente' tran- fato de compreender o cultivo do or- DOrtar a fe chadura a p enas duas pe•,• aos tubas :,uspendedOreS e
ganismo Brevibacterium divaricatum ças móvelea uma noz provi da ele pro
lT ciai-cerca) eecoramento nos tubos sus- sitória de unia parte, o ser suspene num meio nutriente aqUoso até a J eSa o ponteaguda e um bloca
. mi?
dida.
do
empilhamento
de
elementos, • pende:toma é. aos estágios, elevada
te
nolo
densidade
inecila
ao
estar num parte posterior é pit vida de
50e-nos
dispositivos
•de
.
.
teto
(58;
•;• ; a até uniaaltu1 superior a do andar
ções requeridas, e montando as ditas
seções-retangulares para formar • urna
.
chave seletora operativa.
20 - Uma chave seletora carao
terizada por compreender um men o
-brodesuptíginomcs.nio um' par de carreiras paralelas de
contatos fixos, uma placa de pesque
ta montada para movimento paralelo com o duo membro, um contato
-de mola móvel carregado pela dita
placa de pe.squisa e arranjado para
'caminhar nos ditos contatos fixe.
anecanismo para mover a dita placa
'de pesquisa de modo a levar o ei 'o
de mola a descrever um ti a,'ontato
rso retangular, e arraneo de parado
para interroremer o movimento dó
dito contato de mola após ter atravessado qualquer parte desejada de
. dito trajeto.
Reivindlea-se, de acôrdo com a
:Convenção Internaclonal e o Art. 21
egi n Código da Propriedade Industria
a prioridade do pedido correspondente depositado na . Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amé
raies. em 6 de dezembro de 1960 'oh
st° 74.e97.

•
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•
corte curvilinco onde trabalha a dita
projeção ponteaguda e cuja parte toaterior forma a lingueta da fechadm:a.
2 - Aperfeiçormento em fechaduras caracterizados por serem essencialmente como descrito:,
dos e ilustrados nos deeenhee ene>
Ices.

(t-À-o 1'11

.icrf : I-,

'e

1•Z7

n•••••n••

mec.'.' Mos • morde-adores, cre-rete. i- paeadorcse cee: • aaaeurem o nivelaremmem
eado ralo fato do ccinutador cera:mem mento Ca cone circular de inter
mecânicamente, um interameoe imn- chave intenupora vdurindicada ep
19 #. -Laneacia_sa
ples e uma chave de um pe'o e duas ponto 2.
qu o .3 de cosiura e . cone itu (4 4 .1)01'
pcsicees, acionado por mola espiral
11. Aparelhos dee/ara:ler de alar- cerro provirei de cubo
mera
e•
e por um eletroimã clisjomer do : l ei- ma, por burra Ilerermenética
naçáo
a
e
xo
ac'onado
ne e•
juntar, do cie positivo que o supor.-, mum, contea tentivas de roubos oe •manto de rolaeeo, ceracemene,
pelo qual se real/meie cs p:ccessos• ucm5vets e similares, realizado per ¡feto de que MI corpo so
len sesterea de prece:aos eletricos e com ponta pa a tommer • a
de desliear simeltencernente os
cultos: do
do eletroimã d i sjuntar deete niccânices cooedeneeses a cem., TC.iv:al - I a2.111.!.. junto a tal peie e te,. TaRMO N9 130.794
cem/na:ter e de uns sele comute:emr e d .:cago Me 10. ruesiencie'mente come essoceada chapa-guie pa: a as; t)
De 28 fevereiro de lee2
dc re/é no momento em que a chave riescri1e e em:traema r.cs desenhes re: tan o frente às In-mis ae e J.
desce- Lie da linho.: me esnt+e I • e
"Aparelho dieparrder de alarma. cci rra citada, traneferir a cerne/te anexos.
menceen do corpo ret . 'are tv•-,por busina eletrernaemética comum, elétrica do ecumulader prea a 1:e
região abaulada
contra tentativas de • rouaos de auto- e-est-err em/ética, de acôrcio cem o 1
centra o oei•e
encon i ra disposta caixa do
meeese; e similares, realizaeo por um pcnto I.
Te.1\10
MI
135.995
Eisterna de pr./men:1s elétricos e me- 6. Aparelho disparador de alarma.
diE P O '.1",:l nu pino perteneesem
taea caixa a qual. eetereenem e
eenizos ccordeeados".
De 9 de mamo de 1962
por uma buzina eletromagnética coapresenta região c 3nica Parar
Hermes Bocuhy. - São Paulo.
mum, contra tentares-tis de roubes de
Requerente: Internet irem 1
Hut j- reearaento da Folia segtede de • • le
autemóveis
e
similares,
realieado
um
ures
Machines
Corpoe
et
on
tu-a para pae•agrm da i.ulha e se s POnies característicos
skeema de prceemos elétricos e dos Unidos
Unidos da Amerion
go para pese:mem d al inha do
b
mecânicos coordenados, caracterizaeo
na, estando prevista mola teeei s neTítulo da inverieão: MIntrele
1. um nóvo aparelho disparador de pelo falo da chave elétrica ene condora do fio, enpuon t o etse lUis leee
alarma contra tentativas de roubos juga mecânicamente uni interrrue- Velccidade de um moto: Dc.
perfuma:10 é atrevraeado r etal linert
de automóveis e similares, realizado tor simplea e , uma chave de um polo
da boWna, enneinto eee ema' te roa
por um sis.erna de processos mece- e duas posições, destinados, o primeiPontos earacterfstscos
•
determina a sa'da da 'azada.'
niniccs e elétricos coordenados, ca- ro à ligar ou desligar, do sistema,
racterizado por poder entear em Mn- pelo peeitivo do acumulador, do aa1. Con t rôle de velocidede de uni defeevaneedm ard lii m iii es mel
cicnamento, tanto por eventuais efei- tcmóvel, à chave de um polo e duas motor DC, substancialmente como 29) "Lançade'ra rot e tira vara metos das leis físicas do equillerio e da posições do comutador", mencionado descrito e reae ndicado no ped do auinas de cos tura", cone-nine reaeninércia., à que estará sueita urna es- no ponto 5; e a segunda a laterrem- correspondente drpcsitado na na-- dicaeão anterior tudo
fera de cobre aplicada cem° cursor per ou restabelecer o circuito de en- partição de Patentes dos Estados mente como descrito no rela • éce n e
era uni navo tipo de chave interrputo- trada de baixa tensão da boblect de Une'o3 da América,' em 14 de mar- ilust-aelo nos desenhos apen-os
presente memorai.
ra de uni polo e duas posições, como igneçã-o do sistema • elétrico do aleo- ço de 1961 sob n 9 95.738.
pela corrente elétrica que, do modo móvel, lingando êsse circuito, ao m2. Contrôle de velocidade de um
extemporâneo, circula pelo circuito de terruptor simples do comutador, ci- motor DC, substanciolnnte censo
alimentação do sistema de ignição ado no ponto 5, pelo qual se estabe- ilustrado nos desenhos anexas,.
VIRMO Ne L" te" 138.1 l2
do moor desses eelculos, e também, lecerá sua continuidade com um
Reivindica-se, cia irelo com a
por corrente eléteica que atinja o circuito que se deriva para a "masDe 17-4-1962
-Conveneão
Internacionel
e
o
Art.
21
aparelho, pelo fechamento dos conta- sa", através do enrolamento ma anétos de um Interruptor simples, pro- tico de um rale, de um polo e duas do Cediam da Popriedade Industrial "nevo dispositivo de acoplemano
vocado pelo levantamenta da cober- pceições e do tipo de contatos =- n prior'dade do pedido correspon- para implementos agremie:4s".
dente d rposeade ne Ren ertirão de Randolpho Jornas Monteiro Haytura metálica do motor do automóvel, malmente abertos,
Patentes das Eistados Unidos d s nes - São Paulo.
sob a qual deverá estar instalado.
7. Aparelho disparador de alarma, p er/erice, em 14 de março de 1961
Por, este sistema a corrente elétrica
que fizer funcionar um eletrotma, per buzina eletromagnética comum, sob n9 95.738.
Pont.os característAcos
disjuntor de um comutador aclarado contra tentativas de roubos de auRio de erneiro, 9 de março de le62.
por mola espiral, será, por este, des- tomóveis e similares, realizado por 1902.
1. Nóvo dispositivo -de acoplam . n.
viada totalmente, para uma buzina um sistema de proces.sos elétricos e
to para implementos agrícolas dne,
eletromagnética, pela qual se dará o naecâniccs coordenados, caracterizado
tipo normalmente utelizade CUM
pelo fato do eletroimã disjuntor do
TERMO N9 137.920
alarma.
tração ani mei. e adaptendo-e pa.e.
comutador mencionado no ponto 5
tração mecânica
caracteriza-:o oor
De
10-4-62
2. Aparelho disparador de alarma. funcionar por intermédio do relé cicompreender inicialmente eine tr e
por buzina eletromagnética comum. tado no ponto anterior, cujos contaRequerente: Olavo S Iveira Pero hor zontal, t e do-inaçãoemqud
contra tentativas de roubas de au- tos fechar-se-se-ão por efeito do seu reira
- São Paulo.
qualquer fonneto, e envolvendo latomóvel e similares, realizado por uni ::eu funcionamento provocado por
sistema de processos elétricos me- corrente elétrica, que eventualmente
Modelo de, utilidade: Dispositivos teralmente o implement o egree la
cânicos coordenadas, corno reivindi- circule pelo circuito de alimentaeão elásticos atuantes em objetos que ao qual vai ser anlicade. ferisseão
cado em 1, caracterizado peeo fato da da bobina de içrnição, parà ele (rele) se -movem apa r entemente sem mo esta conjugaea no dito imo/emento
por duas travessas em TI eniarie
chave interruptora, de um polo e duas desviada pela chave elétrica, de acôr- tive.
xadas ao chassis do 'm esmo e r.".•
posições, na qual o cursor é ima do cem o ponto anterior.
P3ntos
Característicos
tenor tendo as eierem idadee e«-'i-esfera de cobre, funcionar subordina8.
Aparelho
disparador
de
alarma,
da a um órgão regulador e aos efei1. Nóvo modelo de dispos eivo roces de seus eramoe le tere l, eere
por
buzina
eletrcmagnética
ccmurn,
tos das leis físicas do equilíbrio e da
elástico atuante em obje tos - que se euladas entre os laterais da nema.
conta tentativas de roubos de auto- movem
Inércia, de acôrdo.com o ponto.
eparen:emente sem mot:vo çao, e a anterior tend e os remes
móveis e similares, realizado por um care.ctelzado
feto de ser com- laterais cem extrem idades li vre,: e
3. Aparelho disperador de alarma. sistema de processos elétricas e me- preendide porpelo
um corno a longado e apenas providos d p tones ou O ts_
por buzina eletro-magnética comum, cânicos° coordenados, caractr rizad ôco com uma das
r . mq e
es pent- dores laterais d ispost os
eafiera tentativas de roubos de auto- pelo ' fato da chave interruptora de eadas e dotada extrernidel
abaixo dos laterais de enterial
de
1
M9
,ponte
de anneeão;
móveis e similares, realizado por um acôrdo com os pontos caracteriticos material elferent
e
sendo
orev
ieto cin de ire
constitui
sistema de processos elétricos e me- 2, 3 e 4, permitir ligar e armar par- o corpo, à guisa ededeisnque
iseira e s en- con iunto um d iepeeitero ri'ememe.
cánicos coordenados. caracterizado cialmente o aparelho em posição de do a out-a p
com
tomada
de
fres
reen
tre eeee
enta do di to corpo oberpeio fato do órgão regulador, referido disparar o alarma.
trator oe /m ie -ae
te. meios elásticos atraveesade de acoreamente
no eonto anterior, ser composto de 9. Aparelho disparador de alarma. lado
a lado o vazio do dito corpo inee n'oa em/Met era. reameee,
uma alavanca elevadora - de urna
edotedn ri ern Ti" r1^ 5,r^,-,1•5
este reeuledora - e de um disposi- por buzina eletromagnético comum. preeos por urna extreme-M.1 e ?1, dta ainda
infer'ores, orticu l eens ereee
•e_
tivo travarion que facultará a rea- contra tentativas de roubos de auto- ponta e psea owra extrenedede a leais
do qure'rei
esfe -a oue fecha o mem dita
llearão dos processos, de travar a móveis e similares, realizado por em ume
ao ear. extreme eree-eee
esfera de erbre im pedindo-a de • n- sistema de processos elétricos e me- aberta do corno alon es d e é rende mo
2. Nevo disenewee
eionar, e libertá-la para permitir o cânicos coordenados, caracierizade ali por uma lzve, tenrão do dito elás- mento
nara ireameipt,4. ,c n.,-*r.n1.- c,
funcionamento elétrico da chave in- pelo fato do dispositivo de comando tico.
do sistema ser montad.o no eixo 2. NU° modelo d . dispo-,•tivo corno rei vindice de em 1
terru ptora citsea em 2, enouanto se geral
liem e se armam, os outros ergãos do cilindro de uma fechadura, o qual elástico atuentp PIT1 obielos ova se mente corno d eece ito e ilus traae noe
do sistema, emmosição de espera para acionará os elementos constantes dos moeem apa rentemente sem motleo desenhos anexos.
pontos 2, 3, 4, 5 e 6, por Meças que
acerdo com o nonte 1, clearteeize
•
disparar o alarma.
lhes ecrã° transmitidas por chave
mie a teneão -donel/fat
4. Aparelho disparador de - alarma, manual, aplicadas pelo exterior da e lástico que se' eetende eo longo e
TÉRMO NI 138.216 e
por buzina eletromganética comum, caixa metálica mencionada no ponto den tro do reei° do dito corpo alen•
De 18-4-62
contra tentativas de roubos de auto- seguinte.
eado. mínima.
móveis e similares, realizado por um
3. Nôvo nmeelo de dispositevo Benson C. Brainard - tteclos
10.
Aparelho
disparador
de
alarma,
Op tem de processos elétricos e meelástico a lue.n n. ens °Meto% nua se Uni das da Amér ica. e
cánicos coordenados. caracterizado por buzina eletromgnética comuns, movem enneentemente sem motivo Titulo: eMelh o-e rnen toe P in beca,
contra
tentativas
de
roubos
de
aupelo fato do dispositivo trava,dor,
sehrfanc'elm en te conf erme deecrito de nrilverizador direMonal" Pre
componente do órgão regulador men- tomóveis e similares. realizado • por g ani e ilustrado nos desenhos
afie- vilegio . de Invenção.
um
sistema
de
processos
elétricos
e
cionado no ponto e. ser comi:insto de
vos .
mecânicos
coordenados,
caracterizado
um retém que poderá ser acionado.
Pontos característicos
por meie de uni botão de preeção pelo Delo fato da caixa metálica, hermeticamente.
fechada,
encerrar
os
óraãns
TERMO
N
9
38426
lado externo da caixa metálica que el.:V.:Moer
f. Um bool
01/1”014.,,Ir1j,nieceureee eee onarelho
encerra o sistema.
racterizedo por uma inelueeo
Da 25-4 19e2
disparador do al arma, deratinasl a aRe^
corpo
de
bom)!
um
5. Armeelho disparador de alar- Instalada, no painel de Instrumento'
de lamale
eeigerelll do e rrse S. e .
nue se eçtend e nart tiihn
ma, por buzina eletromagnética co- rios au tem eveis e similares, o" na Tia
rien ten -do d it a
r1 ? reamea.
mane
•
e.
nrir
cem. , contra ten ta tivas de roubes cie. rede divisória dos comre etee pem1
1
,c.,..~4/
tfily) / . m
et/ teme/reis e similares, realizado lace' eos nassaaeiros : e do
Tvn mid
.e.reme •
-et:ativa para
m eme e ire -en meai emeee aftlet
um sistema de processos elétricos *e fixada, pare mero de p arafusos e, es nes de Costes a.
ee
ter minando dito tubo de levedo eirt
um

,

.

em 1 fl . •
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zuna extremidade substancialmeare
Chatiaa,uma passagem de gás em diteiS bocal delimitada por uma parede
Substancialmente paralela aa dita extremidade chata, e estendendo-se si5bre urna porção da extremidade do
tubo para terminar em relação substancialmente oposta a beira do furo
do tubo inclundo dito corpo de booal
Uma passagem de sadda de dimensÕes substanc'almente 'maiores que
as de dita passagem de gás -que se
acha superjacente ao furo do tubo,
e comunicando-se com dita passagem de gás e formando uma cóntinuação, ampl:ada da mesma.
. 2. Um bocal de pulverizador de
acy‘rdoncom o ponto 1 caracterizado
pelo fato de que a altura da passagem de gás entre a extremidade
chata do tubo e a parede que deliMita o topo da passagem de gás é
aProxanadamente a inetade do diâmetro do furo do tubo.
3. Um bocal de pulverizador de
ttoôrdo com o ponto 1 ou/' 2, daracterliado pelo fato de que a largura
da passagem da gás é substancialmente ,20 vezes o diâmetro .do furo
de tubo.
-4. Um bccal de pulverizador de
acendo- com os pontos 1 . 2 ou 3, caracteritado pelo fato de que a extremi dade chata do tubo 'é substancia i menta, noims1 ao .eixoto do tubo.
5. Um bocal de plaverizador de
acôrdo com o peno 1, 2 ou 3, caracterizado pelo fato de que sa extremidade chata do tubo está em
cial mente normal ao eixo do tubo.
6. Um bocal de pulverizador de
acardn,com o ponto 5, caracterizado
pelo fato de caie a extremidade chata do tubo está inclinada em d ixetão ascendente a passagem de -•aida.
'7. Um bocal de pulverizador de
acôrdo com o ponto 5, csaacteriza~to p elo fato de que et extremidade
chata do tubo está inClinad cem da
reao idenendent epara o eixo do
tubo. —
TÊRMO Dig 138.220
.Da 13-4-62
Arilculação
de braço de eixo de
a
veiculo".
.Societé Anonyme André CitrOen
fat- ina r francesa, estabele.cda em 117
à, 167 sQuai André Citroen, Paris,
França.
Reivindicações
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Fevert.Iro de 193

tituidos por caixa portielara de cunjunto (soco riuminaao por lituipaaa
eturdenracia por panas ou por corrente airernaua retnicada e transa
roimacia a tensa° conveniente, caracetaszauus peio saso de que o eixo portaaor cias rodas deraatias conau.ores
uu rume se apresentar com luva ae
naan ou similar premicia por moia
laminar, luva essa dotada de região
snaurrica provias, por mala alumiar,
luva essa dotada de regiao ciLinarica,
piorreia de sulcos longitudinais igualmente espaçados, correspondendo a
tal legião uma esfera incrustada parcialmente em ressalto existente no
TERMO N9 139.598
tuna° da. caixa do conjunto, esieia
De 30 de maio de 1992
essa que continuamente coniatera
CUM a regia° clandrica provida de
Setume Nakagava — Via Paulo. suicos,
que adjacente a tal re"Nôvo tipo de roda livre manual". gizm sesenao
'encontra zona de maior diaModelo de utilidade.
mar° provida nas bordas livres de
saliénclas ou orelhas dispostas no aliPontos ca; acLaristicos
nhamento dos sulcos longitudinais,
sendo que a tais orelhas corresieonI — arraio tipo de roda livre manual, de uma reentrância existente na face
caeacterirada par ter na parte exter- interna do ressalto solidário ao lendo'
na da carcaça uma se.liencia por da caixa, podendo a luva, por pressão
meio da qual é manuannenn movi- aaial Sobre o eixo condutor, afastarmentado um parafuso que aciona se ligeiramente do citado ressalto.
paia a frente ou para trás a confia
-2. "Aperfeiçoamentos em ou relamaior e esta engatando ou desen- tivos a visores para dia-filmes", congatando a roda itere na ponta cio lo,me reivindicaçáo anterior, tudo
eixo da roda do veiculo.
substancialmente como descrito no
e ilustrado nos desenhos
II — Nôvo tipa de roda livre. ma- relatório
nual, caracterisado ainda por ter apensos ao presente memomrial.
unia série de role,.es dispostoe-dongitudinalmente na carcaça da roda liTERMO N9 106.408
vre, segurando a corda maior, de forma que esta não pode girar. moviDe 4 de novembro de 1958
mentando-se apenas para frente ou
DepChJitante :Vereinigte CiSterreipara trás, conforme já reivindicado
chisclu Eisen — Und Stahlwerke Akem I.
III — Tudo como descrito e ilus- tiengesellschaft, firma austríaca,.
"Cadinho ou conversor basculante".
trado -nos desenhos anexos.

em 18 de abril de 1961, sob o núme- foros", conforme reivindicação anterior, caracterizada pelo fato de que
ro PV. 859.062.
a capa de borracha ou similar se
apresentar com a supera-ide externa
•
• .
lisa ou dotada de canais ci:cundanTOMO N9 139.072
tes paralelos, dispostos em planos
transversais ao cabo.
Da 15 de maio de 1932
39) "Novas disposições construtivas
Yukio Ide — Rua Barão de Itape- eni
percursores para insaumentas sotininga, 83 — 109 anaar — Soo 1-aula. noros",
reivindicações 1 9 e
"Nova máquina puirerizaacia roera 2? , tudocontioirne
substancialmente como d eslavoui a".
crito no relatório e ilustrado nos desenhos apensos ao presente memoPontos caracierisLicos
I — Nova máquina. puireázadui r,
para lavoura, Ioimaaa de uma irrnisLedo aaaptavel à 1.1c;.c.r, ou inaa.,atia
sm canina°, porem caeacaoLatio por
ter naquela, em sua parte super.
um reservarório para os inseticidas
em pó, os quais constantemente removidos por uma rosca sem fina motorizada e dinensados, na quantidade
desejada. reguiável por registro ele
acionamento nianual, em uma tubulação apropriada, de onde são assoprados por um ventilador.
II — Nova máquina pulverizadora
para lavoura, caracterizada ainda por
ser, a tabulação ejetora dos irisaracidas, bicos de foimatos diversos. com
uma série de pequenos tubos, ou em
leque, para sasim regular o alcance
e a modalidade da dispensar) dos Jj,
citados inseticidas.
III — Tudo como descrito e ilustrado nos desenhos aneaos.

TERMO N 9 139.1-31
De 18 de maio cia 1962
Requerente: Ernesto da Silva Carneiro.
Modêlo 'de utilidade -- Guanaoara
Nôvo modelo de lombadas prendedores de material flexível e tenaz.
. Pontos caractei isl!cos
1. "Nevo modelo de lombadas
prendedoras -de material flexivel e tenaz", caracterizado por constituir-se
de uma lamina de material flexível e
tenaz, preferivelmente material plástico termo-fixavel, tendo recortes
para oferecer uma serie de tiras paralelas, saindo no sentido transversal
de uma tira longitudinal de união,
sendo o conjunto enrolado sôbre si
maino, no sentido longitudinal,- de
modo a formas uma série de anéis
paralelos, que podem ser abertos,
cada uni independentemente do outro, pelo estiramento da lââmina enrolada e seu retôrno por efeito de
tenacidade.
2. "Neivo modelo de lombadas
pi4nciedoras. de material flexível e
tenaz", como reivindicado em 1 e 2,
e substancialmente conforme descrito
e ilustrado no relatório e desenhos

TERMO N9 139.549
De 16 de janeiro de 1962
Requerente: Pedro Amaral Sobreira — O. Massaro — Estado de São
Paulo.
"Ndva e original modelo de aparelho afiador de lamina de barbear".
Pontos característicos

19) "Original modelo de aparelho
afiador de lâmina de barbear" caracterizado por constituir-se dois
afiadores (1 - 2) rotativos, um deles
acionado por manivela externa (3/
e a transmissão do movimento rotativo dum afiador a outro se processa
através de engrenagens (4-5) aos
mesmos incorporadas, centralizandose as extremidades dos afiadores estão em aberturas constituídas as saliências .circulares (6)- estampas e
dispostas em- duas chapas oblongas
(7-8) que compõem ca laterais contrapostos do aparelho, encaixando-se
dos destas a carcaça do aparelho,
anexos.
cujas extremidades se fixam entre
si, por presilhas ou outras meios, dispondo-se na região superior da carTÊRMO N 9 139.248
caça, ampla abe...Lura guarnecida que
Da 23 de maio de 1962
se encaixam em cavidades (11) praticadas nos lat:-..ais da carcaça, cons.Requerente: Indústria Brasileira de tando
nos laterais desta, umas regiões
r,:trunientos Musicais Weril Ltda.
corrugadas (12).

• 1. Articularão de braço de eixo de
- Veicul oe especialmente eixo de roda
livre Caracterizada pelo fato de que
Nos eixos de at;tros de um braço 2 sta.
port ede roda são previstos por dois
elementos coaxais 7 e -8 localizados
em distancia condicionda pela estabilidade e a l i mitação das fôrças
radiais e voltados • no mesmo s^ntido de engas i arnento sôb r e o ehassiS 1 do veículo, e em que o baço
suporte de roda apre s enta dois furoais 3 e 4 capa zes de ficarem em
cima dos do i s elementos do e•xis...
2. Articulacão do braiao de eixo Titulo -"Novas disposições construticonfarrns reivind i cação 1,. •caracteti- vas em a ercassores para instrumenzada Pelo fato de qu eos p i nss são ao sonorcs".
presos . ao chassis por parafusos de
Reivindicações
Apér i o 9,
3. Articulacão de braço de eixo
19, "Novas disposições construtivas
Conforme reivtndicação 1, caracte4
rizado pelo fato de que os manca•s, sai percas:ares para insaumentos soou rolamentos são previstos nos; noros". percussores êsses formados
furos coaxiais em redor dos pinas. por cabo de madeira ou similar, dolado de extremidade dilatada em for'4.-adrarticulacSo de brasa de eixo
de esfera, caracterizadas a.s novas
conforme reivindicação 1, caracteri- I ma
disposições construtivas, p elo fato de
elo
fato
de
que
um
parafuso
oada p
coasistirem no recobrimento da esaparafusado contra a fase exte rior fera - de madeira por capa de borrado pino age sôbre o furo do braço cha ou outro material elástico, aprosuporte da roda.
priado, dotado de abertura maior vol5. Articulacão de braço de eixo tada para o cabo e de outra oposta
oarerateride reduzido diâmetro, atravessada
Conforme re ;vipdi cação 1,
zada pelo feito de que um órgão de por topo cilíndrico do cabo, onde se
incrusta prego ou similar de cabeça
antifricção é colocado no fundo de
.
abaulada que is-cobre a mencionada
. um dos furos coaxiais.
A requerente reivindica a priori- abertura.
dade de igual pedido depositado na 29 ) "Novas disposi cões construtivas
'Repartição de Patentes da França em percussores para instrtunentes

29) -"Original modelo de aparelho
afiador de lâmina de barbear" acorde com o perito 19, caracterizado pelo
fato de cada afiador constitua-se de
cilindro axial (13), no qual é preso
uma armarão metálica (14) envolvida. parcialmente. nar coaerdrura periférica constitua-ia de peça laminar
de borracha (15). em cuja composição inclui-se mate-

Pontos característicos

1. Cadinho ou conversor baseai-ante, próprio para a redução de ferro
gusa e provido com um anel de sustentação colocado em tórno da parede lateral do cadinho, caracterizado
pelo fato de que o anel de sustentação é subdividido, sendo que o plano
de ligação das partes do anel de
sustentação foram um ângulo inferior a 909 com o plano dos pinos de
sustentação.
2. Cadinho, de acôrdo com o ponto
1, caracterisado pelo fato de que O
anel de sustentação se compõe de
quatro partes aos pares iguais, sendo
que os planos de conexão das ditas
partes estão situados em um ângulo
de cerca de 30 a 409 para com o plano dos pinos de sustentação do cadinho, nos lugares da anenor solicitação do anel.
á. Cadinho, de acôrdo com os pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato de
que as partes do anel de sustentação
são fabricadas em forma de caixa
dica. •
4. Cadinho, de acórdo com os untos 1 a 3, caracterizado pelo fato de
que as partes do anel de sustentação
apresentam, nas suas extremidades,

franges, ligadoa por meio de parafusos sem órgab de ajuste e com o
auxilio de cunhas embutidas em ciuz.
. Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção "Internacional e de conformidade com
art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente. pedido depositado na Repartição de Patentes da Áustria, em 12 de
setembro de 1958, sob o n9 A 6.374-38.

TERMO N9 106.773
De 18 de novembro de 1968
TERMO N9 139.492
W. R. Grace dr Co. — Estadas
Unidos da América.
' Dia 30 de maio de 1932
Titulo: Processo para a preparação
Requerente: Produções Audio Vi- de cloretos dc hidrazinio 1,1,1-trisuais "Vidion" S/C. — São Paulo. substituído.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou
Pontos característicos
relativos a visores para dia-filmes".
1 — Um processo para preparar clo,
Reivindicaç5es
retos de hidrazínio 1,1,1-tri-stiosti1. "Aperfeiçoamentos cm O
' u rela- tdido caracterizado por formar um
tivos a visores pata dia-filmes", cons- banho contendo u'a omina uivaria

a
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•
e amônia, mantendo néle, era todos do com o ponto 1, caracterizado pelo enea-hidrato de meai sillcato de Só-

os instantes, um excesso de amónia;
introduzir, separadamente, néle, em
fase de vapor, cloro e um excesso de
amônia, formando, assim, na mistura reagente um cloreto de hidrazínio
111-tri-substituído; e recuperar déle
o citado cloreto de hidrazinio.
2 — Um processo de acôrdo com o
ponto 1 caracteri-ado por consistir o
banho de u'a mistura aquosa de amina e hidróxido de amônio e manter
nele, em todos os momentaa, suficiente amônia durante a eubseqüente
reacão, para formar uma proporção
molar de 8:1 de NH, C1 2, com raiana() a quantidade de cloro e amônia adicionados ao sistema.
3 — Uni processo. de acôrdo com
o ponto 2, caracterizado por tratar,
depois, o cloreto de hidrazipio. náo
isolado. cpm um sal ou ácidoaadequados, cujos anientes desloquem o cloreto, com conseqüente precipitação de
um sal c:e hici razinio hidro-insolúvel.
4 — Um arocesso, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado por ser a omina terciária posto em suspensão num
solvente orgânico.

TERMO N 9 111.054
De 11 de junho de 1959
Pittaburgh Pinte Glass Company.
Estados Unidos da América.
Titulo: Processo para a cloração de
hicirocarbonetos alifáticas.
Pontos Característicos

silicato hidratado de metal alcalino
apresentar um ponto de fusão não
superior a 400°C.
3. Um material de moldagem de
coquilha facilmente, escoável, de acôrdo com o pontd 1 ou 2, caractitizado
por ser o material refraatário revestido com uma quantidade pequena,
mas eficiente, de silicato hidratado
deu m metal alcalino.
4. Um material de moldagem de
coquilha, facilmente escoável, de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a 3,
caracterizado pelo silicato hidratado
de uni metal alcalino ser enea-hidrato de meta-silicato de sódio.
5. Um processei de preparar um
material de moldagem de coquilha
facilmente escoável, de ac.,ôrdo com
qualquer dos pontos 1 a 4, caracterizado por adicionar, ao material rearactário granular, uma quantidade
pequena, mas eficiente, de uma mistuma de água e um silicato hidratado de metal alcalino e cantinuar a
agitar até que se obtenha um material séco, Mino.
6. Um processo, de acôrdo com o
ponto 5, caracterizado por adicionar,
a 500 g da mistura de 11 partes de

1. Instalação para fundir, livre de
cadinho, zonas de barras szmicondutoras, em particular, de barras de sia
lido, constituída por uma câmara
metálica a alto vácuo, na. qual a
barra semicondutora é fixada em ambas as extremidades e em posição
vertical, CARACEERIZADA pelo fato
de que o fundo e o teto da câmara
se acham ligadas entre si, de maneira indesmontável, através das suas
paredes laterais, e, anda, pelo fato
de que um dos fixadores da barra esta
disposto no fundo e o outro no teto
da câmara, acontecendo, ainda, que
a câmara é acessível através de unia
abertura lateral, e fechável para o
pessoal de serviço, e que se acha. prevista uma segunda abertura lateral
para a ligação de uma instalação de
bomba para alto vácuo.
2. Instalação, de acôrdo com o' pon=MO aale 111.817 .
to 1, caracterizada pelo fato de que
De 15 de julho de 1950
um dispositivo de acionamento em
forma de barra para o deslocamento
Requerente: Siemans-Schuckertwer- Raiai
do fixador inferior da barra, e
ke Aktiengesellschaft, firma alemã. outro
dispositivo de acionamento-para
"Instalação para fundir, livre de o deslocamento longitudinal da um
cadinho, zonas de barras semicondu- dispositivo de aquecimento que, cinge
tores".
anularmente a barra, atravesaam
aundo da câmara a alto vácuo,
3. Instalação, de acôrdo oora o
ponto 1, caracterizada pelo fato de
111 que, como abertura lateral de serviço, existe uma chapa plana de fechamento, provida com um iânela
oblonga de observação, que s.,a estende aproximadamente por tóbre
todo o trajeto de movimentaçâo do
dispositivo anular do aquecimento.
4. Instalação, de acórdo com o
ponto 3, caracterizada pelo fato de
que a distância entre a janela de
inspeção e o eixo dos fixadorea da
barra importa, pelo menos, 'em , cinco
vazes o diâmetro interno do dispositivo anular de aquecimento.
5. Instalação, de acôrdo cama o
ponto 3, caracterizada pelo fato de
que a placa de fechamento se 'acha
montada, de maneira oscilava por dr'
meio de uma charneira dupla, lates'

CADASTRO BE ATUIDAPES ECONNICAS

1. Um processo para a cloração de
átomos de carbono e seus derivados
inccmpletamente clorados, em fase
gasosa, que consiste em estabelecer
contacto do material a ser cloraao,
um gás que contém oxiganio e como
um agente clorante, HC1, CI, ou
rios misturas, com partículas de catala,ador de halogeneto metálico contidas num reat or tubular caracterizado por tar o citado reator tubular um
diâmetro interno de 6,35 mm a
101,6 mm e pelas citadas partículas
de catalisador de halogeneto metálico

SECRETARIA DE FINANÇAS

krem sua dimensão maior inferior
a cêrca de 50.8 mm e terem um volu-

(ESTADO DA GUANABARA)

li:cirocarbonetos alifáticos com 1 a 4

me total igual ao da unia esfera com
lun di metro de 1/5 a 1/7 do aliametro interno do citado reator tnbular.
2. Um processo, de acôrdo com o
pento 1, caracterizado pelo agente ,de
cloração ser HC1 gasoso.
3. Um processo, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo ,agante de
cloração ser Cl2 groso.
4. Um processo, de acórda com o
ponto 1, caracterizado pelo agente de
cloração ser uma mistura gasosa de
HC1 e Cl2.
Reivindica-se, ' • de acôrdo com a
Convenção Internacional e o art. 21
do Código da ProprValade Industrial,
a prioridade da pedido correspondente depositado na-Repartição de Patentes dos E:stados Unidos da Amérlca, em 24 de junho de 1958 sob
n9 744 . 062 .
TERMO Ne 111.673
De 13 de julho de 1939
Ford Motor Company — Estados
Unidas da América.
Titulo: Material de moldagem de
coquilha e processo para isto.
Pontos Característicos
1. Um material de moldagem de
coquilha, facilmente escoável, caracterizado por ser constituído de um
material granular refractário misturado com urna quantidade pequena,
mas eficiente, de silicata hidratado
de am metal alcalino, apresentando
o silicato de metal alcalino um ponto
não substancialmente superior ao do
K 0.2810$_0.
2. Um material de moldagem de
coquilha facilmente escoava; de aeAr..

Pontos Característica

dio e 5 partes de água, 4,55 kg de
areia de banco, tendo um calibre AIS
de 100 e moer a mistura até que se
obtenha um material séco sêlto.
'1. Um material de moldagem de
ooquilha fAcilmente eaooável, substancialmente como aqui descrito.
8. Um processo de preparação de
uni material de moldagem de coqiilha, facilmente escoável, substancialmente como aqui descrito.
Reivindica-se, de acôrdo com a
Convenção Internacional e o art. 21
do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade do pelo correspondente depositado na Repartição de Fatentes dos Estados Unidos da Amérie
ca, em 3 de novembro de 1958 Sob número 771.236.

DA.

Divutaação n • 1.024

ralmente fixada.

6. Instalação, de acôrdo com o
ponto 3, caracterizada pelo fato de
que a janela de observação consiste
em uma placa de vidro temperado,
embutida externamente com uma vedação e capas de suportar as solicitações por pressão, e em uma placa;
de vidro mais fina, colocada betara
namente -de maneira facilmente egibStitufvel.

1 PREÇO: NCr$ 0.3G

A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Akes,
4gèneia I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembbiso Postal

Em Brasília
Na Sede do DIN

-

7. Instalação, de acôrdo cam o
ponto 3, caracterizada pelo faiai de'
que, externamente à frente da janela'
de inspeção, se acha disposta uma
placa de vidro transparente de -proa
teção, preferentemente de polirnetametacrilato (plexiglass).
8. Instalação, de acôrdo cóm o
ponto 2, caracterizada pelo fato de
que, em •um canto da câmara executada a modo de prisma reto : com
base retangular, se acha instalado
um suporte para deslocar o dispositivo de aquecimento.
9. Instalação, de acórdo com o
ponto 1 caracterizada pelo fato de
que, em um canto da ctunara'executada em forma de prisma reto' com'
base retangular, se ag1xe, alojada uma
serpentina vertical de refrigeração.
10. Instalação, de acôrdo caio o
ponto 1, caracterizada pelo fato de
que, em um canto da câmara executada em forma de prisma reto com
base retangular, se acha alojada tuna
garra móvel e externamente maneja- a
vel para agarrar a barra semicoildtitora.
Finalmentee, a depositante reliindla
ca. de acôrdo com a Convenção internacional, e artigo 21 do Código da
Propriedade Industrial, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da ,Me»
manha, em 30 de julho de 1958, sob.
o número 8 59.210-VIP10

ar
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Teeelee0 Ne 121.487
,
dispara além da extremidade do ele- rampa de ar dieposta e mcilagonal, produto ordado com an álcali, tal
mento.
filtrante
e
além
da
extremientre
a
face
externo
do
*antepare
e
como
a
soda.
De; 25 de julho de 1940.
-. .. dade do Invólucro; um tampão ou a face interna do irieOlucrq, opoeta 3. Procerso, segundo um ou outro
Rol= 45c Raia Company (Estados casquilho terminal ligado de modo à entrada e que serve par adesvfar dos pontos 1 ou 2, caracterizado pelo
removível a uma e xtremidade do in o ar impuro que penetra . no invülu- fato de se' empregar um borohldreco
'Unidos da América)
-vólucroetndumabert cnTítulo: Processo - para • a- prepara-,
como o agente redutor de
da entrada, na direção -da -.ou- alcalino,
tral que recebe a, saida elo elemento cro
ção eleo etielno-di-amina.
transformação ela hidroxilactona em
Ira
extremidade
do
Invólucro.
filtrante, que se projeta para fora; 7. Conjunto de filtro de ar, le lactmia. 18-11 do ácido 3alfa llbeta,
-.. ' i Pontos caracieriiticos "
e dispositivoe para suportar o ele20beta-trileidroxi 5beta-pregnano 18com- o ponto 2, .ca.ractereza- -oico.
mento filtrante na posição central aceérdo
do
pelo
fatode
ser
o
anteparo
con• .
1 .i-4 Uni processo para a PrePa ra- no invólucro.
tinuo, prolongando-se em feda a ex- • 4. Procesao,- segundo qualquer um
çãoe die. etileno-di-aznina caracteriza- 2. - Conjunto de filtro de ' ar, tensão ao redor do filtro, sendo, ade- dos
pondes 1 a 3, caracterizado pelo
elo '' por introduzir; muna zona de
de uni modo geral- concêntrico fato de se efetuar a oxidação das
pelo tato, de compre- mais,
reaçãtO cianeto de hidrogênio, "for- Caracterizado
cone
o
filtro
e
o
invólucro,
hidroxilas cai 3 e 20 da lactona 18-11
uma carcaça ou invólucro exmoldeido ,amonia' e -hidrogênio, nas ender
geralmente, cilíndrico, tendo 8. Conjunto de filtro , cle ar, de do ácido 3alfa,11beta,20beta-treildroxi
proporções molares -respectivas de, terno,
entrada numa extremidade, pa- acôrdo com o ponto 2, caracterizado 5beta-pree,nano 18-oico com auxilio
subetencialmente, 1, 1, 20-50, e 8-25 ruma
a a rimpuro, conatruida para for- pelo fato de eficar a entrada••dise de anidrido. crômio, em solução_ no
e fazenos reagir muna temperatura mar
uni movimento revoltante he- posta' na face lateral do -invólucro, ácido acético.
de delta de 909 a 13090 eni pressão licoidal
de ar dentro do invólucro, vizinha a uma extremidade, e pelo Finalmente, -a depositante
reivine
manoinétrica de pelo menos, cerca para centriftgar
o
pó,
lançando-o
fato
de
entrar
a
mesma
no
invólucro
dica,
de
acôrdo
com
a
Convenção
de 210 kg/crn2 na presença de um para fora; um elemento filtrante de maneira tangencial.
Internacitenal
e
de
conformidade
com
Catalizador de metal ativado, .
anular, geralmente, cilíndrico, em
art. 21 do Cód . go da Propriedade
2 - Um processo, de acedo com posição central dentro do invólucro 9. Conjunto de filtro de ar, de oIndustrial,
a prioridade do correso ocioto 1, caracterizado pela pro- e de diâmetro, considereselmente, acórdo com eualquer dos pontos pre- pondente pedido,
depositado na Reporçato molar de cianeto ,de hidroge- menor do que o diâmetro do invó- cedentes, caracterizado pelo fato de. partição
de Patentes da Franca, em
compreender
um
invólucro,
de
um
Mo pega amônia ser de 1:35.
lucro, de modo a haver unia zona
3 eee Um processo, de acerdo com
geral. cilíndrico, contendo um 10 de ,agõsto. de 1959, sob n9 802.489.
remoinho helicoidal para e) ar e modo
elemento
filtrante cilíndrico de dião
O Poeto 1 ou 2, caracterizado Pelo de
o pó entre o lado externo do eleCatalleedor ser níquer ou c,obaito.
menor do que o do invólucro
'...'Ért3/10 N9 -123.791
mento filtrante e o . lado interno do metro
e tendo uma entrada de ar impuro,
ume abertura de descar- de
4"-R., Um processo, de acôrdo com invólucro;
modo
a
poder
USO ar impuro ser
De 27 de outubro de 1960
qualqg'r dos pontos 1 a 3, caracteri- ga para o pó, no invólucro, na outra turbilhonado no espaço anular entre
zado ela pressão manométrica ser extremidade, peca descarregar o p0, ó elemento filtrante e o invólucro; e Harsco - Corporation - Estados
meio de Orça 'centrífuga, num uma saida para o ar puro no invó- Unidos da América.
de 21, a 700 kg/cm2, preferivelmen- por
recipiente fechodo hermeticamente e lucro
te 24. 422 kg/cm2.
e uma abertura de descarga
5 - 1 Um processo, de acôrdo com removivel, ligaelo ao invólucro atra- de pó; pelo fato de que a parte do Titulo: Instalação estacionária
de escórias e revés
da
aterem
a,
servndo
de
depósiqualrfer dos pontos 1 a 4, caracteelemento filtrante distante da entra- para processamento
de fabricação de aço para reriead ,; Por adicionar. ,ao catalizador, to para o pó cescarregado; ama saí- da -de ar impuro fica, diretamente, fugos
cuperar deles teores metálicos reum elevador que é um metal do Gru- da de ar puro em posição central, fronteira à' superfície interna, cilín- aplicáveie.
invólucro, comunicando-se com drica do invólucro; pelo fato de que
po lb, Ilb, Vlb, vnt, e VIII)) do onointerior
do elemento filtrante anu- a parte desse elemento filtrante,
sistema periódico.
Pontos característicos
e unia blindagem no invólucro, fronteira ou adjacente à entrada de
6 -. Um processo, de acordo com lar;
da referida extremi- ar impuro do invólucro, Oca mascaqualqtier dos pontos 1 a 5, .earacte- estendendo-se
e protegendo a entrada ,termi- rada, em relação à entrada, por mit 1 - Uma instalação para:recuperizade por estas e formaldeido em dade
nando a blindagem em ligação com anteparo anular de comprimento: rar teores metálicos re-aplicáveis de
soluço aquosa.
a outra extremidade do invólucro, substancialmente, Inferior ao do ele- escoras e detritos de fabricação de
'7 -e- Uni processo, de acôrdo tom mas, dêste eparada por consider& mento filtrante; e pelo fato de que aço, caracterizada por compreender
qualquer dos pontos 1 a 6, cicacte- vel espaço intercalar e estando' a êsse anteparo fim disposto entre o um primeiro dispositivo separador de-.
rizado- por .fazer a, reação continua- blindagem, ainda,, disposta entre o referido elemento filtrante e o invó- calibre; d'spositivos para fornecer a
mente, empregando *uma velocidade elemento filtrante e a face interna lucro com uma folga suficiente para citada escória e os detritos de fabride aço ao citado primeiro dise
espaeiel de cêrca de 0,04-0,18, prefe- do nveilucro e distancia-da de_ambos, permitir ue o ar ingresse no espaço cação
rivelnien ,te 0,07-0,11 cm3 de "cianeto de modo a ser o a rimpuro entrante anular entre o anteparo e esse ele- positivo separador de calibres; um
filtrante, depois de ter passado primeiro dispositivo separador mago
de fildroWdo por cen3 de zona de desviado do contato dierto com o mento
netico- colocado na extremidade de
:litro, junto à . enttrada, sendo ao Por sôbre a superfície externa do an- descarga
catalieador•por hora.'
do primeiro dispositivo se..
8 ea Um processo, de aco rdo com mesmo tempo utilizável a porção do teparo. •
de calibres citado P ara He
qualce4er doe pontos 1 a 7, caracteri- element filtrante coberta, pela blin- Finalmente, a depositante reivin- parador.
magneticamente, de tua mazado; pela temperatura ser de .... dagem.
dica, de acerdo com a Convenção parar,.
terial de dado calibre proveniente do 110-12090,,
Internacional
e
de
conformidade
primeiro dispositivo classificador de
de filtro de ar, de
9 Oe. Um processo, de *cerdo com 3 - Conjunto
o art. 21 do Código da Proprie- calibres
citado, uma parte tendo um
com o ponto 2, caracterizado com
qualquer dos pontos 1 a 8, caracteri- acôrdo
dade
Industrial,
a
prioridade
do
corconteúdo
metálico mínimo predeterpelo fato de ficarem a cobertura respondente pedido, depositado na
zado' por fazer re-circular o exces- de
descarga do pó e a sa5da de ar Repartição de Patentes dos Estados minado a outra parte; um cilindro
so de amônia e hidrogeno.
puro looalleadiui na mesma extre- Unidos da América do Norte, era agitador rotativo, tendo o citado ciagitador aberturas de carga.
Reivindica-se, de acordo com a midade do invólucro.
27 de outubro de 1959, sob o nú- ehndro
descarga; submetendo o citado ciConvença° Internacional e o Arti- 4 - Conjunto de filtro da ar, mero
849.058.
Undro agitaeldr o material nele congo 21 do Código da Propriedade In- de acôrd0 cem o ponto 2, caracteridustrie', a prioridade do P edido cor- zado pelo fato de ficarem a entrada
tido a uma violenta agnacao e tiaTiltelato N9 121.859
pactos e dividindo o citado material
respondente depositado na Reparti- de ar e a saído. de ar puro localizaem duas' porções, de pedaços de caOto de Patentes dos legados Unidos das, de um modo geral, na mesma
De 9 de agasto de 1960
libres diferentes; diapositivos para •
da América, em 3 de agito de 1959 extremidade do invólucro.
Requerente: Rotassel-Uclaf,
firma transportar a citada porção que tem
sob rt9 831.371. n
,
um conteúdo metálico mínimo pre5 - Conjunto de filtro de ar, de /rancemo
cleterm nado para a -citada abertura
acardo com o peeito 2, earacterizad
"Novo
processo
de
preparação
de
~O• Ne 121.540
de carga do citado eilindro agitador;
pelo fato de ser o filtro removível, um osterteide 11,18-oxigenado",
-;
dispositivo para recolher uma das
em sentido talai, atreves da' extreDepil de, julho 'de 1060.
.
partes que sai do citado cilindro
midade do Invólucro oposta à saída •
Pontos
característicos
agitador,
de determinado calibre de
Reeimernte: Nevo Industrial Cor- de ar puro; e pelo fato de comporation. Vez euer.
preender, ainda, um pile4o, monta- 1. Processo de preparação/ de um partículas, para -reaplicar em Insta"Obhjunto do Filtre de Ar"
de fabricação de ano; e dis40 Ma siada de ar puro e disparado eeterolde 11,18 - oxigenado especial- lações
. 1
para transportar outra pardo ácido positivos
da
lactona
11-18
mente
para
o
interior
do
invólucro
e
consemitida pelo citado cilindro com
, e' Pontos caracterietic083.20 delta4-pregneno te
truído' de modo a penetrar no inte- llbeta-hidroxi
pedaços
de
outro calibre, levando-os
18-olco, caracterizado pelo fato de para o primeiro
do filtro anular, quando o fil- *e
dispositivo separa1 conjunto de filtro de ar, ca- rior
subseoxidar cora-osaponificaçao
se achar completamente montaracterizado pelo fato de compreen- tro
a 3e.lfa-acetoxi 18,20beta-exi- dor de calibre citado.
qüente
do
no
invólucro,
de
maneira
a
serder uma carcaça ou invólucro exter- vir o pilóto para colocar em
lleana, obter o
Aparelhagem,. de acórdo com
poste do 5beta-pregnano
no, geralmente, cilíndrico, tendo uma çao
3alfoodirroxi 11,20-dioxo 5beta- o ponto 1, caracterizado ainda por
a extremidade interna do ele- ácido
entrada, numa extremidade, para ar mento
/8-oico, isolar-se éste, de ter um triturador; . dispoeitivos para
uma superfície anue pregnano
Imp
ero, constrUida par formar uni lar asdeefilteante;
preferência, sob forma da hidroxi- transportar a segunda parte citada
'vedação
ao
redor
do
PilôW;
movdnento -revoluloante helicoidal um anel de vedação entre a auPerfie lactona ietenera, transformar por re- separada peips citados primeiros disda ft: . dentro do invólucro para cen- cie anular de vedação e a extremi- dução o produto obtido em lactona positivos separadores megnetleos, leo citado triturador;
trifUtar o pó; livaçand0:-o para fora; dade interna do filtro; e dispositivos 18-11 do ácido 3alfallbete. - 20heta- vando-os para
o citado trittirador o eall- •
um emento 'filtrante anular, geral- de acionaanento manual, na outra -tribidroxi e 5beta-pregnane 18-oico, reduzindo
bre
do
material
nele contido; e discuja
oxidação
das
hidroxilas,
na
po'. eneneO, cilíndrico, em posiçao cen- extremidade do invólucro, para fi3 e 20, produz a lactona 18-11 positivos para transportar o matetral dentro do" irieóluero e de diâ- xar o eelmento filtrante no lugar sição
do ácido llbeta-hidroxi 3,20-dioxo rial descarregado do citado tritura- metro, consderàvelniente, Menor do por meio de grampos e Peca
18-oico e introduzir dor para o primeiro dispositivo seque O diemetro do invólucro, de ma- cor uma tração axial ao mesmo, 5beta-pregnano
dupla ligação 4 5, segundo Os pro- parados' de calibres citado.
neira' a haver uma zona anular de formando um fecho firme e heméti- acessos
conhecidos.
rerneirilio para o estr.(' o pó, entre o tico entre o elemento filtrante e a
3 - Aparelhagem, de acôrdo com
fados-externo .do eleMento . filtrante- auPerficie anular de vedação na saí- 2. Processo de preparação, segun- o pinto 1, ou o ponto 2, caracteriza- •
e o -lado interno, do invó lucro, sendo
do o ponto 1, caracterizado pelo fato do pelo primeiro dispositivo separaonnooextremidade .elemiseto, fil- da de ar puro.
dê se eptriar a axidação da 3alfa- dor de .caliores citado crmprer,r
de
outra
Conjunto
de
filtro
de
ar,
a
6.
-aeetoxi 18 205eta-óxido f eta-preg- unil nen? -a v r - • trante fechada . e eltazedo
primeiro dispositice Separador • ma crextremidade . provida .de Unla salda acôrdo com o poieo 2, caracteriza- nr.no 11-ona C ira a m'stui.:),
Itétice citado • uni tambor' separador
gasoalm. Ott1 .POtikat) editada que do pelo fato de compreender tniam:ca, após G 11113 se Za<101ifiCa
•
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magnético rotativo e um par de ca- dividindo o Citado terceiro dispositil:n.8 colocadas abaixo do citado teme" vo separador magnético o material
bor separador magnético, para re-

colher e dirigir o material oue dele

sai.
4 — Aparelhagem, de acôrdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado ainda pelos citados dispositivos para fornecimento da citada escória e detritos de fabricação
de aço ao primeiro dispositivo separador de calibres citado eompreer.der uma grande tremonha de serviço pesado, uma peneira grassa no
fundo da citada tremonha e estendendo-se para fora dela e um dispositivo transportador colocado abaixo da citada peneira grossa e estendendo-se até o primeiro dispositivo
separador de calibre citado.
5 — Aparelhagem, de acôrdo com
e, ponto 4, caracterizado, ainda, por
comfireender um britador colocado
adjacente da citada peneira grossa
para receber o material de calibre
maior que não pode passar. pelas
aberturas da citada peneira grossa;
Fendo o citado cilindro agitador cocolocado adjacente do citado britador; e dispositivos de guindastes para
manipular o citado material de maior
calibre e fornecê-lo à abertura de
carga citada do citado cilindro agitador.
6 -e- Aparelhagem, de acórdo com
o ponto 4„,u 5, caracterizado ainda
por compeeender unia rampa posta
adjacente à citada tremonha 'de
carga, para permitir a subida de vagonetes ou transportadores cemelhantes pela citada rampa, para despejar suar cargas, diretaseente, dentro
da citada tremonha e sôbre a citada peneira geossa.
7 — Aparelhagem, de acôrdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado por compreender u'a
mesa de triagem vibratória posta
entre os citados dispositivos alimentadores e o primeiro dispositivo separador de calibre citado o uma plataforma que circunda . a mesa de
triagem, para permitir que operários
recolham tijolos refratários e outros
materiais da citada escória e detritos.
8 — Aparelhagem, de aceirdo com
qualquer dos pontos -precedentes, caracterizada . ainda por compreender
dispositivos para • processar • material de outro calibre proveniente do
primeiro dispositivo separador de coa
libee citado: compreendendo o dispositivo para 'fazer o- citado processamer.to um segundo dispositivo separador magnético colocado abaixo
da . abertura do preleiro dispositivo
separador magnético eolocado abaixo da abertura do et:melro dispositivo separador de calibre citado, .para dividir o segutido 'material proveniente do primeiro . dispositivo separador de calibres citado, punia
porção residual e uma porOto que
tem um teor metálico mínimo predeterminado: e dispositivos para desrenegar a citala porcilo reeduale
9 — Aparelhagem, de acórdo com
o ponto 6, caracterizada por compreender, ainda, dispositivos para
processar -a parte separada pe.oe segundos dispositivos separa.doree magnéticos que têm uni • predeterminado
centeúdo metálico - mínimo; compreerdenio os eilternoe eispoeitivoe
citados uru segundo dispositivo separador de calibres que age para dividir a citada porção em duas partes, de 'calibres de • partículas diferentes e dispositivos para rceollice e
'reeaplicar Urna das partes citadas
por último.
- 1 10 '— A parelha-tem, d a ..;órd„ et-ni
o pOrau

-CriraCee.,0:10,

compreender um -terceiro- • uisposIN
vi senarador magnético; dispositivos
peei transportara outra das últimas
Nrções.piteder para o nitac1;1 terceiro • dispeel e ee separador magnétito;

•7n•nnn••••••nn•n•••n

TERMO N9 121.512

rio, tecundário ou terciários; b!s- ou poh fektois reconados; ou alcreelete-lues alcollados e aralcoilades.
De 1.7 de outuler„ de :.960
processado assim numa parto que
tem uni conteúdo metelico mínimo
4 Uni fenol dl- ou tri-suostituidoe.
predeterminado e uma parte rui- The Geodyear Tire & Ruleber Com de acendo com qualquer dos ponLo I,
r
?'
—
(Estados
Unidos
da
Amerip
c
a
)
dual e dispositivos para descarregar
3, caraterizado pelo fato -de. o nine' •
• ateria'
a Ultima parte residual citada.
que contem -enxofre •er o leu.11 — Aparelhagem, de acôrdo comi Titulo: rendes dl ou tri-substeed- •ril-uormal-mercaptan.
o ponto 10, caracterizada, ainda, por dos e processo de estabilizar a cõr dos
5. Um processo de estabilizar it côr,
compreender um terceiro dispositi- inesmoe.
de um fenol di- ou triesubstIteedoee
vo separador de tcalibres, para yno-;
cessar a última porção citada que tem' 1. Une fenol die ou tri-substitwdo caracterizado pelo fato de adicienar
conteúdo metálico mínimo predeter- caracterizado pelo fato de ter nêle in- a êle, numa quantidade estabilizaatsea
minado; dispositivos para recolher e corporado, como estabilizador • de côr, UM material que contem enxofreeees-eee
re-aplicar o material de maior cali- uma quantidade establlizante de côr colhido de mercaptans, tio-éteresoon."a
bre emitido pelo citado terceiro dis- de, pelo menos, um material que con- di-mercaptanS, o referido material ;u
positivo separador de calibres; e dis- tem enxõfre, escolhido de mercaptanx, que t;ontein enxofre sendo empregado; .
positivos para descarregar o material; tio-éteres e di-mercaptans, e referido em uma proporção que varia de 0,0e a ni
de menor calibre citado emitido pelo, material que contem enxofre sendo 20,0%, em pêso, em relação ao peso a
terceiro dispositivo separador de ca--' empregado em uma proporção que do fenol substituído.
O .4i
libre.
varia de 0,05 a 10,0%, em peso, em
6.
Um
processo.
de
acórdo
eon
e
•
12 — Aparelhagem,
de aciirdo com relação ao péso ao fenol substituído. ponto 5, caracterizado pelo fato de o
o ponto 13, caracterigada, ainda, pore 2. Um fenol dl- ou tri-substituído, material que contem enxofre ser Oenficarem o citado segundo e terceiro de acôrdo com o ponto 1, c-a-meteis-- posição que contem enxofre de actrdispositivos, separadores magnéticos zado pelo fato de o material que cone do com a fórmula estrutural 11-MH,
citados, verticalmente, alinhados abai- ; tem enxofre ser composição sulturada -urna composição que .contem eneeroxo do primeiro dispositivo separador de acôrdo com a fórmula estrutural fre da fórmula estrutural R-Sice-Re e e
de calibres citado; e pelos segundo e: R-S-R' ou composições sulfuradas de ou composições que contém er.xNfre
terceiro dispositivos separadores de' acórdo com -; a fórmula estrutural 'com a fórmula estrutural teS-R"-RS,
calibre citados compreenderem penei- FIS-R."-SII, em cujas fórmulas R e R, em -cujas fórmulas R e R' ;Ao escol "i•doe dentre radicais a'voilicos te o .
ras que se estendem, "longitudinal e
' escolhidos dentre radicais aied-; de 5 a 24 átomos de carbono, rue is
descendente, em direções opostas.
I silo
licos
tendo
de
1
a
20
átomos
de
vai-1
aralcoílicos tendo de 6 a 24 áton
"
13 — Aparelhagem, de acôrdo com o
ponto 12, caracterizada, aincln, pela bono, radicais, cicloalcoilieos tendo de Carbono, radicais lieteronili
de 5 a .24 átomos de carbono, radi- tenen, pelo menos, um elemento
primeiro, segundo e terceir,
vos separadores de calibre citados e o cais alcollicos tendo de 1 a •20 áto- ;colhido denigre oxigênio, nitroeilwa au
enxofre, nos quais . Re é um raeieeil
primeiro, segundo e terceiro disposite mos de carbono, radicais arílicos
m
vos separadores magnéticos eitades 6 a 24 átomos de carbono, ralicais blvalente escolhido dentre Js
•d
serem montados em posiçã o verIlica! hetero-ciclicos tendo, pelo Menus, um R e R'. que- permite a descida do material element, escolhido dentre
7. Um processo, de acere° cri%
por eles por' ação da gravidade, den- nitrogênio ou enxofre, nos quais ,rt" é ottalatter dos pontos 5 ou 6. caead-t•tro de um eedificio; e Po r ser ó cita', um hadicel itSve'eate escolhido deu- rindo pelo-fato de o .nut*erial
do edifício instalado adjacente ao cl tre os radicais' rt e W.
contém enxofre ser latril-srarro5tacto cilindro agitador.
3. Uni fctol dl- ou tri-substItutdo, mercaptan.
14 — Aparelhagem para recupern de acórdo com os pontos 1 eu 2. c(i- 8. Uni fenol di- ou tri-substituid
teores metálicos -reaplicáveis do escó- racterizado pelo fato de o fenol subs- .3)11)st:tileis:mente conto a qui descri 1 o
rias e detritos de fábricação de aço tituído ser um . aralcoil-fenol; um ai-' 9. Um processe para . e .itabilizar a
constrpida, e ,que trabalha, subetan coll-primário, secundário , )U terciarío- cor de um -fenol di- au trl subeditute
cialmente pelo modo descrito werna fenol; um fenol contendo substituintes substancialmente como aqui descri,
com referência aos desenhos anexos. mistos aralcoilicos e adcoílicos primá- Reivindica-se. de acGrdo curo, a.
der'
Convencão Internacional a- o Art. :,21
cio Códi!ro 1 a Propriedade
a prioridade do pedido corre-mear
dente depositado :na Renartichí rTle
P.entes
C
. dos wstados Unidos da axila- .1
rica ene 23 de outubro de ret. sob
n9 810.175.

e .
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Título: Arranjo de longo curro
ra amortecimento de rerplentes de
carga para suspens:u. por guntdas- ee
•
te.
ia /e

REGULAMENTO DO DECRETO-LEI N' 38.
DE :t DE NOVEMBRO DE 1v66

DIVIILGAÇA0 N' 1017
1

Pontos Carcietteri3tieos

1 — Una veiculo de transporte de

,::arga caracterizado por cempreendeir

ree4" ;o:. NC.r$ 0,*

- • A VENDA

Guanabat,
Seção de Vendas: Av. Rudrigues Alves 1
Agincia 1. Ministério -da Fa:enda
A4ende-5e a pedidop pelo Serv -io dc Reeniboko Postal

rima estrutura de corpo 'de relcu4t
um carro carregado pela dita caie,' .-* tara decorpo ee . veiculo .e multaria
para movimento com respeito a . dita
estrutura de corpo . -e-arranjo de
absorção e dissiparão de' energia substancialmente -sem retrocesso interposto entre a -fita estrutura de code
»e e dito carro para prover -um trai
jeto amortecida. na • -faixa de eine
- renta a cem aentimetros.
— Um veículo de transporte
carga de acôrdo com o. ponto I, ceei
racterizado pelo fato de que o ditd
earro é reciprocamente carreg ado PO
la dita estrutura . de corpo de veiculo e =.é adaptado para receber tiftlf
recipiente de carga.
3
Dm veeculd ferroviária corne
preenelendo um corpo de vagão fero'

reviário, caracterizado por um carro
eoportneeee tuna carga montado na(
dito'corpo . paea movimento longitudinalmente, do dito corpo. de Variàert

Bra. fia
NI; nede rin

•n••nn ••n•••n••lr

arranjos de rolamento interpoetos en.t
tre oedito,carro e o dito coi'po 'd* Xr
vagão, e _azranj.) dissipador e .. as! :2,4
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TÉRZMO N9 127.285
"Nôvo processo para obter faabsorção de energia substancialmeni 10 —Um Veiculo ferroviário de
te sem retroceesso interposto entre o acôrdo com o ponto 9, caracterizado rinha da batata "C,onophallus KouDe
1 de março de 1961
dito corpo de vagão e dito carro para porque o dito arranjo para guiar. o jak", caracterizado por consistir no
Prover um trajeto amortecido da or- ,movimento do dito carro com relaçao corte e secagem das fatias da batata, AMP Incorporated — Estados Uni*
ao dito leito inclui arranjo para limi- que depois de moldas são colocadas dos da América.
dem de 75 centímetros.
e movimento vertical do dito car- em uma burnideira que se movimen- Titulo: Fe:ramentas opeoadas a
'4 — Um veiculo ferroviário) de acôr- tar
ta lentamente até atingir a tempera- fluido.
ro
com
ao dito leito.
do com o ponto 3, caraterizado por 11 —relação
Pontos característicos
tura de sessenta graus, para, depois,
Um
veiculo
ferroviário
de
compreender um leito de vagão fer- acôrdo com os pontos 5 ou 9, carac- colocar iate material obtido, sob venroviário, e dito carro de suporte de terizado porque o dito carro compre- tilador, que expulsa o pó mais fino, 1. Unia ferramenta operável a
garro sendo carregado pelo dito lei- ende um membro de viga central po- obtendo-se assim a farinha da bata- pressão de .fluido incluindo uma câto, e adaptado para suportar um re- sicionado entre membros de viga ex- ta "Conophallus Koujak".
mara na qual um salta pressão de
cipiente de carga, o dito carro in- tremos espaçadoso a porque o dito dis- Tudo como descrito no presente fluido é aireallacia Para ser prelo:ecluindo um arranjo para indiciar c positivo de dissipação e absorção de memorial.
mente gerada e para • ser guardada,
trancar o dito recnalénte cl) carga com energia á posicionado entre o dito
caro-eterizada por arranjos para
transnaltir, a uma proporção que é
él ação aquele, e ditos arranjos dr membro de viga central e um dos di. =MO N9 126.6'73
lenta comparecia com • a prol-o-ao
absorção.e dissipação de energla seio tos membros de viga, extremos.
da. geração, a pressão da câmara
(1,;> interpostos ertre o dito leito de
De
10
de
'fevereiro
12
—
Um
veículo
ferroviário
de
de
1961.
operar uma porte de trabalho
Ni. , g 5 e dito carro.
acôrdo com ponto 9, caracterizado Requerente: Auto Union G.M.Bin, para
da ferrment.
e=5 — Um veiculo ferroviário de porque o dito carro compreende um firma alemã.
ecôrdo cora o ponto 4, caracterizado par de vigas extremas espaçadas li- "Motor de combustão Anterna pre- 2. Uma ferramenta de acôrdo cora
ponto 1, para corrugar conetores. porque o dito carro compreende uma gadas pelas ditas travessas,
ferentemente motor a dois tempos oe:étr:cos
em condutores elétricos, inpluralidade de membros de vigia es- 13 — Um aparelho para transpor- com
carburador",.
cluindo uma matriz corrugadora
Paçados estendendo-se. transversal- tar carga, caracterizado por compreque é móvel reIatdvamente ao outro, Mente de dito leito e arranjo para ender recipiente de carga, um vagão
Pontos Carecterístfoos
para corrugar um conetor elétr.co
prender os ditos membros de viga em ferroviário, tom carro montado no di- - I
um condutor elétrico, uma câmas dit0 membros to vagão para movimento longitu- I -- Motor de combustão Interna, em
relação espeçada, o
ra retentora de gás na qual a presviga, carregando o arranje pare dinalmente d merno, o dito recipiente preferentemente motor a dois tempos, sa°
de gás é arranjada para ser gePren der ; o recipiente de frete ao sendo montado no 'dito, carro c com carburador, lubrificação com Óleo radia
commicando com arranjos
Mn>. .
arranjo para efetuar uma ação amor- adicionado ao combustível e fendas para deslocar a. matriz em direetto
comandadas
pelo
êmbolo,
caracterizatecedora
de
longo
curso
de
fôrça
subsda
outra,
caracterizada porque ar— Um veiculo erroviário com c
ponto, 4 caracterizado porque o ditc tancialmente 'constante no dito car- do pela aplicação simultânea de. pelo ranjos para transmitir a pressão da
deede ro por tuna distância da ordem de .75 menos, uma providênc- a para aumen- câmara e munia, proporção que é
oarro compreende uma pluralola
Membros de silporte estendendo-ao centinietros quando o dito carro é tar a relação de ar e combustível, e lenta relatevamente à proporção de
' transversalmente de leite, e arranjo sujeitado aos impactos longitudinais. de um catalizador ou um aparelho geração da pressão de gás, para atuar
para ,segurar os ditos membros en- 14.— Um aparelho para transportar . de , combustão suplementar, respecti- os arranjos.
3. Uma ferramenta de actirdo com
relação espeçada, e arranjo para in- reciplendes de carga no leite de um eminente, na instalação de escape.
2"'-- Motor de combustão interna, a os pontos 1 ou 2 caracterizada por
diciar e prender o reeiptente de frete vagão prancha feerovirio, o dito- apaao carro sendo associado .com o dis- relho sendo caracterizado por com- dot tempos, de, acôrdo com'-o ponto um corpo de líquido disposto, adja1, canicterlzado pe:o . fato de estar cente à câmara e disposto para
posto entre adjacentes dos ditos mem- preender
um carro adaptado para ser prevista
uma bomba de- cursa regu- transmitir a pressão de fluido como
bros de suporte, os ditas arranjos de montado no
leito do vagão prancha, o lava' que coaduz óleo ao combustível d:to acima, por meio de um tubo
itidiciação compreendendo braçadei- dito compreendendo
• estruturas de do carburador- e;n dependência da estreitado.
ris carregadas pelo à ditos membros vigas espaçadas presas
em conjunto posição da válvula de estrangula- 4. Uma ferramenta de acôrdo com
de suporte tendo superficies estrei- por membros alongados
espaçados mento.
os -pontos 2 e 3, caracterizada portadas com as braçadeiras dos mem- entre aqueles e normalmente
daqueque a matriz é -operável por arranbros de su porte' adiar-antes sendo las, arranjos de rolamentos presos
3 Motor de cOmbustão . interna, jos dg -um p'stão disposto em uma,
proporcionadas- para permitir .as bra,- aos extremos das estruturas de vigas de acôrdo com os pontos leu 2, ca- câmara
ligada ao tubo. •
çadeiras do de outro membro adjtie- para engajamento de rolamento com racterizado pelo fato ‘cle que o bocal
Uma
ferramenta, de acôrdo cein
5.
opte
para
longitudinalmente
•
indide
combustível
para
a ,. marcha. em
,
o leito do vagão prancha, arranjo pac ar o recipiente com relação ao di- ra segurar um recipiente entre :vazio é desligado no empuxo, por os pontos 3 e 4. caracterizada portó coxro-por melo do que as forças .rt: dita estatura de viga, um pri- exemplo, pelo fato de que uma vál- que o tubo é estreitado por arranlôngitudinais que a•rem no prinieiro meiro par de ressaltos carregado pe- vula pode ser fechada por meio de jos de uma inserção removivel.
a. Uma ferramenta de e.côrdo com
arranjo mencionado, ocasionado peditos membros alongados em ali- um i electroimã •
os pontos 3 e 4, caractesizaaa pioque
lo peso do dito reripiente são evita- los
nhamento
transversalmente
dos
4 Motor de combustão interna, o tubo é estreitado por' arranjos de
dos, P s fôrvas longitudinais agindo ditos membrcs, um segundo par de
de acôrdo com o ponto 3, caracteri- uma inserção removível.
no ree piente durante- o amortecimen- ressaltos
carregados pelos ditos mem- zado pelo fato de que a válvula acha- 6. Uma ferramenta de acordo com
to sofrendo a resistência stnnente do
e em alinhamento transversal- se &Coitada por uma mola no sen- os pontos 3. 4 ou 5, caracterizada
dito outro membro de suporte adja- bros
mente dos ditos membros, e dito ori-porque um diafragma resiliente discente atraves de suas braçadeiras. • meiro par de ressaltos sendo espaçado tido de levantamento.
posta para seguir o n'vel • de super7 — Um veiculo ferroviário de do dito segundo par de ressaltos, os
5 — Motor de combustão interna,
'elo limido está colocado entre
acôrdo com o ponto 6, caracterizado ditos-pares de ressaltos sendo posi- de acôrdo cern o ponto 4, caracteri- fície
liquido e a câmara de press.ão.
\ porque o dito turanjo de indiciação cionados entre os ditos membros, um zado pelo fato de que a mola _ataca, o 7.
Uma ferramenta de acôrdo com
de recipiente compreende membros dispositivo de dissipação e transf e- fara do electrolmã, na extremidade o ponto
1 tendo unia matriz móvel
em o:ma de cone no dito membro de rênc a de energia cinetica sem retro- da agulha que sustenta a -válvula.
..em direção da outra para corrugar
suporte adjacente sendo de menor cesso interposto entre os ditos pares
conetor elétrico em um condudiâmetro do que es niembros em for- de ressaltos, e dito dispositivo tendo -6 — Motor de combustão interna, um
tor -elétrico, um pistão disposto ens.
afia de cone de outro membro de su- uma característica de trajeto de fôr- de acôrdo com o ponto 5, caracteri- um cilindro para comandar a maporte adjacente,
ça 'constante e um trajeto da ordem zado por muna agulha não 'magnética trz móvel, caracterizada por uma
8 — Um veiculo ferroviário de acor- de 75 centimetros, e arranjo de para- em uma válvula de aço. '
câmara a prova de fluido dividida
elo com o ponto 13, caracterizado pelo da- adaptado para ser fixado no leito 7 -- Motor de combustão interna, em duas porteie por una , diafragma,
rato de que o dito arranjo de indicia' do vagão prancha em engajamento de acôrdo Com os pontos 1 a 6, ca- urna parte contendo líquido e, comução compreende membros angulares com cada extremo do dito dispositi- racterizado por uma tampa proteto- nicando-se com o cilindro através de
.etiongadcs, e de que o membro •angu- vo.
ra para a mola, que serve, ao mesmo um tubo e a outra 'tendo arranios
lar que é preso ao dito membro ad— veículo de transporte de tempo, para a "fixação cio condutor -para apoiar e detonar um tambor
jacente tendo sen ápice ochatado pa- carga substancialmente como aqui 'elétrico.
explosrvo levando o diafragma a
Ya, permitir movimento relativo en- antes descrito e cem° mostrado nos
trar.onitir- a pressão de gás gerada
8
—
Motor
de
cOmbustão
interna,
xploração do tambor ao pisfare êle e seu menduro angular cor- desenhos anexos.
respondente longitudinalmente do - 16 —.Um veiculo ferroviário subs= clancôrdo com os pontos 1 a 7, ca- tão, o tubo thendo ume inserção
racterizado
pelo
fato
de
que
o
bocal
com uma abertura dimensionado de
eilesíto do Carro.
tancialmente como aqui antes descriide 9 Um veiculo ferroviário de acôe to e como mostrado nos desenhos principal é regulado por um corretor forma. que a pressão- de gás é transe
farométrico
de
altitude,
essenc!almenminda para o pistão em, urna prodo com o ponto 5; caracterizado por- anexos.
porção mais lenta do que a Pr0P01"
deue os ditos Membros de viga espaça- 17 — Um aparelho para trmsportar te conhecido.
dos são presos conjuntamente por recipientes de carga substancialmen- 9 — Motor de combustão interna, ção da geração.
travessas espeçadas estendidas longi te como aqui antes descrito e como de acôrdo com os pontos 1 a 8, ca-tudinalme,ranjodelmnto mostrado nos desenhos anexos.
racterizado pelo fato de que, no sisTÈRMO 1•19 127.764
'Interposto entre 03 ditos membros de
tema da embreagem, acha-se disposviga e dito leito le vagão, arranjo pato um interruptor, que interrompe- o
De
20 de março de 1961
Uel. guiar o movimento do dito carro
circuito elétrico, ao ser' acionada a
=MO Na 125.46
Requerente: - Inventa AC1 -Fur
com reladdo ao dito leito. o dito disválvula quando do desengate da em- Forschung
und Patentverwertunge
!positivo de absorstio e dissipação de De 8 'de outubro de 1960.
breagem.
firma industrial e comercial suíça,
energia se.ndb montado entre as dl- Motoharu tnneki
Siia_Paulo — Finalmente ,a depositante reivindi- estabelecido em Luzem. Suíça.
•tas travessas e posicionondo entre c Capital.
de acôrdo com a Convenção In- "Aparelho para a produção de
'Contra arranjos de parada espace- "Um nôvo processo para obter fai- ca,
e de conformidade com aparas de tamanho constante a
rios fixos no dito leito, e ressaltaelnd rirha. da batata "Conophal/us K011- oternacional
artigo 21 do Código da Propriedade ter de
de estruturas perf.adas contifixes nas ditas travessas enganjando jak".
Industrial, a prioridade do corres- nuas de materiais sinténcos.
os extremos do dito. dispositivo -e di,
Reivindicações
te,.1sdispositivo tendo uma carac
pondente pedido ,depositado na RePontos caracterisacos
loa de fôrça de-trajeto constante por Em resumo reivindica para o pre- partirão -de _Patentes da Alemanha,
ine, distância, que excede cincoenta sente pedido os n seguintes pontos ca- cr.a -ir de feverriro de 1960, sob o na- 1. Aparelho cortador destinado
racterísticos:
rne:o A 23.r:36 is , 46c do
vt
produção de um granulado de ma-e entimetros.
•
,

o

e
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terial sintético a partir de fios oe do com o ponto 1, caracterizada .pelo, 9 — Dispositivo de -acordo com os OS itens anteriores, earacterizaht-ew,
inater:al sintético e consistindo de fato .de que, conforme a grano-a pontos 6 a 8, caraett • tzedo pelo fato pelo fato de que as eitIcuamees
de que os discos terminais externos feriores dianteiras permitem o meum corpo de guia, rôlos adutmee,
fdr ças de direção e de reação
formados por aredes da caixa, nuno 'vão entre o chá° e a mesma
um corpo de guia fixo. mn corpo das
exercidas sôbre a caixa de encena- tão
permitindo rodar fácil sebre pisos irde gnea móvel e focas, sendo as la- gem de direção, algumas ou rna:s das respectivamente, partes do rotor,
cei rigidamente acopladas através seções de Caixa cileidricas ou epro- uma ventoinha de corrente trans- regulares, sendo as li.ez:MaS ainda coimedáttarnente no lado LH"
de uma enerenagera com, pelo me- ximadamente clIndricas síto forma- versal, difusor; conduto para gases de locadas
jumelos dianteiros das rocias trasch,
nos um rolo e acionanat por 11111 das com pared e maciça e sem espa- combustão ou similares.
ras, e cai prolongamento da trave,
motor de, número de rotações vara- ços internes:Vários.
.10 — Dispositivo sie soseedo com use sa do chassi, assim assegurando ji
vel carabterizado pelo fato cie que
ou
mais
dos
pontas
precedentes,
ca=ima
do dito chassi. .
a superfície de rolamento de, pelo Finalmente, a depositante reivin- racterizado pelo seu emprego era um 59 ) solicitação
Aperfeiçoementos em xelcuf
menos, um rôlo adutor é constitu a - dica. de ao:eido com a Convenção difusor, dispondo-se neste uee ou para carga,
abastecimento e desciacom mais corpos de guia cencavoe para
da pelos anéis de rolamento de uma Internacional e de conformidade
aeronaves e outros, de acordo ooi
pluralidade de discos individuais o extigo 21 do Código de Proprieda- -gerar e estabilizar um o•.1 is-ais re- de
itens anteriores, caracterizani-de
apoiados elàsticamente sôbre o eiro de Industrial, a ploridade dos ear- moinhos potenciais paralelas à pa- os
respondentes pedidos depos;.t-dos rede do difusor e em> yen piano siem- pelo fato -de que os suportes coaron,
do rtelo.
na parte superior do sisx,etna peigt
2. Aparelho cortador de acorde na Repartição de Patentes da ale- do em ângulo reto à . diressão da cor- (As
tográf.co, ato providos cie ro . ctes q;44'.?
com o ponto 1, caracterizado por manha, em 12 de março de 1930 e 14 rente.
deslisam sobre trilhos, eóloendos
bloco de guia fixo, dspesto em se- de ou t ubro de 19E0, sob os números 11 — Dispositivo de acôrdo com ao
de longarinas Jatai:eles. dacar.-di
ponto 10, caracterizado pelo • fato de çaria:
gu'da co dispos:tivo sie adução e por Z 7.868 II/63c e Z 8.301 1I/63c,
tanto os binços do sistema
um bloco de guia disposto d oslocà- pectivem ent e •
que o corpo ou os corpos . de guia cjko • pantográfico,
como as 1an3arino
cavos são formados pela parede do mencionadas, pode
velmente entre este bloco de guia e
. ri ser feitos tal
difusor, dieeondo-se para a formação qualquer perfil, porém,
os tocas em direeflo vertical ao eixo
para asse
da
fenea,
frente
da
correspondente
à
das f-cas.
"ItteM0 N9 121.478'
:ar a posição mais ba.xa po.aivel
Ala corpo em eieroçaria quando deitia, a forn,
parte
da
concavidade,
Fnalmenee, e dep ositante renenDe 9 de março de 1961
forma de faixa.
de ditas lungannas t. Pl&ÇOS foi to?;
dica, de eco:do com a Conveneão In12 — Dispositivo de acerdo com os ta em "C" (tupis> tseeeasi retangui?t
ternecional e de confarmid e de com Requerente: Theodor Helmbold
pontos 10 e 11, carecierizado peai
o artgo 21 de Códgo da Proprieda- alerao.
.s:
Dispositivo para .a estabilização de lato de que, no corpo oe guia, apio-- C44C :'; Aperfeiçoamentes rei veieueei
de Industriai. a prerideri a do cor- um
remoinho
servindo
para
influenadmadamente
em
eengulo
reto
ao
eixo
ira
carga,
idaestecidiento
e
descaí
git
eepondente ped* do, depesite do ne
de roieeção do remoio'do potencial. ti2LC
Reparticep de Patmtes da F uiça, em ciar a corrente.
e datros, de acardo cd6
previstos discos divisores de apoio pa- Lbaeronaves
itens an'eseues,
c i.erizam -Sá
21 de 'março de 19e0 . eob o número
Pontos
característicos
ra
este,
os
quais,
na
sua
forma,
e
no
fato de que a palre daditeira
3.133-e0
seu tamanho, se adaptam subsesa- peio
lançaria "C ' é lutada de plai13
1 — Dispositivo para a estabiliza- cialmente à secção transversal do ee- Palma artieuaida em Slta pane inese
moinho
potencial
guiado.
ção
de
um
remoinho
(Petencial,
por
rar, dotada na sua exterier ele raies
TLRMO N 9 127.412 •
e:sem/sio, cilíndrico ou anelar, servin- Finalmente, o deposetame reiviueti- es maiores e •nenores, aue deslisait
do para influenciar a corrente, ca.- cie de acerdo com a Couvenção In- diaiante o leeasseaniento, e ot4ida da
De 7 de março de 1961
pelo fato de ser previsto ternacional e de conformidade com carroçaria, desero dos triliess, cume
Recerrente: Zabn r adasbrik Prie- racterizado
guiar o remoinne potencial um o art. 21 do Código ,da Propriedade peie a ACOMID'inh3In o perfil da caba+
dric l ebefen .A.ktiengeseMahart. Fre- para
de guia côncavo que apresenta indirstrid-, a prioridade dos cones- na cio motoriesa . slide:aladoe ria mela
c1-..ieli-7-7afen„ Re pú bli c a Feeeral corpo
uma passagem que se estende desde pendentes pedidos, depositadas na ma, apenas pera íteseadrat o seu les
AlemO,
zona interna da eencavidade até it Repartição de Patentes da Alemanha, vre e a civimento; a parte interior yes
"Ceeee, de Engrenagem de Deeçao. aparte
posterior — vista na direção de em 19 de novembro de 1960. sob os plateia:ma eti:tá, aporem:ta, quando h
especeemente para me.cen'smos de -iro do remoenho norpo de guia, números H 40.999 Ia-r: e H 41.000 cano-aula
"C" esta na posição sudireção de v slcu l es
smeoe'•
-arte que não é tanaencial ae re- XII 471.
• perior levantada, sdb-e. suporte —
moinho.
alavanca, cujo pense oposto esee
I'Qntas c era eleesslcoo
2 — Dispositivo de acôrdo com o
apoiado sôbre a parte mais resisteeiecnto 1, caracterizado pelo fato da
• TeRMO N 9 • 27 .825
te da carroçaria, ou seja a união ceie
1. Caixa de eng eeagem de dite- p^es e,gem ter forma de fenda, sendo
an`...eira cem a estrutura; pelo fato pu
De 22 de março de '361
fio
para mecantanue que, na •dreção axial do remoinho
a plataforma ser taniteee sustenta
de direeee de ve'culos a motor. com potencial, a fenda se estende total- Requerente: Trivellato b. A. En- por
tirantes; a eakemaiade douta&
espaços internos para a rewp4o de mente ou só em parte abre o cum- genharia, Indústria e ccmaérmo — da plataforma é guarnecida com pxd,
Uma rosca sem i'm esferica, o alo- primento do corpo *de guia.
São Paulo.
tetor almofildads, a fim no perrnitP:
jamento de um tubo de camisa de
Aperfeiçoamentos em ‘•-eiculos para o acesso a parte troa:eia da carruçd;
um eixo de direrfte e de eme cabe- 3 — Dispositivo de acôrdo com os carga,
abastecimento e descarea e de ria, esta é erovicia de escada telPjl•
1 e 2, caracterizado pelo fato aeronaves
ça de eixo de direção nua , apoia o pontos
e outros.
cápica, na parte superior da platee
passagem ser formada por urna
roo de direção, caracterizena pelo da
forma dianteira incluem se safiettefato de que o pescoro de mancai do série de perfurações.
Pontos característicos
res, bem como protettees contra '43,
eixo de direcáo e a tubuladera de 4 — Dispositivo' de ucôrdo com um
entrada de chuva ne interior da rexmancai com tubo de cenfee são lore ou mais dos pontos preeedentee, ca- 1 9 ) Aperfeiçoamentos em veiculas peçaria; no leteral dl:eito da citadimedos por china: os duplos e mie racterizado pelo fato de se prever, para
abastecimento e descar- na do veiculei, tem exerscia, que e:mos eopaços para receberem a resca no corço de guia, am ou mais discos ga decarga,
aeronaves e outros, calacterid ieis:ente com k..s suats,as, faciláltn
rem fim e a cebeça Co eixo de dre- divisores, dispostos em engulo subs- zarn-se
por aplicar entre o chassi, o ccesso a can ...sarja.
te
çâo consistem de corpos ciendelcos tanclalmente reto ao eixo de rota- do veículos
e a carroçaria, apoio pare
7
9 ) Aperie.çeaarentoe em 'vele .,1cos
ou a proximadamente cilindecoe de çe.o do remoinho potencial e dando togrefico, simples
ou múltiplo, acioe medes
parede dupla prolongando-se c ci- apoio ao remoinho.
nado pelo sistema iddráulico por meio r.k,ra cargs, acestecinnate
tit e ouros, de acor!./o-gacioern
lindro externo do pescoço de man- 5 — Dispositivo de acôrdo rem o de um ou mais pistões telescópicos,
cai do eixo de direcão no seu ledo ponto 4, caracterizado pelo fato de pistões esties colocados ele issiodo mais, 43in os itens term-es °amuem:dalsuperior, pelo ctlirdrce de parede que os discos divisores apresentam, vantajoso possieel ou seja, aproxi- se pelo lace' de a abertura sueae, da
elataforme dianteira da carroçarei'
dupla da rosca se m fim de direção. em tamanho e formato, forma subs- suado da vertical.
• sem
calda brusca é assegurada pãr
enquanto o prolongamento da sua tancialmente correspondente à secsuperfic'e restante constitui a parte ção transversal do remoinho poten- 2e) Aperfeiçoamentos em veicules alaeanca, par,-da de nela, conjunto
dinbutido na face interna da pias
de -caem, de parede dupla, destina- cial mantido mediante guia do mes- para carga, abastecimento e descar- este
ri
ga de aeronaves e :estros, de acõido tafornia.
da a eeceb er a cebeça do eixo de di- mo.
reçã,o. sobrepondo-se um ao outro 6 — Dispopitivo de acôrdo com umn com o item 1 9 , caracterizado pelo' 8 9) Aperfeiçoamentos em velculos
os e.soaços vazios formados pelas ou mais dos pontos precedentes, ca- fato de o apoio pantográfico aplica-, para carga, abastecimento e descarga
no chassi, sustentar furgão, ou ou- de aeronaves e uutros, de acordo tom
paredes internas e externas.
racterizado pelo fato de que para a do
tros tipos de carroçarias, como tan- os
2. Caixa de enerenagem de dire- delimitação
pontos krecedentes -e tudo conforde
um
remoinho
potenção, de acbrdo com o nonto 1, ca.- cial guiado são previstos, na direção ques para descarga por gravidade, pie- me eubstanciaimeute elusalto, reitaformas,
transportadoras
de
velracter'zada pelo feto de tate as pa- axlal dêste, discos terminais dtiplds,
vindicado e gelos desenhos anexos em
redes internas e exte r nas dos cilin- dispostos à distância um do outro em culos, de motonetas. carroçarias de caráter ilustrativo e não met:iene
cargas
sólidas,
líquidas
e
sinistre
"
e
dros de parede dunla eue formam ângulo substancialmente eeto à direcarroçarias fixas e/ou removíveis.
o espero de exo de direeáo o es- ção axial.
3 9 ) Aperfeiçoamentos em veicules
pano da cabeça do eixo de direção:
TERMO N9 128.124
7 — Dispositivo de acôrdo com o para carga, abastecimento e descare c especo pn ra receber a rosca sem
fim de direção, são l i gadas entre si ponto 6, caracterizado pelo fato de ga de aeronaves e outros, de acen do
De
5 de abril de 1961
que as discos terminais internos do com os itens anteriores, caracterizampor almas.
se pelo fato de que as extremidades Requerente: Knorr — 13remSe
remoinho
potencial
mantido
median3. Ca t xis de engrenagem de direguia do mesmo, os quais delimitam dos braços pantogiáricos, são deo- M. B. II., Munique, Alemanha,
ção num forma de execucão se- te
diretamente o remoinho potencial no cedas nos pontos mais extremos posgundo os pontos 1 e 2, caracte riza- seif
comprimento, se anaptam, no seu síveis da traseira eio caminhão, poi Instalação de freio a ar compriál. da pelo fato de oue. por exemplo, o *tamanho
e na sua forma, substancial- meio de articulações; as articulações do com dois condutores de ar, ydpescoro de inancal do eixo de dire- mente à secção transversal do re- opostas foram idealizadas, de modo pria para veículos ferroviários. • •
ção, e o cilindro da rosca sem fm
que trabalhem de modo mais eficiende direello silo cilindros , duplos ou moinho. •
Pontos característicos
te possivel, providas de suportes, que
de Tierede dupla. encmanro Kg pas- :8 — Dispositivo de acôrdo com os na posição aproximada à de descida
tes tba caixa na tubula.dora com pontos 6 e 7, caracterizado pelo fato guiam a carroçaria, para assumi: po1. Instalação de freln a ar comtubo de caildsa e no esp ere de c a be- de que os discos terminais externos, sição completamente centrada com as' primido com dois condutores de ar,
ça da eixo de d i reerto são rincires. dispostos no lado nukis remoto do
própria para -veículos ferroviários e
prwrpne- remoinho potencial, dos discos termi- longarinas do chassi.
4. ve rt eres:, de editei:
munida com uma válvuis, reguladora
V)
Aperfeiçoamentos
em
veículos
nais
internos,
e
substanc'almente
pa
direeão, feitas *d . rn.i.al
genç
de freio que, de acórdo com o seu
para
carga,
abastecimento
e
descarga
a
êstes,
ralelos
são
nosiores
que
Cm3
esnee . " .tl e etit°
211°C°h'Pialoc
comando executado através d e um
de
aeionaves
e
outros,
de
acôrdo
Coa
discos
terminais
interuos.
direção de veículos a motor, de acõrencanamento principal de ar, aliirsta-eirz 22
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Menta um cilindro de freio 'com ar dor de pressão fluida, para aplicar
. comprimido proveniente -de atati reci- normalmente ,um freio de veiculo •
piente de ar de freriaoem, carreoa- um acionador operado por mola para
• vel através de um encanamento de aplicar o freio macânicamente quando
enChimento e, sob intercalaçáo de a pressão fluida proveniente de uma
Órgãos reguladores, atraa és do enca- fonte está abaixo de uma pressão prenamento principal de ar, ou, respec- determinada, em sue uma primeira
tivamente, descarrega o dato cilindro válvula manualmente operável está
a atravéa de um local para o ar livre, adaptada para conectar a fonte de
..caracterizada pela existam de or- pressão e acionador operado por mola
., destinados a aumentar, quando para efetuar sua operação de solo encanamento le enchimento esti- tura do freio a conectar simultaneaver' carregado de ar camprimido, a se- mente a fonte de pressão com dito
. ção - de passagem do citado bocal de acionador de pressão fluida quando
deSéarga.
a pressão da dita fonte está acima
Instalação de freio a ar . com- da dita pressão predeterminada e uma
primido, cie acordo com o pauto 1, segunda válvula manualmente opera: caracterizada, pelo fato de que o bo- vel • é móvel paia manter 'a • pressão
-; calada daacarga . onsisre em dois 'ao- fluida em dito acionador operado por

caia individuais, a uni dos quais s._
acha anaomsta anal valvula de vedação, comandada p ela pressão existente no e:mana-mento cie encalmai,' to 'è que se abre, quando a sua se
licittimao aaingir a pressão reguladora
J. do ciplentè de ar de fienagem.
3? ` Instalação .1e freia a ar_compaimia/6, da acarcla com as pontos 1 e 2,
- eaaacterizacia, omo fato t e que, entre
. o. tencanaane'nio de enchimento e o
recialente de ar de frenagem, se acha
.„ intaacalada unia •válvula redutora de
pra:adio. ajus;acia à prossão regula• dcii . . do tactuiente de ar de frenagem,
e. 'á:nua, pe.o fato ae aue o mica
naiteáto d;.: enchimento pode ser soa licafacto 'par uma pressão supelloa
airoaa.to reauladora.
Panalmeate, a dera-ata:anta rcivindicaa de ac ...rcio com a Convenção In-t- ternacional e de conformidade com o
-ara. 21 do Código da PI oprieda,de Induatrial, a prioridade do correspondegle pedido, depositado na Repaatição de Patentes da Aaemanha, em 9
de abril de 1960, sub o n9 K 40.25
II-20 f.
15C

ot
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TORMO N9 129.033
De 9 ie maio de 1951
Ittietrolaget Bofors — Suécia.
aaikulo: Vedação para eixo.
t: Vedação para eixo, compreenï dehdo um elemento de vedação rotativo e um elemento de vedação não
o rotativo, um doa quais é mantido firat mernante contra o outro sob a influa ência de uma força de mola, camaterazada pleo fato de os dois elemen. tosada vedação se comprimirem entre
a si ,ain um plano que 'forma substan, eia:fluente um ângulo reto com o eixo
e de haver uma vedação acionada por
mola entre o atamento que é influenciado por uma fórça de moía e um
oultio elemento que é não rotativo em
relação ao primeiro elemento Meneio• naao.
2. Vedação para eixo de acórao
coMo ponto 1, caracterizada pelo4ato
de to elemento de vedação que é influenciado por uma força de mola skt
não rotativo em relação ao eixo.
4. Vedação para eixo de acarde
com o ponto 1 ou 2, caracterizada
p elo . fato de o elemento de vedação
agua é Influenciado por uma força de
' mala ter uma superfície cilíndrica
„maposla substancialmenta de moda
, co-axial com o eixo contra o qual se
aomprime a vedaçttc acionada por
mola.
n Prioridade: Suécia, em 18 de maio
19 0, N. 4.3751.

mola a fim de mantê-lo em dita aosição de soltura do freio enquanto a
pressão fluida ' de dita fonte esta
acima do dito valor .predeterminado
sistema êsse caracterizado por dispositivos que conectam o acionador operado por meio com uma conexão de
escapamento da seaunda vaivula para
a atmosfera quando a pressão fluida
de dita fonte está abaixo de dito
valor predeterminacto.
2. Sistema de freios, de acardo
com o ponto 1, caracterizaao pelo fato
de ditas primeira e segunda válvulas
estarem dispostas em paralelo entre
dita fonte e dito acionador operada
por mola.
3. istema de freios de acardo com
cterizado pelo
o ponto 1 ou 2, cara
fato de a segunda válvula ser móvel
a uma posição para conecatr —dita
fonte com dito acionador operado
mola para efetuar sua operação de
soltura do freio quando a pressa() da
dita fonte está acima de dita pressão
predeterminada o móvel a uma. outra
posição para dal' comunicaçáo com a
atmosfera a dito acionador operado
por mola para permitir a aplicação
de mola de freio.
4. Sistema de freios, de acardo com
o ponto 3, caracterizado pelo fato de
a segunda válvula manualmente operável ter um orifício de entrada co-

6

, TERMO N9 129.37e
ja o De 23 de mato de 1961
ni n v Westinghouse Automotiva
ata . Brake
Compaiiy . -- Estados Uni
ales' da América.
3
Sistema de fretoa de presaa-aat fluida para velrulos.
•

l'•71tos Ca ractertstkos
. .

de freios de pressão
'fitara) pa:-Et veiculos, comum aciona-

,j L S:s.rema
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nect,ado com dita fronte, um mificio
de saída conectado com dito acionador operado- por mole 'e ura orT.ficio
de saída para a atmosfera e um elemento de válvula móvel a uma posição para conectar ditos orificlos de
entrada e de salda e móvel a uma
outra posição para conectar ditos
orifícios de salda e de escapamento.
5. Sistema de freios, de acôrdo
com o ponto 4, caracterizado pelo
fato de dito elemento de válvula ser
mantido em dita posição enquanto a
pressão em dita fonte está acima de

dito valor predeterminado.
6. Sistema de freios, no qual uma
válvula para controle de pressão
fluida compreende um alojaniento
com orifícios de entrada saula e de
escapamento e dotado do furo -Superior espaçado, axialmente alinhado,
câmara e furo' inferior, seado dito
furo inferior, conectado coni o orifício de escapamento, caracterizado
por um émbolo de válvula dotada de
um membro pistão superior deslizavelmente montado em dito furo superior e com um elemento válvula
posicionado em dita câmara, tendo
uma válvula de salda de maior álea
efetiva que dito membro pistão superior e enviesada por dispositiao resiliente a urna posi.:ão que permite o
fechamento de lona: válvula de admissão de menor área efetiva que dito
membro pistão superior', e fluido de
pressão em dito orifício de entrada
que agiu constantemente era dito
membro pialão superior quando dita
válvula da entrada está fechada para
manter e últinio em posiçao fechada
e agir na área de dita valvula de
saída quando a última está fechada
para manter a válvula de saída fachada ate que a pressão em dito orifício de entrada caia a dito valor
predeterminado.

7. Sistema de freios, de ai:tardo com
o ponto 6, caractetizado pelo fato de
ditas válvulas de exarada e de saída
serem formadas como rebordes anulares..
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8. Sistema de fados, construido •
disposto aubatancialmente como aqui
descrito, com " referência aos uesenhos
anexos e como nêies ilustrado.
Reivindica-se, de acôrdo com a
Convenção Internacional e o Art. 21
do Código de Propriedade Industrial,
a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartiçao de
Patentes doe Estados Unidos da América, em 14 de julho de 1960, sob
n 42.876.
TERMO N° 130.437
.
De 29 de junho de 1961
Requerente: The Dayton Steel Foun-

dry Company — Estados Unidos da
América.
Titulo: aElemento de disco para freios
de disco».
Pontos caracterizados

1 —Um elemento de disco para freios

de disco, compreendendo meios que for-

mam uni par de plaacs de fricção, distanciadas uma da outra, tende; superficios de . frenagem exposta para engajamento por almofadas de fricção, caracterizado por apresentar um material de
enchimento, formado no espaço entre as
ditas placas, tendo unia elevada condutividade térmica em comparação com as
ditas placas para a condução, a partir
das ditas placas de calor gerado pelo
engajamento friccionai das almofadas
com as ditas superfícies das placas, o
dito enchimento o qual ocupa, de um
modo substancialtnente maciço o espaço
eitre as ditas placas, tendo uma parte
integral que se estende daj ditas.placas
para ação conjunta ou cooperação com
um meio de permuta de calor, tal como
ar ,para a dissipação do calor conduzido.
2 — O elemento de disco de acôrdo
com o ponto 1, caracterizado pelo fato

do dito material de enchimento ter uma
extensão integral, semelhante a um aro

anelar, que vai do espaço entre as ditas placas, para dentro do meio permutadoh de calor.
3 — O elemento de disco de quaisquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato do dito enchimento ter um
ponto de fusão que é mais .baixo do
que aquele das placas.
4 — O elemento de disco de acôrdo
com o ponto 3, caracterizado pelo fato
com uma parede anelar que se estende
das ditas placas estarem enformados
com unia parede anelar que se estende
entre as mesmas, ligando circunferencialmente as ditas placas. urna à outra para
a retenção do dito material de enchimento.
. 5 — O elemento de d'sco de acôrdo
co mo ponto 4. caracterizado pelo fato
:ia dita porção de permuta de calor es..2nder-se das ditas placas num ponto dis_aliciado da dita parede.
6 — Os elementos de disco de acém-tom os pontos 1 ou 2, caracterizados
i.:0 fato da dita porção de permuta de
do dito material de enchimento
enformada com uma nervura anear tendo nela uma pluralidade de pairArs .
O elemento de disco de acôrdo
com o ponto 1, caracterizado pelo fato
das ditas placas formarem, entre elas,
uma seção transversal afiliada e da dita
porção de permuta de calor estender-se
a partIr das ditas placas até uma região
ti,» área de seção transversal maior entre
as ditas placas.
8 — O elemento de disco de acôrdo
com 'ct ponto precedente, caracterizado
por incluir uma Parede que liga circun-
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mente segara uma haste de êmbolo que extremidades mais afastadas ch cilindra protetor para haste de êmbolo, atilado,
se: estende através de uma abettura en- e haste de êmbolo respectivamente aça semelhante A im cano de bota dõ iene
gaxetada numa extremidade do dita ci- membros cujo mov3,nento relativo deve fona, circunferencialmente pre,gueacica•
lindro; aberturas valvuladas no 4mbolo ser amortecido; unia quantidade de gás contrátil, estar seguro na sua eatremie
párà a passagem controlada de liquido sob pressão disposta dentro do cilindro dade interna à extremidade do ,e1,1'.o. cie
amortecedor de um lado do êmbolo para na extremidade déste afastada da extre- lindro através da qual se estqpcie a
o outro quando dá reciprocação do êm- midade engaxetada do cilindro através haste de êmbolo, tendo o dito laroietor
bolo no c liiadro; um meio para afixar da qual se estende a haste de embolo; uma extremtdade externa constriagnia,
as extremidades mas afastadas do ci- um êmbolo flutuante disposeb dentro dr, reforçada, e do jmeio de fixaVio • de
lindro e haste de ti:bo!o, respectivamen dito cilindro e tendo um meio vedador haste de êmbolo ser Prc‘ieo
te, aos inembro-Ne
cujo movimento re'a periférico que contacta as paredes inter- de uma porção levemente afit tada e
tivo deve ser • an rtecido; uma quauti- nas do cilindro, servindo dito êmbolo adaptada para receber e centr4 daa
dade de gás sob p ssão disposto dentro flutuante para separar o liquido amor- porção de extremidade externa . Clem" prodo cilindro na extremidade tiCste, dis- tecedor de gás sob pressão, e sendo tetor.
tu
tanciada da extremidade engaxetaida do adaptado para ser compelido extemna11. Amortecedor de cilindro-eami,ocilindro através da qual se estende a mente contra a pressão do gás, pelo li- lo, telescópico, de aça() direta, caraue.
haste de êmbolo: um êmbolo flutuante quido deslocado pela entrada dentro da rizado pelo tato de compreender %tini ci.
disposto dentro do dito cilindro e tendo câmara de porções sucessivas da haste Endro encerrando uma cantara cise riegitue C
um meio vedador periférico que contei: e de tembolo de regime quando do curso contendo um liquido amo. tecedor; uni
as paredes internas do cilindro, servindo de compressão do amortecedor; com- embolo de regime disposto para .5!ecip.o.
dito êmbolo flutuante para separar o li- preendendo o meto vedador para o êm- caça° no dito liquido amo,meceuter ocmi.
quido amortecedor do gás sob pressão, bolo flutuante um anel e0» de materiel tro da dita câmara, e tenuo nein rume..
e sendo adaptado para ser co,npelido elastomérico e de seção circular, senti- mente segura uma haste de embolo que
externamente contra a pressão do gás, do dentro de um sulco periférico no êm- se estende através de uma aberkwa en.
pelo liquido deslocado pela entrada den- bolo flutuante e de contacto justo com gaxetada numa extremidade ao 'aiao
tro da câmara de porções sucessivas da o fundo do sulco e as paredes do cilin- iindro; aberturas valvtuanas nu .eintai.o
haste de êmbolo de regime quando do dro, sendo a largura do sulco, numa para a passagem contromoa de.:iminuo
curso de compressão do amortecedor; dimensão pre-determinada, maior do que amortecedor de um lado ao empolo para
sendo a proporção da área de seção a largura da seção do anel e0), median- o outro quando da reciprocaçáo "tio em . —
transversal do êmbolo de regime para te o que quando do moo:Mento do êm- bolo no cilindro, um meio para aOtar
TÉRMO N" 130.960
aquela da haste de êmbolo de cerca de bolo de regime e o movimento conse- extremidades mais afastadas cio ,curnivia
12:1 até cêrca de 20;1.
De 18 de julho de 1961
quente do êmbolo flutuante em qualquer e haste de êmbolo respectIvamen-te aos
Christian Marte Lucien Louis Bour3 — Amortecedor de cilindro-e-êmbo- direção, o anel cO, será sujeito a mo- membros cujo movimento retative kleVe
lo, telescópico, de ação direta, caracte- vimento rolante antes que comece a des- ser amortecido; uma quanticiacte, de gás
der de Carbon. francês.
tAinortececiores Pneurnátieos, Hidráu- g izado pelo fato de compreender um ci- lisar ao longo da superfície das paredes sob pressão disposta dentro ao zilaiuro
lindro encerrando uma câmara de regi- do cilindro, tendo o comprimento do na extremidade deste atastaaa da extre.
licos».
Pontos Característicos
me contendo um liquido amortecedor; um dito movimento rolante a mesma rela- midade engaxetada do cilindro .através
êmbolo de regime disposto para recipro- ção para com o comprimento de movi- da qual se estende a haste de émixi,o;
1 — Amortecedor de caindro e em- cação no dito liquido amortecedor dtn- mentação do êmbolo de regime e aque- urn êmbolo flutuante disposto deliu° ou
le dos dois ditos membros, como a re- dito cilindro e tendo una meio veciador
bóio, telescópico, de ação direta, carac- tro da dita câmara, e tendo nêle firmeterizado pelo fato de compreender um mente segura unia haste de êmbolo que lação da área de seção transversal da periferico que contacta as paredes intercilindro encerrando uma câmara de re- se estende atreves de uma abertura en- haste de embolo para aquela do em. nas do cilindro, servindo dito emboto nus,
tuante para separar o liquido aaborte•
gane contendo um hquido amortecedor; gaxetada numa extremidade do dito ci- bolo de regime.
um êmbolo de regime disposto para re- lindro; aberturas valvuladas no êmbolo
5 — Amortecedor de acôrdo com o cedor do gás sob pressão, e sendo actap•
cama ação no dito liquido amortecedor para a passagem controlada de liquido ponto 4, caracterizado pelo fato eta dita tado par ser compelido externamente
dentro da dita câmara, e tendo nele fir- amortecedor de um lado do êmbolo para relação ser 1:17, de modo que para contra a pressão do gás, pelo
memente segura uma haste de êmbolo o outro quando da reciprocação do êm- cada 25,4mm de trajetória de êmbolo de deslocado pela entrada
que se estende através de uma abertura bolo no cilindro; um meio para afixar as regime a folga do anel (0,, no seu sulco de porções sucessivas da haste dei einbo.
engaxetada numa extremidade do dito extreiWdades mais afastadas do cilindro no êmbolo flutuante, deve ser cérea de lo de regime quando do curso de come
cilindio abertura.. valvuladas no em- e haste de êmbolo respectivamente aos 1-17 de 25,4mm para impedir movimento sressão do amortecedor; compreendendo
bolo para a passagem controlada de li- membros cujo movimento relativo deve deslisante do dito anel eae durante um a extremidasie, contem.° oms, oo .....
unia extensão para dentro., estirada a ti o,
cm:clo aracrrecedor de um lado do êm- ser amortecido; uma quantidade de gás tal trajetõrio do êmbolo.
das paredes tubulares do mesmo, tuna
bolo para o oaero quando da recipro- sob pressão disposta dentro do ,iituidrt
6 — Amortecedor de aciardo com o abertura aa,xj turada na ri.- t. uru
caçãe do êmbolo no' cilindro; um meio na extremidade clêste distanciada da expara afixar as extremidades mais afas- tremidade engaxetio'a do cilindro atra- ¡Sento 4, caracterizado pelo fato da dita ,embro de conexão, estendendo-se axial.
mente, constituindo parte do dto sucio
tadas do cilindro e haste de e.ennolo vés da qual se estende a hasle de êm- relação estar entre 1:12 e 1:20.
respectivamente aos membros cujo mo bolo; um êmbolo flutuante disposto den7 — Amortecedor de acôrdo com o de fixação e estendendo-se de wh modo
virnento relat neve ser amorte,.. do: tro do dito cilindro e tendo um meio ve- ponto 4, caracterizado pelo fato do anel justo através da dita abertura e sendo
urna quanticlede ele gás eob pressão dis- dador periférico que contacta as paredes 4(0) ser feito de um composto de bor- provido de urna cabeça na sua extieposta deetro oo cilindro no extreinidade internas do cilindro, servindo dito • êm- racha natural ou sintética tendo resis- nidacie interna, provando, asson, uma
désie d:stant,add da extremidade enga- bolo flutuante para separar o lienedo tência a assentamento ou endurecimento: conexão firme de entretechamento.
12. PonorteLedor VLIJ o
xetadatio cilindro através da qual se es- amortecedor do gás sob pressão, e sen resistência à ação do fluido de reoimi
tende a haste de embolo: um êmbolo co adaptado para sem compelido exter- resistência aos efeitos de calor, um bom ponto 11, caracterizado pelo lato de unia
flutuante disposto dentro do d:to cilin- namente, contra a pressão do Os. pelo comportamento a ba.xas temperaturas e porção de extremidade interna do dama
dro e tendo um meio vedador perfermo aruido deslocado pela entrada dentro apropriadas características de baixa fric- membro de conexão se projetar para torit
CL:.- contacta as paredes internas do -e da C:é-ti:1,a, a de porções sucessivas na ção; e das paredes do sulco divergiram da dita abe:tura numa distancia rmia,
e está
'aniso, servindo cito embolo flutuante haste de if abolo de regime quando do (exernamente.
por soldagem às margens da tioertura.
para • -er tirar o ligtudo amorteeedor
curso de compressão do amortecedor.
8 — Amortecedor de acórdo cem o
13. Amo:-tecedor de cilincirb-e-eine
pressio, - sendo adaptado para sendo cérea de 15,454 até cèrca de .. .
ser cumprida eictertramente coar,',1 a 19.35err2 a área de seção •transeersal ponto 4, caracterizado pelo fato tia ex. bolo, teler,cápico, de açrio d reta', Catal•NEN:
pre:..:ão do çãs, pelo liqu do ci,..sic,.ado do êmbolo de regime na qual o mesmo se trem:dade. contendo gás, do cilindro ser terizado pelo fato de compreender um
pçla entrada centio da cámara de por- inove, e sendo arca de 12:1 até cérc,-. fechada por urna construção da porç.io cilmdre encerrando uma caniara air regições svcessis-a, da haAte de embolo de de 20:1 a proporção da área de seçào de extremidade tubu!ar, mediante esti me coatmdo um liquido amoidececior;
r...gitre caiando do curso de zompressão transversal do êmbolo de regime para ratnento a Wo, e pela cabeça aiarga._:,. um êmbolo de regime disposto 'jilava redo elemento de conexão entreiechado c . proceção no d.to .ica::c a
or
do aincr:.e«. dt.i: sendo "que a ar:a cit aquela da haste de êmbolo.
dentro da abertura assim restririgidaseção transversz4 cx. êmbolo cie rei4 — Amortecedor de cilindro -e-én10- sendo a construção de extremidade segu- dentro da dita câmara, e tendo idéie firme e, por conseguinte, a da porção da lo telescópico. .de ação' direta, caractememente segura unia haste cle;'êmbolo
cárna a •e remira dentro da mal o rizado- pelo fato cie compreender um ci ra e hermèticamente vedada à gases tia-- que se estende através et unia 1-abertura
diarite
soldagens,
sendo
que
assim
se
engavetada numa exireiai.,:cie ca cl to
mesmo sa trove, consideravelmente 111d,Or iindro encerrando uma câmara de regime
do que aquela em amortecedores tora (entendo um liquide amortecedor: mui' evita a formação clt óxidos ma superfi. cilindro; aberturas valv ndadas no êmbovenc:onais do ira :mo tipo geral, e se ide êmbolo de regime disposto para recipro- cie interna do clindro para a proteçaio lo para a passagem controlada do liquido
cerca de 17:1 a proporção da arca ce cação no dito liquido amortecedor den- do anel e0», e da haste de êmbolo ser amortecedor de um lado do' êmbolo para
feita de aço inoxidável, tratado com ca- o outro quando da reciprocãção do
seção transveaml de earis, a) de regime
tro da dita câmara, e tendo nêle firme- lor, altamente polido.
oara ¡enleia da liaste de êmbolo.
êmbolo no cilindro; uma meio paiY1 afixar
mente segura urna haste de êmbolo oue
tet dor de cilindro-e2 -9 — Amortecedor de acórdo com o as extremidades mais afastadas; do cise
estende
athves
de
muna
abertura
entelescópico. de ação direta, cara :.teriponto 8. caracterizado pelo 'ao do meio lindro e haste de êmbolo respect¡vamenzado pelo fato cie compreender um ci- gaxetada numa extremidade do dito ci- de fixação d., haste de êmbolo estar li- te aos membros cujo movimente • relalinciro encerrando unia câmara de regi.- lindro, aberturas' vaivuladas no étubeio gado por meio de rci.ea à eYtrenvdule
tivo deve ser amortecido; unia quantidade de gás sob pressão disposta denme contendo um liquido amortecedor: um paia a passagem controlada de banido haste de êmbolo
mim:tecedor
de
uni
lado
do
embolo
para
tro do cirndro na extremidade deste
êmbol o de reg:me d"sposto para rec.pro10
Amortecer:o, de a: árclei roin o afastada da extrerndiade engaxefada do
Cação no dito h q uido amortecedor. deu o outro quando da reciprocação ern
ponto 9, edrat.tertzJuo pelo tato de um Cilindro através da (30.11 se esCericie.
-"tro da l.ta câmara, e ,tendo nêle Error.- bolo no- citado; um meio para atiaar

feeencialmente as ditas placas num â outra, na região de área de seção transversal mininia entre as mesmas.
9 — O elemento de disco de acôrdo
com quaisquer dos pontos precedentes;
caracterizado pelo fato das ditas placas
de fricção estarem ligadas uma à outra, numa relação de d:stanciernento uma
da outra, por uma alma integral, e do
dito material de enchimento estar enformado entre as ditas placas e em relação
circundante à dita alma.
10 — O elentento de disco de adirei°
com quaiscquer cl2s pontos precedentes.
caracterizado pelo fato das ditas placas
de disco incluirem o provimento para a
montagem das mesmas para rotação, sendo que êste provimento consiste de uma
ligação mecan!ca às ditas placas, estando a dita porção de_ permuta de calor
do material de enchimento susttentada,
por seu turno, pelas ditas placas.
11 — O elemento de disco de acõrdo
com quaisquer dos pontos precedenses,
caracterizado pelo fato do dito material
de enchimento estar enformado sem
vácuos ou passagens para 'ar.
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êmbolo; um êmbolo flutuante engaxetada
u m na extremidade do dito tetor se estenderem numa curta crstan- • 4. Um suporte elástico de acôrdi
disposto, dentro do dito cilindro e tendo cilindro; aberturas valvuladas no embo- cia ao longo de ambas as superfícies in- com o ponto característico 1, caracteum meici i vedador periférico que contacta to para a passagem controlada do liqui- trena e externa e também através da ex- rizado pelo fato de que a peça inter.
mediéria tem, inserções resistentes ais
as paredes internas do cilindro, servindo do amartecedor de um lado do êmbolo tremidade extrema do rpotetor.
(15), edequadamente de
dito êmbolo flutuante para separar o li- para o outro quando da reclamação do 20. Amortecedor aperielç_oade, pneu- 'alongamento
cujo perfil apresenta faces de
quido amortecedor do gás sob presão, e êmbolo no cilindro; um meio para afixar mático, hidráulico, substancialmente como metal,
(15a) que levam as porções
sendo adaptado para ser compelido ex- as extremidades mais afastadas do cilin- acima descrito e especificado, com parti- encersto
dos bordos da peça intermediária a
ttnameate contra a pressão do gás, peio dro e haste de êmbolo eespectivamente crear referëncia aos desenhos anexos. e se deformarem, na direção do anel
Itepiido deslocado pela entrada dentro da aos membros cujo movimento -eletivo
Finalmente, o depositante reivindica, externo do mancai anel-fricção, mais
cardara 'de porções sucessivas da haste deve ser amortecido; comprendendo dito
do que se deforma a porção interna,
de
acôrdo
com a Convenção Internacio- quando
meio
de
fixação
em,
peio
menos,
urna
a peça intermediária (15) é
de ,êmbolo de regime quando do curso
nal
e
de
conformidade
com
o
artigo
21
sujeita à pressão P, na direção axial
- de compeessão do amortecedor; com- extremidade do amortecedor, uru paratu- do Código da Propriedade Industrial, a do
mancai anti-fricção.
• preenderedo a extremidade, contendo so prisioneiro, seguro e estendendo-se prioridade do correspondente pedido,
5. Um suporte elástico ne acôrdo
gás, do, cilindro unia parede de exre- axiaimente para fora desse, unia bucha depositado na Repartição de Patentes
rnidade tendo nela urna abertuza axial, resiliente circundando dito parafuso, e
o ponto característico 1, caractesEtados Unidos da América do Nor- com
rizado pelo fato de oua a peça interuns elemento de conexão que se estende lidai arruela de suporte de bucha circun- dos
te,
em
7
de
novembro
de
1960,
sob
o
mediária, que é anular como se sabe,
o parafuso prisioneiro internamen.deest axialmerite através da dita abertura e dando
tem extensões com forma de flange
que tem uma seção transversal alargada. te da dita bucha, tendo . ° parafuso pri- número 67.784.
que envolvem o anel externo do manpara deatro da dita abertura para pro- sioneiro e a abertura através da arruela
cai anti-fricç.o.
t o, c superfícies frusto-cônicas de sustentação.
ver' urni conexão de entrefechamen
Ttra,MO
N
e
131.550
6. Um st:morte elástico de aceado
que tem uma seção transversal restrin17, Amortecedor da classe descsaa,
com qualquer dos pontos caracterísagida para fora da porção que passa catecterizado•por compreender um cilinEm 8 de agreste de 1961
coa 1 a 5, caracterizado pelo fato de
através - da dita abertura, e ,um ombro dro que encerra unia càinara de regime
que a peça intermediária se comporfrusto-canico na junção da porção res- contendo um liquido amortecedor; um Ludwig tlinder 8./ Co. — Auatria.
ta como unia peça elástica não hotringida:, e dita porção mencionada em embolo de regime disposto par /aclaroTítulo: Suporte elástico para rola- mogénea numa direçáa radial, de moúltimo lugar, um elemento de bucha re- cação no dito liquido amortecedor den- mentos, anti-friccionais.
do que há uma variação no seu essiliente circundando a porção restringi- tro da dita câmara, e tendo nêle armeaxial de compressão, conside1. Um suporte eleetico para man- fôrço
da do dito membro, e urna arruela de merte segura uma haste de êmbolo que cais
rado em sua extensão radial, bem cosob carga, tendo uma mo
suporte • .de bucha, tendo através dela se estende através de uma abertura en- pecaanti-fricção
em
surre' ceracteristicas elásticas.
elástica intermediária que fica 7. Um
uma abertura frsuto-côn"ca que circunda gaxetada numa extremidade do dito ci- disposta
suporte elástico de acôrdo
entre
o
anel
externo
do
mancom oponho característico 6, caractee se ajusta ao ombro iausto-cônico do lindro; aberturas valculadas no ,nbolo ca] é a peça que recebe o meneai e rizado
pelo fato de que a face lateruembro l de conexão.
para a passagem controlada do liquido que exerce pressão para dentro e pa- ral da peça intermediária e ou das
,
ra.i.rus,
caractefora,
em
direçõ:s
ra
peças de apoio que a =primem
14 . Amortecedor da classe descrita, amo..tecedor de um lado do êmbolo para
pelo fato de que a peça in- iaxialmente,
caracterizado Por compreender um cilin- o outro quando da reciprocação do em- rizado
têm uma gerntris
termediária
se
deforma
de
um
modo
dro que rencerra uma cremara de regime boto no cilindro; um meio pala afixar as cereo se sabe,ato ser sujeita a pressão de modo que a pressão exercida paios
contendei um liquido amortecedor; um extremidades mais afastadas do cilindro axial por pinos de ligação e age em anéis varia ao longo de sua extsn ão
énabolo de regime disporeo para cecipro- e haste de êmbolo resp- ectivamente aos conjunto, diretamente com o anel ex- radial.
cação no dito liquido amortecedor den- membros cujo movimento relativo' deve terno do mancai anti-frieção, tendo 8. Um suporte elástico de acôrdo
dos posa os característro da dita câmara, e tendo nele firme- ser amortecido; sendo data haste de êm- um perfil tal e ou consiste de um com qualquer
1 a 7, caracterizara p e lo fato de
atente segura uma haste de embolo que bolo feita de aço inoxidável tratado com material. tal que, quando axiais-Isente ticos
que os pinos de ligação agem Ware
se estende através de uma abertura en- calor; altamente polido, e incluindo dito comprimida, exercerá no onel exter- a peça intermediária, na forma codo
mancal
anti-friersão
uma
preso;tj
ci.
no
meio de fixação uni elemento de .:onexão
gavetada' numa extrenhcidde do
nhecida, por intermédio de anéis de
lindro; aberturas valvuladas no êmbolo aparafusado por rosca na extrenadade são que, quando coreederade numa enceisto e, também, neto fato de que
eaa para a Passagem controlada de liquido atestada da haste de êmbolo, eliminan- vista axial em corte sôbre o contõrr o êsses anéis de enceisto fremiam uma
exterior dêsse anel externo, mostra
amortecedor de um lado ' do êmbolo para do-se, "assim, quaisquer conexões sol- uma varianao não linear tal, que os. coberta para o mancal.
outro
quando
da
remprocaçãO
do
emdadas.
máximos de. epressão ocorrem nas pro9. Um suporte elástico de aceira°
o
bolo no cilindro e haste de êmbolo res- 18. Amortecedor da classe descrita, ximidades dos extremos do referido com qualquer dos pontos caracteríspectivamente aos metermos cujo movi- caracterizada . por compreender nra ci- anel externo e um mínimo de pressão ticos 1 a 8, caracterizado pelo fato de
mento relativo deve ser amortecido; lindro encerrando unia câmara de legime, ocorre na porção -intermediária dci que os anéis de contesto apertados se
ajustam a uma extensão do suporte
compreendendo a extremidade oposta do contedo um liquido amortecedor, um mesmo anel.
dito cilindro uma parede de extremidade êmbolo de regime disposto para recipro- 2. Um suporte elástieo de areado para o mancai. a fim de determinar o
que teia nela urna abertura axial, uni cação no dito liquido amooecedor den- ciem o ponto caracterietico 1, caracte- mais alto possível esfõrço intaal
elemento de conexo que se estende tro da dita câmara, e tendo nele firme- rizado pelo fato de crie a peça inter- peça intermediária.
axialmente através da dita abertura e mente segura uma haste de êmbolo gafe mediária, que é anu como se sa- 10. Reivindica-se, de acórdo com a
que tem uma seção alargada, para den- se estende através de uma abertura en- be, é constituída de um material Convenção Internacional e o Art. 21
Cedam da Propriedade Industrial,
tro da dita abertura, para provar uma gaxetada numa extremidade do d;to ci- elástico uniforme e. aia, de que a adoprioridade
dIS pedidos correspono,
e
que
tem
da
peca.
intermediária,
t
face
limite
conexão de interfechamen
lindro; aberturas veiculadas' no senho.°
dentes depositaoos na . flepartição do
transversa
restringida
para
uma seção
para a passagem controlada de liseado que age em conjunta;em o anel ex- Patentes da isu.stria, em 12 de nesersto
fora da porção que passa através da dita amortecedor de um do
la do êmbolo para terno do Manoel. t a uma seção trans- Ge 1960, sele ne A - 41.197 e e m 1%1
outubro tie 10, sob o ng A-7.825.
abertura, e um ombro frusto-cônico na a passagem coatro'ad-: snaor- ;e-sal de rent: silo
junção da porção restringida e dita por- ecedor de um lado do éril>olo para o 3. Um suporte t::',77eo de acôrtic,,
ção mencionada em ú l timo lugar, um Jutro quando da reciprocação do êmbolo com o ponto car p e:a s :dedo 1, caracte-:
N u 132 2:33
as cx - rindo pelo fato cie qu? a peza interelemento de bucha res . liente, circundan- no cilindro; uni meio pura
meia- trcm - c4mces ntãis
mediária, qu'.' e Cor.-1 'n: r.ia. de mateei.:a:HJ
Em
1
de
setembro
de 1961
do a p or ç ão re..tring i Ja do dito
bro, e uma arril,la de suporte e._ m,_ -m, iiaste de êmbolo reectivamente aos rial e é anular entro 5'e E' lly.?, tem Pe%0
Yaw.-.ta
Troa \&. St:e/
ab.:ii.aca
frustomanos
duas
ar,7-..:--,
,?.-:
d.e
rnatr.al
,
.
cujo movimento
movimento relativo (leve
tendo através à-Jia mui
Co. 1!!!.1.,
japJa',:a.
à por- membros
compreendendo o meio ._,..,a e.....-ica r , r . . , -.- -,.,-..--2..r.ke, com a
anitutecicio;
tõri: a que circunda e se ajusta
ser
a proz-i'va .Enja;:es
_ cli
2 03 invi !: , , ':s de cha pa
de
...
do arirnoro ,,,xaçao
1 om.. bro 1i.m::o-,-,'.mico
çao
e de
.- ' .
para a extremidade
idade externa _,ca . orma •
efervescentes".
fi
.
na
metal
que
....n
''.--1-ados,
(
a
,;
ia-haste de êmbolo, um elemento de cone- ces laterais
.
Appis!.: coaex:ão.
'.é da •'-n ,a,) ,a.r..ti^ si de.
Pontos
is!
15 . Amortece dor de acô rdo como xão. com uns ombro afila doci • rigido p2. ,1 si mia que fr..,. -.:.:V.,"z--.,11o. rítc;' cmn
d
o
entro; e uso protetor õc , em forma te o eixo da pena interres 1;eria.
ponto 14, caracter:h-do pelo (ato do
1. PrCe2-.2t; (ir f::.1.r:icação de lingotes
ou sanfona, para proteger
meio de fixaçÃo da haste de êmbolo cano de botaêmbolo,
efesa ccc 211L e. ;_ • andes, caracterizado
-qual tem uma er--.
e
o
uni
elemento
de
conexão,
a
haste
de
er
compreend
fato de le fabricar um lingote
de extremidade intenta segura à
seguro a ext..cm i dade externa da dita por0.3
efericente, lendo uma altura de
o ci l in d ro
ro et:avesd a 0,11a 1
haste de êmbolo e provido de um ombro ext remi da d e cl•
AVISO a. a earneeeTIÇÕES
mais do c,112 Cif l a de 2,á metros, ó urna
frusto-cônico, tpa bucha resilente cir- se estende a dita haste de êmbolo, e que
árt:a tr,-,ilev: , r:-1 de mais (Yd que cerdito elementh, e uma srruela tem uma porção de extremidade empola
ca de 5.C:5 c alar.,:'..üs quadradas,
cundando
de suporte de bucha provida com urna Possuindo uma série anelar de nervuras,,
• com urna vrdo.edacie de memento ao
O Departamento de Imreforçantes, distanciadas, adaptadas para
menos do quis 15' rara -segundo, priodu:neensa Nacional avisa às
abertura, frusto-cônica que se ajsuta co m ensrar em contacto com dita porção de
zindo uma 2.0.1.a de efel rrscencla no
Repartições Pij,:cas era
o que recebe, de um modo lusas, o om ombro afilado do rito elymemo e conelingote que evita a produção de fengeral, que deverão provibro frusto-cônico do elemento de cos xão, durante- compressão do amortecedor,
denciar a reforma das assi.
clilhamentos precoces na superfície do
naturas dos órgãos oficiais,
lingote devido ao aumenta da presnexão.5.
para manter a centragem do dito protesão estática do aço fundita que e.stá
até o dia 29 de fevereiro
e . e para redirzir
rnM
le. Amortecedor d , , ei , „se descrita, ttor
sendo vazado.
corrente, a fim de evitar o
Caracterizado por compreender um cilincancelamento da remessa
regime
Finalmente, t deposítante reivinede
cãtuara
19. Amortecedor de acôrdo com o
dro que encerra urna
a partir-. daquela data.
dica, de adiado com a Convenção Incontendo um líquido amortee ador; um podar 18, caracterizado pelo fato das
ternacional e de conformidade com o
êtsibolo de regime disposto para reci- nervuras na pcb . çrio extras do cl , to proartigo 21 do -Código da' Propriedade
procação no dito líquido amortecedor
Industrial, a prioridade do - correstendo
nele
fire
.da
dita
câmara,
daentro
pondente pedido, depositado na Rememente segura urna haste de mbolo
partição de Patentes do Japão, era
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
NC1-t
ç
;
0,16.
5 de setembro de 1960, sob o n9 37.288.
que. se estende através de tuna abertura
baste de

