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(57) Resumo: PRENDEDOR DE GRAMPO - ESTALAR DE FECHAR A presente invenção é um prendedor de grampo de estalar,
de fechamento (10) com dois membros mordentes enviesados - mola (12, 14) e uma barra de fechamento deslizável (16). A
mesma mola (13) que enviesa os modentes (12, 14) mantém a barra de fechamento (16) em posição. Uma vez que a barra (16) é
mantida em na posição fechada ou aberta, ela é mais segura e tem de ser atuada positivamente de modo a sofrer transição de
uma configuração para outra.
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“PRENDEDOR DE GRAMPO E MECANISMO DE FECHAMENTO PARA 

O MESMO” 

Referências Cruzadas Para Pedidos de Patente Relacionados 

[001] Este pedido de patente reivindica prioridade sobre pedido de patente 

provisório U.S. depositado anteriormente número 61/533 104, depositado em 9 de 

setembro de 2011 e como um pedido de patente continuação de pedido de patente 

não-provisório U.S. depositado anteriormente 13/439 034, depositado em 4 de abril 

de 2012 e incorpora ambos pedidos de patente anteriores por referência em suas 

totalidades. 

Campo Técnico 

[002] A presente invenção refere-se ao campo de prendedores e mais particu-

larmente refere-se a um prendedor de grampo – estalo de fechar. 

Antecedentes da Técnica 

[003] A presente invenção é um grampo de fechar com estalo que compreen-

de menos partes que grampos de estalar da técnica anterior e uso os mesmos em 

um arranjo simples que torna o grampo de estalar da presente invenção vantajoso 

sobre a técnica anterior.  

[004] A presente invenção representa uma saída da técnica anterior em que o 

grampo de estalo da presente invenção permite um grampo de estalar de fechar que 

é simples e intuitivo para uso que permanecerá em uma configuração fechada ou 

aberta até o usuário decidir comutar de uma para outra. 

Exposição da Invenção 

[005] Em vista das desvantagens anteriores inerentes nos tipos conhecidos de 

fixdores de grampo de estalo, esta invenção provê um prendedor de grampo de es-

talar de fechar. Como tal, o propósito genérico da presente invenção é  prover um 

novo e aperfeiçoado prendedor de grampo – estalo de fechar que é fácil e intuitivo 

para uso, usa poucas partes componentes e é econômico para fabricar. 

[006] Para realizar estes objetivos, o prendedor de grampo de estalo de acor-

do com a presente invenção compreende dois membros mordentes unidos em um 
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pivot e cortado de viés por uma mola em uma posição fechada. Uma barra de fe-

chamento passa através de um membro mordente e desliza debaixo de uma extre-

midade da mola. A barra pode passar para um lado ou outro do membro mordente 

através do qual ela passa e é mantida em posição pela mola. Em uma posição, a 

barra bloqueia passagem do outro membro mordente, enquanto permite passagem 

na outra posição. 

[007] As características mais importantes da invenção foram assim esboçadas 

de modo que a descrição mais detalhada que se segue pode ser melhor entendida e 

de modo que a presente contribuição para a técnica possa ser melhor apreciada. 

Adicionais características da invenção serão descritas a seguir e formarão a matéria 

objeto das reivindicações que se seguem. 

[008] Muitos objetos desta invenção aparecerão a partir da seguinte descrição 

e reivindicações apostas, sendo feita referência aos desenhos acompanhantes for-

mando uma parte deste relatório descritivo onde caracteres de referência semelhan-

tes designam partes correspondentes nas várias vistas. 

[009] Antes de explicação de pelo menos uma realização da invenção em de-

talhes, é para ser entendido que a invenção não é limitada em sua aplicação aos 

detalhes de construção0 e os arranjos dos componentes mostrados na seguinte 

descrição ou ilustrados nos desenhos. A invenção é capaz de outras realizações e 

de ser praticada e realizada em várias maneiras. Também é para ser entendido que 

a fraseologia e terminologia aqui empregadas são para o propósito de descrição e 

não devem ser vistas como limitantes. 

[010] Como tal, aqueles versados na técnica apreciarão que a concepção, so-

bre a qual esta exposição é baseada, pode ser facilmente utilizada como uma base 

para a concepção de outras estruturas, processos e sistemas para realização de 

vários propósitos da presente invenção. É importante, por isso, que as reivindica-

ções sejam vistas como incluindo quaisquer  

[011] construções equivalentes tanto quanto elas não fujam do espírito e es-

copo da presente invenção. 
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Breve Descrição dos Desenhos 

[012] A Figura 1 é uma vista em perspectiva de um prendedor mostrando o 

melhor modo da presente invenção. 

[013] A Figura 2 é um vista em perspectiva alternativa do prendedor de Fig. 1. 

[014] A Figura 3 é uma vista explodida do prendedor de Fig. 1. 

[015] A Figura 4 é uma vista explodida alternativa do prendedor de Fig. 1. 

[016] A Figura 5 é uma vista plana do prendedor de Fig. 1, aberto. 

[017] A Figura 6 é uma vista em seção do prendedor de Fig. 4, tomada ao lon-

go de linha A-A. 

[018] A Figura 7 é uma vista em seção do prendedor de Fig. 4, tomada ao lon-

go de linha B-B. 

[019] A Figura 8 é uma vista plana do prendedor de Fig. 1, fechado. 

[020] A Figura 9 é uma vista em seção do prendedor de Fig. 4, tomada ao lon-

go de linha C-C. 

[021] A Figura 10 é uma vista em seção do prendedor de Fig. 4, tomada ao 

longo de linha D-D. 

[022] A Figura 11 é uma vista em perspectiva alternativa do prendedor de Fig. 

1. 

[023] A Figura 12 é uma vista em perspectiva do prendedor de Fig. 1 em uso 

em qualquer extremidade de uma linga.  

[024] A Figura 13 é uma vista em perspectiva do prendedor de Fig. 1, ligado a 

uma alça de montagem. 

Melhor Modo Para Realização da Invenção 

[025] Com referência agora aos desenhos, a realização preferida do prendedor 

de grampo de estalar, de fechamento é aqui descrita. Deve ser notado que os arti-

gos “um”, “uma”, e “o”, como usados neste relatório descritivo, incluem referentes 

plurais a  menos que o conteúdo claramente dite de outro modo. 

[026] Os seguintes numerais referências são usados para indicar os seguintes 

componentes da realização preferida mostrada: 
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8 componentes físicos 

10 prendedor; 

12 mandíbula; 

13 mola; 

14 maxila; 

15 pino de rolo; 

16 barra de fecho; 

18 linga; 

22 batente; 

24 lingueta distal; 

26 dente munido de gancho; 

28 alavanca; 

40 cavalete; 

42 orifício pivot; 

43 piso; 

44 canal; 

45 dente; 

46 aresta traseira; 

48 barra de ligação; 

62 primeira extremidade afilada; 

64 aresta; 

66 entalhe vertical quase no centro; 

68 segunda extremidade afilada. 

[027] Com referência a Figs. 1 e 2, dois corpos mordentes, uma  mandíbula 

12e uma maxila 14, formam o prendedor 10. Maxila 14 transporta em armação man-

díbula 12. A mandíbula 12 e maxila 14 pivotam uma em relação a outra ao redor de 

um pino de rolo 15 e são enviesadas em uma posição fechada por mola de torção 

13. Barra de fecho 16 passa através de uma porção média da maxila 14 e pode im-

pedir seletivamente movimento da mandíbula 12 em relação à mesma. Este impe-
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dimento permite o prendedor 10 ser fechado em uma posição imóvel no desejo do 

usuário. 

[028] As Figuras 3 e 4 mostram os componentes do prendedor em maior deta-

lhe. A mandíbula 12 caracteriza um dente munido de gancho 26 em uma extremida-

de e uma alavanca 28 sobre a outra. Duas lingüetas distais 24 estão localizadas so-

bre qualquer lado da mandíbula 12, grosseiramente um terço do comprimento da 

mandíbula 12 a partir de uma extremidade terminal da alavanca 28. Ambas lingüetas 

24 caracterizam orifícios através coaxiais. Um batente 22 está localizado sobre um 

lado da mandíbula 12 debaixo de alavanca 28 e atrás de uma lingüeta 24. A maxila 

14 caracteriza um cavalete 40 que faz interface com o dente munido de gancho 26. 

Cavalete 40 caracteriza um piso 43 e dois lados, com cada um terminando em um 

dente 45, com espaço definido entre cada dente 45 e o piso 43. Maxila 14 também 

caracteriza uma barra de ligação 48 oposta a cavalete. A barra de ligação 48 define 

uma extremidade traseira da maxila 14. Dois orifícios pivot 42 são providos em pa-

redes opostas da maxila 14, de modo que, quando propriamente posicionados, os 

orifícios nas lingüetas 24 são coaxiais com os orifícios pivots 42. Um pino de rolo 15 

ou estrutura similar é ali inserida para ligar a mandíbula 12 e maxila 14 e servir como 

uma barra pivot ao redor da qual os corpos mordentes pivotam respectivamen-

te.Mola de torção 13 está posicionada ao redor de pino de rolo 15, entre as lingüetas 

24, e é ancorada com um braço em uma fenda sobre a nervura traseira 46 da maxila 

14 (Fig. 11). A mola de torção 13 desvia os corpos mordentes em uma posição fe-

chada.  

[029] A barra de fechamento 16 passa através de um canal 44 atrás de orifí-

cios pivot 42 na maxila 14. A barra de fechamento caracteriza duas extremidades 

afiladas 62, 68, um entalhe vertical quase no centro 66 e uma nervura 64 residindo 

em um entalhe horizontal similarmente quase no centro. Juntos, nervura 64 e o enta-

lhe horizontal formam dois detentores sobre qualquer lado da nervura 64. Quando 

em posição, o entalhe horizontal reside debaixo de extremidade da mola 13 ancora-

da na nervura traseira 46. A ação entre estas peças é mostrada em um vista melhor 
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em Fig. 8.  

[030] Em uso, mostrado em Figs. 5-10, a barra de fechamento 16 é empurrada 

para um lado ou para o outro. Em uma posição aberta mostrada em Figs. 5-7, baten-

te 22 é posicionado sobre o entalhe 66, pelo que permitindo movimento relativo en-

tre a mandíbula 12 e maxila 14. Mola 13 reside em um detentor de borda externa da 

nervura 64 no entalhe horizontal. Pressão de mola desvia a mola 13 contra a barra 

de fechamento 16 e mantém a posição de barra de fechamento. Para fechar o pren-

dedor, mostrado em Figs. 8-10, um usuário prensa a extremidade afilada exposta da 

barra de fechamento 16 até força suficiente ser aplicada à mola 13 para fazer a 

mesma saltar nervura 64 e fixar sobre seu outro detentor lateral. Nesta posição, ba-

tente 22 não está posicionado sobre entalhe vertical 66, mas antes sobre uma por-

ção sólida da barra de fechamento 16. Isto evita que a mandíbula 12 e maxila 14 

pivotem e abram o prendedor. A barra de fechamento 16 do prendedor então requer 

pressão positiva do usuário para comutar de uma posição para outra e permanece 

nesta posição até o usuário conscientemente desejar mudança.  

[031] Este prendedor 10 pode ser usado em muitas funções diferentes, tal co-

mo a linga 18 mostrada na Fig. 12. Em qualquer ajustagem, uma fita pode ser segu-

ra ao redor de barra de ligação 48 em qualquer um dos meios convencionais, co-

nhecidos, ou através de qualquer meio descoberto mais tarde. Em uso, mostrado na 

Fig. 13, o prendedor 10 é aberto através de abertura do mesmo e empurrando para 

baixo a alavanca 28 para separar a mandíbula 12 da maxila 14. Uma peça de com-

ponente físico de conexão 8, tal como um anel ou barra, é posicionada entre os den-

tes 45 e piso 43 do mordente de maxila 14 e a alavanca 28 liberada, pelo que fe-

chando o dente munido de gancho 26 ao redor de componente físico de conexão. O 

prendedor 10 é então fechado como descrito acima. 

[032] Embora a presente invenção tenha sido descrita com referência a reali-

zações preferidas, numerosas modificações e variações podem ser feitas e ainda o 

resultado estará dentro do escopo da invenção. Nenhuma limitação com relação às 

específicas realizações aqui mostradas é pretendida ou deve ser inferida.  
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Aplicabilidade Industrial 

[033] A presente invenção é capaz de ser produzida em indústria e ser usada 

como um auxílio em portabilidade e outros campos onde transporte ou fixação de 

um objeto a um outro objeto é requerido. Este pedido de patente ilustra a invenção 

como estando em uso com uma linga; entretanto, a invenção é capaz de usar outros 

objetos, mais notadamente tiras e pacotes, onde fixação temporária, mas segura de 

dois objetos é requerida. A barra de ligação 48 é um meio exemplar através do qual 

a presente invenção é conectada ao objeto alvo, neste caso uma linga. Pode ser 

facilmente apreciado que diferentes meios de ligação podem ser utilizados para dife-

rentes tipos de objetos e diferentes propósitos. A presente invenção pode ser fabri-

cada de qualquer material apropriado, metais e plásticos sendo considerados ideais 

por durabilidade e construção econômica. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Prendedor de grampo (10), compreendendo: 

a.  dois mordentes articulavelmente opostos (12, 14), ambos mordentes 

(12, 14) sendo enviesados para uma posição fechada; 

b.  uma barra de fechamento (16), próxima a lingüeta batente (22) e situa-

da dentro de um canal (44) em um dos mordentes (12, 14) e capaz de se movimen-

tar de modo deslizável transverso através do mesmo,  

c. uma lingüeta batente (22), estendendo-se a partir de um mordente (12, 

14) próximo da barra de fechamento (16); e  

d. uma mola (13) com pelo menos uma extremidade; 

CARACTERIZADO pelo fato de que a barra de fechamento (16) ainda 

compreende  

i. um entalhe vertical (66) localizado fora do centro da barra de fechamen-

to (16); 

 ii. um entalhe horizontal localizado fora do centro sobre um lado oposto 

do entalhe vertical (66); e 

 iii. uma nervura (64) residindo dentro do entalhe horizontal de modo que 

duas detenções sejam formadas pela nervura (64) e por um interior do entalhe hori-

zontal; 

em que a abertura e fechamento de mordentes (12, 14) definem um ca-

minho de percurso para a lingüeta batente (22), a barra de fechamento (16) residin-

do dentro do caminho de percurso, e a pelo menos uma extremidade da mola (13) 

que reside dentro do entalhe horizontal da barra de fechamento (16) de modo que 

ao mover a barra de fechamento (16) para as posições aberta e fechada, a nervura 

(64) da barra de fechamento (16) possa ficar seletivamente localizada sobre qual-

quer lado da extremidade da mola (13) assim seletivamente posicionando o entalhe 

vertical (66) no caminho de percurso e permitindo a passagem da lingüeta batente 

(22) e associado ao movimento de rotação relativo dos mordentes (12, 14) quando a 

barra de fechamento (16) está em uma posição aberta. 
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2. Mecanismo de fechamento para um prendedor, o prendedor tendo dois 

mordentes articulados (12, 14) e uma mola (13) de torção provendo desvio de rota-

ção para os ditos mordentes (12, 14), o mecanismo de fechamento 

CARACTERIZADO pelo fato de compreender: 

a. uma barra transversa tendo um lado superior, deslizável através de um 

dos mordentes articulados (12, 14) em, seletivamente, uma posição aberta e uma 

posição fechada; 

b. uma nervura (64) residindo fora do centro do lado superior da barra 

transversa de maneira a fazer interface com um braço inferior da mola (13) de torção, 

a nervura (64) fazendo interface com o braço da mola (13) de torção, de modo que, 

quando a barra transversal está em uma posição aberta, o braço da mola (13) de 

torção fique em um lado da nervura (64) e, quando a barra transversa fica em uma 

posição fechada, o braço da mola (13) de torção fique em outro lado da nervura (64); 

c. um entalhe vertical (66) localizado opostamente fora do centro da ner-

vura (64) sobre a barra transversa; e, 

d. uma lingüeta batente (22) localizada sobre um dos mordentes (12, 14) 

de maneira a fazer interface com a barra transversa quando a barra transversa está 

na posição fechada e a fazer interface com o entalhe quando a barra transversa está 

na posição aberta. 

3. Mecanismo de fechamento, de acordo com a reivindicação 2, 

CARACTERIZADO pelo fato de que a nervura (64) reside em um entalhe horizontal 

sobre a barra transversa. 

4. Mecanismo de fechamento, de acordo com a reivindicação 3, 

CARACTERIZADO pelo fato de que a nervura (64) faz interface com uma extremi-

dade da mola (13) de torção de modo que, quando a barra transversa está em uma 

posição aberta, a nervura (64) fique sobre um lado da extremidade da mola (13) e, 

quando a barra transversa está em uma posição fechada, a nervura (64) fique sobre 

um outro lado da mola (13) de torção. 

5. Mecanismo de fechamento, de acordo com a reivindicação 2, 
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CARACTERIZADO pelo fato de que a nervura (64) faz interface com uma extremi-

dade da mola (13) de torção de modo que, quando a barra transversa está em uma 

posição aberta, a nervura (64) fique sobre um lado da extremidade da mola (13) e, 

quando a barra transversa está em posição fechada, a nervura (64) fique sobre um 

outro lado da extremidade da mola (13) de torção. 
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