UNITED STATES PATENT OFFICE – (zkrácená a upravená verze původního patentu)
Joseph F. Glidden, De Kalb, Illinois
Zlepšení drátěného plotu
Všem, kterých se to může týkat:
Je známo, že já, Joseph F. Glidden, z kraje De Kalb ve státě Illinois, jsem vynalezl nové a
cenné zlepšení drátěného plotu; následuje plný, jasný a přesný popis stavby a návodu
výroby tohoto, v odkazech na průvodní nákres, kde:
Obrázek 1 představuje bokorys části plotu, představující můj vynález; obr 2 pohled
zepředu (na zapletení ostnu mezi dráty); obr. 3 perspektivní pohled.
Tento vynález patří k prostředkům zabraňujícím dobytku v prorážení drátěných plotů;
princip spočívá ve zkroucení dvou drátů, do kterých je vpleten příčný krátký drát, jehož
volné konce vyčnívají v opačných směrech. Spletené dráty pak poslouží k pevnému
ukotvení drátěného ostnu na jednom místě tak, aby nedošlo k jeho žádnému posunu. To
představuje nové uspořádání a nový způsob výroby. Doposud bylo zvykem zkroutit dráty
a k nim připojit ostny, nyní je osten vpleten mezi dva dráty a je upevněn na stabilní
místo.
V průvodním nákresu je mezi částmi B a A napnutý dvojitý drát, část C je klíč, kterým se
drát kroutí a ke kterému je drát upevněn. Vnější konec zmíněného klíče je opatřen
úchytem pro jeho manipulaci.
Drátěný plot je složen minimálně ze dvou prvků (dva zkroucené dráty) a z prvku ostnu,
pevně vpleteného mezi dráty.
Písmeno D představuje osten. Ten je tvořen krátkým drátem, který je symetricky
obtočen kolem jednoho drátu. Při obtáčení se musí zohlednit průměr drátu a podle toho
zvolit počet obtočení, aby osten zůstal pevně na svém místě a byl tak odolný vůči
vibracím i proti tlakům dobytka na drátěný plot. Je vhodné nejprve všechny ostny
ohnout, navléct je na drát, uspořádat je v potřebných vzdálenostech a pak je postupně
utáhnou tak, aby se ostny prodloužily, a následně je zaplést s druhým drátem do
pevného spojení. Osten se pak nemůže pohybovat ani jedním směrem, ani se otáčet.
Můj požadavek zajistit vynález úředním patentem se vztahuje na nepohyblivé upnutí
ostnů drátěného plotu mezi dva dráty. Drátěný osten je obtočen symetricky kolem
jednoho z drátů a přitisknutý ve své pozici na místě druhým drátem, zkrouceným
s prvním drátem, na kterém jsou obtočeny ostny.
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