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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka uzáveru nápojovej fľaše, ktorý umožňuje vložiť do
5 fľaše saciu slamku alebo saciu hadicu s rôznou dĺžkou, pričom sa zachová tesnosť
uzavretej fľaše aj pri nasávaní nápoja. Uzáver je určený najmä pre nesklené fľaše,
napríklad PET fľaše rôznych tvarov a veľkostí a je vhodný na viacnásobné použitie.

Doterajší stav techniky
10

Nápoj vo fľaši sa pije priamo z fľaše po odstránení uzáveru alebo uzáver má
nasávací otvor, prípadne má ventil, ktorým sa bráni samovoľnému úniku nápoja
z fľaše. Ventil sa uvoľní pri vytvorení dostatočného sacieho tlaku ústami alebo
zahryznutím do ventilu. Najmä pri rôznych športových a oddychových aktivitách sa
používajú vodné vaky (hydrovaky, hydrobagy, camelbagy a pod.), do ktorých sa

15 napustí nápoj a následne sa pije cez saciu slamku alebo saciu hadicu. Takéto vodné
vaky sú zvyčajne vytvorené z flexibilného plochého materiálu a pri nasávaní nápoja
zmenšujú svoj vonkajší objem, nedochádza v nich k vytváraniu podtlaku, ktorý by
sťažoval pitie. V prázdnom stave je vodný vak spľasnutý a ťažko sa čistí alebo
dezinfikuje (napr. zverejnenia US6364168B1, US2005082320A1, US2004079775A1,
20 CN204861739U, CN204624170U). Steny vodného vaku sú poddajné a nestabilné,
otvor do vodného vaku je zvyčajne nedostatočný na mechanické čistenie vnútra. To
nakoniec vedie k tvorbe nebezpečných plesní a množeniu baktérií.
Ako vhodné riešenie sa javí použite existujúcich plastových fliaš, do ktorých sa
vloží sacia slamka alebo sacia hadica príslušnej dĺžky. Ak je sacia slamka alebo sacia
25 hadica utesnená v hrdle fľaše, vytvára sa pri nasávaní nápoja podtlak, ktorý sťažuje
pitie, prípadne vedie k deformácií fľaše. Známe riešenia podľa CN203889191U,
CN203667217U, CN2579840Y, CN2622099Y sú jednoúčelové, viazané na konkrétne
vyhotovenie fľaše.
Podobne riešenia podľa CN204750899U, KR20110011752U, DE4123662A1,
30 CN105292723A, alebo sacie systémy podľa JP2011152955A, US2010123019A1,
CN204908394U nevedú k ľahkému nasávaniu a majú tiež zložitú konštrukciu.

1

Nevýhodou známych technických riešení uzáverov je aj ich nízka univerzálnosť
použitia. Je žiadané také riešenie uzáveru fľaše, ktoré bude konštrukčne a výrobne
jednoduché, univerzálne a ľahko použiteľné, umožní nepriepustné uzavrieť fľašu a
zároveň umožní počas nasávania nápoja prisávať vzduch do fľaše, pričom uzáver
5 bude vhodný aj pre bežné úzke hrdlá PET fliaš.

Podstata technického riešenia
Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje uzáver nápojovej fľaše,
ktorý má teleso s vnútorným závitom určeným na pripojenie k hrdlu fľaše, teleso
10 uzáveru má otvor na vloženie sacej slamky alebo sacej hadice, pričom otvor je
opatrený tesnením na vodotesné a pritom posuvné spojenie uzáveru so sacou
slamkou alebo sacou hadicou, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata
spočíva v tom, že tesnenie na vonkajšom okraji v styku s telesom uzáveru vytvára
jednosmerný ventil na nasávanie vzduchu do fľaše.
15

Dôležitou črtou predloženého technického riešenia je združenie viacerých
funkcií do jedného prvku uzáveru. Tesnenie nielen utesňuje saciu slamku alebo saciu
hadicu vloženú do hlavného otvoru, ale tiež umožňuje posun sacej slamky alebo
sacej hadice do vnútra a von z fľaše. Vďaka tomu sa uzáver môže použiť na fľašiach
s rôznou výškou, spodok sacej slamky alebo sacej hadice sa zasunie až ku dnu fľaše.

20 Uzáver je vhodný pre opakované použitie a to aj v spojitosti s rôznymi fľašami.
Tesnenie zároveň vytvára jednosmerný ventil na nasávanie vzduchu do fľaše, čím sa
zamedzuje vytváraniu podtlaku vo fľaši, pitie je ľahké a fľaša sa nedeformuje.
Zo stavu techniky je známy uzáver, ktorý má jednosmerný ventil na nasávanie
vzduchu, a ktorý je umiestnený povedľa otvoru s tesnením. Takéto usporiadanie je
25 však nepoužiteľné pri bežných fľašiach s malým priemerom hrdla, teda napríklad pri
PET fľašiach, kde už nie je dostatok miesta na vytvorenie samostatného ventilu popri
otvore na saciu slamku alebo saciu hadicu. Na pohodlné nasávanie nápoja nie je
možné zmenšovať priemer sacej slamky alebo sacej hadice z dôvodu potreby
priestoru pre samostatný jednosmerný ventil. Predložené technické riešenie vďaka
30 vytvoreniu ventilu na vonkajšom okraji tesnenia nielen minimalizuje priestorové
požiadavky, ale tiež zjednodušuje výrobu, keďže uzáver môže pozostávať len z dvoch
súčiastok.
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Jednosmerný ventil môže byť vytvorený rôznym tvarovým usporiadaním
tesnenia

a telesa

uzáveru.

Aby

sa

dosiahla

dostatočná

plocha

prierezu

jednosmerného ventilu, je výhodné, ak jednosmerný ventil má viacero ventilových
otvorov rozmiestnených po obvode pri okraji otvoru v telese uzáveru. Tieto ventilové
5 otvory môžu byť z vnútornej strany uzáveru priamo prekryté pružným okrajom príruby
tesnenia. V takom prípade sa okraj príruby tesnenia pri nasávaní vzduchu do fľaše
ohýba aspoň na miestach ventilových otvorov a vzduch prúdi do vnútra fľaše. Pri
opačnom prúdení vzduchu alebo nápoja sa okraj príruby tesnenia pritlačí na ventilové
otvory a tým ich dostatočne utesní. Pojem vnútorný / vonkajší v tomto spise opisuje
10 stranu uzáveru, ktorá zodpovedá vnútornej alebo vonkajšej strane fľaše s nasadeným
uzáverom.
Je možné tiež usporiadanie, kedy pružný okraj spodnej príruby tesnenia
neprilieha priamo na plochu s ventilovými otvormi, ale dotýka sa valcovej alebo
kužeľovej plochy, ktorá je vytvorená vo vnútri telesa uzáveru. Valcová alebo kužeľová
15 plocha vytvára priestor prepojený s ventilovými otvormi, vytvára komoru prepojenú
cez ventilové otvory s vonkajším prostredím. Pružný okraj spodnej príruby je v tomto
vyhotovení po obvode prehnutý, jeho okraje smerujú nadol, čo bráni, aby vzduch
alebo tekutina prenikala nahor. Takýto smer prúdenia vzduchu alebo tekutiny vedie
k ešte väčšiemu prítlaku okraja spodnej príruby na valcovú alebo kužeľovú plochu. Pri
20 nasávaní vzduchu do fľaše sa okraj spodnej príruby deformuje, ohne sa viac nadol,
tlakový rozdiel spôsobuje oddialenie okraja tesnenia od valcovej alebo kužeľovej
plochy a cez vzniknutú medzeru prúdi vzduch.
Tesnenie má vo výhodnom usporiadaní podobu krátkej valcovej rúrky, ktorá má
vo vnútri kužeľové zúženie. Zúženie slúži na tesné obopnutie vloženej sacej slamky
25 alebo sacej hadice, pričom toto zúženie je schopné utesniť rôzne priemery sacích
slamiek alebo sacích hadíc alebo aspoň eliminovať výrobné nepresnosti v ich
priemere. Vnútorné zúženie je výhodne umiestnené v zóne, kde je tesnenie zvonka
obopnuté otvorom v telese uzáveru. Tesnenie je vytvorené z poddajného, pružného
materiálu a teleso uzáveru poskytuje tejto zóne tesnenia dostatočnú tuhosť, aby sa
30 zabezpečilo tesné spojenie s vloženou sacou slamkou alebo sacou hadicou. Na
vonkajšom obvode má tesnenie vytvorené osadenie pre tvarový styk s otvorom
v telese uzáveru. S cieľom dosiahnuť jednoduchú konštrukciu môže mať osadenie
hornú prírubu, ktorá je určená na priľnutie k hornej ploche telesa uzáveru a spodnú
3

prírubu, ktorá dosadne na spodnú plochu telesa uzáveru. Pojmy horná a spodná
pritom rozlišujú dve osadenia v polohe, ktorá zodpovedá polohe postavenej fľaše,
pojem horná tak zodpovedá vonkajšej strane a pojem spodná vnútornej strane
uzáveru.
5

Valcová časť tesnenia medzi hornou a spodnou prírubou sa nachádza v otvore
telesa uzáveru. Priemer otvoru v telese uzáveru zodpovedá priemeru tesnenia medzi
hornou a spodnou prírubou. Spodná príruba je tvarovaná tak, aby vytvárala
dostatočnú oporu pre vedenie tesnenia v otvore a zároveň aby bol jej okraj po obvode
dostatočne pružný na odkrytie ventilových otvorov. Ventilové otvory sú vo výhodnom

10 usporiadaní umiestnené v pravidelných rozstupoch po obvode centrálneho otvoru
v telese uzáveru, pričom sú všetky zospodu prekryté pružným okrajom spodnej
príruby tesnenia. Aby ventilové otvory neboli prekryté aj hornou prírubou tesnenia, čo
by bránilo riadnej funkcii jednosmerného ventilu, má horná príruba menší priemer ako
je vnútorný priemer skupiny do kruhu rozmiestnených ventilových otvorov alebo sú
15 v telese uzáveru na jeho hornej ploche vytvorené radiálne drážky, ktoré sa
nachádzajú v miestach ventilových otvorov a tým bránia, aby horné osadenie zhora
utesnilo okraj ventilového otvoru. Radiálne drážky môžu predchádzať od okraja
ventilového otvoru až po vonkajší obvod telesa uzáveru, ale tiež postačuje, ak siahajú
aspoň mimo obvod hornej príruby.
20

V inom vyhotovení môže mať horná príruba na obvode výrezy, ktoré svojím
rozmiestnením zodpovedajú polohe ventilových otvorov. V takom prípade však musí
byť tesnenie vložené do otvoru v presnej uhlovej polohe, k čomu môže slúžiť tvarový
výstupok na tesnení zapadajúci do výrezu v otvore. Tesnenie tiež môže byť
vyhotovené a uložené v otvore tak, že sa môže natáčať do dvoch polôh. V prvej

25 polohe budú výrezy na hornej prírube zodpovedať polohe ventilových otvorov a tým
bude zabezpečená riadna činnosť jednosmerného ventilu a v druhej, pootočenej
polohe bude horná príruba prekrývať ventilové otvory, čím sa jednosmerný ventil
zablokuje pre oba smery, čo môže byť vhodné napríklad pre prepravnú polohu fľaše a
podobne.
30

Valcová časť tesnenia v úrovni nad hornou hranou telesa uzáveru môže mať
rôznu výšku. Táto časť vedie saciu slamku alebo saciu hadicu, podporuje, aby sacia
slamka alebo sacia hadica prechádzala cez uzáver v podstate kolmo, kedy je dobre
zabezpečená tesnosť spojenia. Primerane vyčnievajúca vrchná časť tesnenia vytvára
4

tiež predpoklad pre priame pitie z fľaše, pričom sa výhodne aktivuje prisávanie
vzduchu cez jednosmerný ventil. V jednom z výhodných usporiadaní môže byť uzáver
opatrený sacou slamkou, ktorá má na hornom konci tlakovo aktivovaný ventil. Pri
aktívnom saní sa ventil uvoľní a prepúšťa nápoj do úst, mimo doby nasávania
5 uzatvára fľašu a chráni nápoj pred vyliatím. Pri takomto usporiadaní sa môže z fľaše
piť bez jej zdvíhania a natáčania nahor ako sa bežne používa pri pití cez sosáčik.
Tesnenie v tomto technickom riešení plní viacero funkcií a má zároveň vlastný
tvar, ktorý nie je určený len tvarom utesňovaného páru dielov, preto sa pod pojmom
tesnenie má v tomto spise na mysli tesniaci prvok, resp. prechodový prvok
10 s tesniacou funkciou alebo tiež pružný prvok s tesniacou a ventilačnou funkciou.
Primárnou úlohou uzáveru je umožniť jednoduché sanie nápoja z fľaše.
V situácii, kedy do otvoru s tesnením nie je vložená sacia slamka alebo sacia hadica,
je výhodné, ak uzáver slúži ako bežný uzáver. Pre takýto účel má uzáver odnímateľnú
záklopku, ktorá v zavretej pozícií tesne prilieha na teleso uzáveru, výhodne prilieha
15 na tesnenie. Záklopka môže mať na vnútornej strane vytvorenú kužeľovú dosadaciu
plochu, ktorá je určená na pritlačenie k vnútornému obvodu na hornej hrane tesnenia.
Tesnenie môže mať v tejto zóne malé kužeľové rozšírenie, ktoré uľahčuje vloženie
sacej slamky alebo sacej hadice. Záklopka môže byť k telesu uzáveru pripojená alebo
pripevnená, aby sa nestratila. Záklopka môže byť pripevnená k hornej ploche telesa
20 uzáveru pomocou tenkého spojovacieho pásika, ktorý svojou pružnosťou vytvára
pánt. V inom vyhotovení bude záklopka k telesu uzáveru pripojená pomocou šnúrky
alebo ohybného pásika.
Teleso

uzáveru

aj

s prípadnou

záklopkou

je

vyrobené

z hygienicky

schváleného tuhého materiálu, zvyčajne z plastu schváleného pre potravinárske
25 účely, napríklad z polypropylénu. Teleso uzáveru môže byť vylisované vstrekolisom
v jednom celku spolu so záklopkou alebo môže byť vytvorené samostatne a neskôr
prepojené s telesom uzáveru. Tesnenie je vyrobené z hygienicky schváleného
pružného materiálu, napríklad z hygienicky schváleného mäkčeného plastu alebo
gumy alebo z ich kombinácie.
30

Výhodou predloženého technického riešenia je jednoduchá konštrukcia
uzáveru s dvoma, prípadne tromi či viacerými časťami, pričom uzáver umožňuje
ľahké nasávanie nápojov vo fľaši bez vytvárania podtlaku pri nasávaní, zabezpečuje
tesnosť fľaše. Dôležitou výhodou je tiež vysoká univerzálnosť uzáveru. Môže sa

použiť na akúkoľvek fľašu s príslušným závitom, môže to byť PET fľaša, fľaša na
bicykel, turistická fľaša, kovová (napríklad hliníková) fľaša a podobne. Uzáver podľa
tohto technického riešenia umožňuje prispôsobiť sa rôzne vysokým fľašiam tým, že
sacia slamka alebo sacia hadica sú v uzávere pripojené tesne, ale pritom
5 s možnosťou posunu. Pri nasávaní nápoja z fľaše nie je potrebné medzi jednotlivými
dúškami nápoja napúšťať vzduch sacou slamkou alebo sacou hadicou do vnútra
fľaše. Fľaša sa pritom dá vyčistiť podstatne jednoduchšie ako rôzne vaky alebo sa
fľaša môže použiť jednorázovo ako sa bežne používajú PET fľaše. Napríklad nápoj
zakúpený v bežnej jednorazovej PET fľaši sa môže piť tak, že pôvodný uzáver sa
10 zamení za uzáver podľa tohto technického riešenia, a do otvoru s tesnením sa vloží
sacia hadica. Po vypití, vysatí nápoja sa PET fľaša spracuje ako príslušný odpad
a uzáver so sacou hadicou sa použije opakovane. Tým sa úplne zabráni tvorbe
baktérií a plesní, čo je typický problém pri vodných vakoch, najmä ak sa používajú len
občasne a je ťažké ich dobre vyčistiť a vysušiť.
15

Aby sa zvýšila univerzálnosť uzáveru, môže byť tento opatrený závitovými
rozšíreniami, ktoré majú vonkajší závit zodpovedajúci závitu na telese uzáveru a majú
vnútorný závit, ktorý zodpovedá odlišnému závitu fľaše. Celá zostava tak môže vo
výhodnom usporiadaní zahrňovať jeden uzáver so záklopkou, saciu hadicu a jeden
alebo viacero závitových rozšírení na fľaše s väčším hrdlom.

20

Prehľad obrázkov na výkresoch
Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 9. Použitá
mierka zobrazenia a pomer veľkostí jednotlivých prvkov nemusí zodpovedať opisu
v príkladoch a tieto mierky a pomery veľkostí nie je možné vysvetľovať ako zužujúce
25 pre rozsah ochrany. Obrázky zachytávajú uzáver bez fľaše, fľaša je v prevádzkovom
stave prepojená s uzáverom prostredníctvom závitu na telese uzáveru.
Na obrázku 1 je rezový pohľad na uzáver s nasadenou záklopkou, bez
vloženej sacej hadice.
Obrázok 2 vyobrazuje uzáver s odňatou záklopkou a s vloženou sacou
30 hadicou. Na ľavej polovici rezu je zobrazený jednosmerný ventil v zavretej polohe, na
pravej strane rezu je jednosmerný ventil v polohe nasávania vzduchu z okolia.
Čiarkovaná línia so šípkou naznačuje nasávanie vzduchu.
6

Na obrázku 3 je priestorový pohľad na uzáver zospodu pri nasadenej záklopke.
Obrázok 4 je pohľad na uzáver s nasadenou záklopkou.
Na obrázku 5 je znázornený priestorový pohľad na uzáver s tesnením
s odňatou záklopkou.
5

Obrázok 6 predstavuje rez tesnením, ktoré má na spodnej prírube výstupky
a ohybnú membránu.
Obrázok 7 znázorňuje tesnenie bez telesa uzáveru pri pohľade zhora a na
obrázku 8 pri pohľade zospodu.
Na obrázku 9 je vyobrazené teleso uzáveru s odňatým tesnením.

10
Príklady uskutočnenia technického riešenia
Príklad 1
V tomto príklade podľa obrázkov 3, 4, 5 a 9 je

uzáver vyrobený

z polypropylénu a teleso 1 má štandardný vnútorný závit 28/410. Teleso 1 uzáveru
15 má valcový symetrický tvar, spodná časť zodpovedá klasickému uzáveru 28/410.
V strede telesa i uzáveru je kruhový otvor, v ktorom je osadné tesnenie 2. Tesnenie
2 plní viacero funkcií, vedie a utesňuje saciu slamku alebo saciu hadicu 7, vytvára
jednosmerný ventil na prisávanie vzduchu, v spojitosti so záklopkou 9 tesne uzatvára
fľašu.
20

Tesnenie 2 je vyrobené z pružného plastu, ktorý má schválenie pre
potravinárske použitie. Tesnenie 2 má tvar rúrky, ktorá má vo vnútri zúženie 3.
Zúženie 3 je vytvorené v spodnej časti tesnenia 2, približne v rovine hornej plochy
telesa 1 uzáveru. Na vonkajšom obvode tesnenia 2 je v jeho spodnej časti vytvorené
dvojité lemovanie, pozostáva z hornej príruby 5 a zo spodnej príruby 6. Medzera

25 medzi hornou prírubou 5 a spodnou prírubou 6 zodpovedá hrúbke steny telesa 1
v okolí centrálneho otvoru, prípadne je táto medzera o niečo menšia, aby sa vytvoril
pružný prítlak zabezpečujúci stabilnú polohu tesnenia v otvore. Tesnenie 2 sa od
hornej príruby 5 smerom nahor postupne zužuje. Spodná príruba 6 má pružný okraj,
čo je dosiahnuté zmenšovaním jej prierezu smerom k obvodu.
30

Okolo centrálneho otvoru v telese 1 uzáveru sú rozmiestnené ventilové otvory
4. V tomto príklade je ich spolu 6. Ventilové otvory 4 sú pri okraji centrálneho otvoru
7

tak, že všetky sú zospodu prekryté spodnou prírubou 6 tesnenia 2. Spodná príruba 6
v kontakte s ventilovými otvormi 4 vytvára jednosmerný ventil. Už jemný podtlak
vznikajúci na začiatku nasávania nápoja vo fľaši spôsobí, že jemné okraje spodnej
príruby 6 sa odchýlia, prehnú nadol a odokryjú ventilové otvory 4. Po skončení
5 nasávania nápoja sa okraje vrátia naspäť a utesnia ventilové otvory 4, aby
nedochádzalo k úniku nápoja.
Na hornej ploche telesa 1 uzáveru sú vytvorené radiálne drážky 8, ktoré
prechádzajú od obvodu telesa 1 až k ventilovým otvorom 4. Vďaka týmto šiestim
drážkam 8 nedosadá horná príruba 5 na ventilové otvory 4 a umožňuje k ním prístup
10 vzduchu.
V tomto príklade vyhotovenia má uzáver aj záklopku 9, ktorá má tvar kužeľovej
misky a je pomocou pántu pripojená k telesu 1 uzáveru. Záklopka 9 tesní uzáver bez
vloženej sacej slamky alebo sacej hadice 7 tak, že vnútorná kužeľová plocha
záklopky 9 zostane pritlačená k hornej hrane tesnenia 2, pričom kužeľová plocha
15 záklopky čiastočne zachádza do vnútra tesnenia 2.
Cez vnútro tesnenia 2 sa pretiahne sacia hadica 7 tak, aby dosahovala na dno
fľaše, na ktorej je uzáver nasadený. Tesnenie 2 svojím zúžením 3 utesňuje spoj sacej
hadice 7 a uzáveru. Pri nasávaní nápoja sa cez jednosmerný ventil prisáva vzduch
z okolia, fľaša sa nedeformuje podtlakom, ani sa nesťažuje nasávanie nápoja.
20

Príklad 2
Vyhotovenie

v tomto

príklade

podľa

obrázkov

1

až

9

sa

líši

od

predchádzajúceho príkladu usporiadaním spodnej príruby 5. Spodná príruba 5 má
výstupky, ktoré sú prerušovane rozmiestnené po obvode. Ich úlohou je vymedziť
25 polohou tesnenia 2 v telese 1 uzáveru, pričom tieto výstupky neprekrývajú ventilové
otvory 4. Pod výstupkami má spodná príruba 6 pružnú obvodovú membránu, ktorá
v telese 1 uzáveru prilieha na vnútornú plochu nátrubku. Ako je vidieť aj na obrázku 2
vľavo, je membrána v zavretej polohe prehnutá pri okraji smerom nadol, čo
zamedzuje, aby tekutina prúdila von. Pri nasávaní vzduchu sa okraj membrány
30 prehne nadol, čím sa vytvorí medzera na prietok vzduchu do fľaše.
Spodná príruba 6 v tomto príklade teda neprilieha priamo na plochu
s ventilovými otvormi 4, ale výstupky na spodnej prírube 6 udržujú membránu
8

v odstupe, čím sa tvorí vzduchová komora ohraničená krátkym nátrubkom, tesnením
2 a stenou telesa 1 uzáveru s ventilovými otvormi 4.

Priemyselná využiteľnosť
5

Priemyselná využiteľnosť technického riešenia je zrejmá.
technického

riešenia

je

možné

priemyselne

a

opakovane

Podľa tohto
vyrábať

a

opakovane používať uzáver nápojovej fľaše prispôsobený na vloženie nasávacej
slamky alebo nasávacej hadice. Uzáver je použiteľný najmä v spojitosti s PET fľašou.

9

?o't/gx>ii~iy
NÁROKY

NA

OCHRANU

1. Uzáver nápojovej fľaše, ktorý má teleso (1) so závitom určeným na pripojenie
k hrdlu fľaše, teleso (1) uzáveru má otvor na vloženie sacej slamky alebo sacej
5

hadice (7), pričom otvor je opatrený tesnením (2) na vodotesné a pritom posuvné
spojenie uzáveru so sacou slamkou alebo sacou hadicou (7), v y z n a č u j ú c i
sa

t ý m , že

tesnenie (2) na svojom vonkajšom okraji v styku s telesom (1) uzáveru vytvára
jednosmerný ventil na nasávanie vzduchu do fľaše.
10 2. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 1 v y z n a č u j ú c i

sa

t ý m,

že

tesnenie (2) má tvar rúrky s vnútorným kužeľovým zúžením (3), ktoré je výhodne
umiestnené v úrovni hornej plochy telesa (1) uzáveru.
3. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 1 alebo 2 v y z n a č u j ú c i

sa

tým,

že tesnenie (2) má hornú prírubu (5) a spodnú prírubu (6), ktoré tvoria olemovanie
15

otvoru v telese (1) uzáveru.
4. Uzáver

nápojovej

vyznačujúci

fľaše
sa

podľa
tým,

ktoréhokoľvek

z nárokov

1

až 3,

že jednosmerný ventil zahrňuje skupinu

ventilových otvorov (4), ktoré sú umiestnené po obvode pri okraji otvoru v telese
(1) uzáveru.
20

5. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i

sa

t ý m , že

ventilové otvory (4) sú z vnútornej strany uzáveru prekryté pružným okrajom
tesnenia (2).
6. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c i

sa

t ým,

že na

ventilové otvory (4) prilieha pružný okraj spodnej príruby (6).
25

7. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i

sa

t ý m , že

ventilové otvory (4) na spodnej strane ústia do nátrubku, pružný okraj tesnenia (2)
prilieha po obvode na vnútornú stenu nátrubku, pričom pružný okraj je prehnutý
smerom nadol, výhodne je pružný okraj tesnenia (2) tvorený membránou spodnej
príruby (6).
10'ii

8. Uzáver nápojovej fľaše podľa ktoréhokoľvek z nárokov 4 až 7, v y z n a č u j ú c i
sa

tým,

že horná príruba (5) má menší priemer ako je vnútorný priemer

skupiny do kruhu rozmiestnených ventilových otvorov (4).
9. Uzáver nápojovej fľaše podľa ktoréhokoľvek z nárokov 4 až 7, v y z n a č u j ú c i
5

sa

t ý m , že horná príruba (5) má výrezy, ktoré svojím rozmiestnením

zodpovedajú polohe ventilových otvorov (4).
10. Uzáver nápojovej fľaše podľa ktoréhokoľvek z nárokov 4 až 9, v y z n a č u j ú c i
sa

t ý m , že na dosiahnutie príslušnej rotačnej polohy má tesnenie (2) tvarový

prvok priliehajúci k protiľahlo umiestnenému prvku v telese (1).
10 11. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c i

sa

t ým,

že

tesnenie (2) je votvore v telese (1) uložené otočné na dosiahnutie dvoch
vzájomných polôh medzi výrezmi a ventilovými otvormi (4), pričom v prvej polohe
sa výrezy nachádzajú nad ventilovými otvormi (4) a v druhej polohe sú výrezy
mimo ventilových otvorov (4), ktoré sú vtedy prekryté hornou prírubou (5).
15 12. Uzáver

nápojovej

vyznačujúci

fľaše
sa

podľa

tým,

ktoréhokoľvek

z nárokov

4

až

11,

že teleso (1) uzáveru má na hornej ploche

drážky, ktoré prechádzajú miestami ventilových otvorov (4) a ústia mimo hornej
príruby (5), výhodne prechádzajú k obvodu telesa (1) uzáveru.
13. Uzáver
20

nápojovej

vyznačujúci

fľaše

podľa

sa t ý m ,

ktoréhokoľvek

z nárokov

1

až

12,

že tesnenie (2) má v hornej časti rúrku na

vedenie sacej slamky alebo sacej hadice (7).
14. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 13, v y z n a č u j ú c i

sa

t ý m , že rúrka

tesnenia (2) sa na vonkajšej strane smerom nahor kužeľovo zužuje.
15. Uzáver
25

nápojovej

vyznačujúci

fľaše
sa

podľa

tým,

ktoréhokoľvek

z nárokov

1

až

14,

že má záklopku (9) na uzatvorenie otvoru

s tesnením (2), kde vnútorná plocha záklopky (9) v uzavretom stave prilieha na
horný okraj tesnenia (2).

12

16. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 15, v y z n a č u j ú c i

sa

t ým,

že

záklopka (9) je k telesu (1) uzáveru pripojená pántom alebo čapom alebo kĺbom
alebo šnúrkou alebo spojovacím pásikom.
17. Uzáver nápojovej fľaše podľa nároku 14 alebo 15, v y z n a č u j ú c i
5

sa

t ý m , že záklopka (9) a teleso (1) uzáveru tvoria jeden celok, výhodne tvoria
jeden vstrekový výlisok.
18. Uzáver nápojovej fľaše podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a ž 1 7 v y z n a č u j ú c i
sa

t ý m , že teleso (1) je z polypropylénu.

19. Uzáver nápojovej fľaše podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a ž 1 8 v y z n a č u j ú c i
10

sa

t ý m , že tesnenie (2) je z hygienicky schváleného mäkčeného plastu alebo

z gumy alebo z ich kombinácie.

13
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