SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
(97)

EP 3 127 834 B1

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP16182909.8, 5. 8. 2016

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 13. 6. 2018

(31)

Číslo prioritnej prihlášky: 41347315

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky: 6. 8. 2015

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority: PL

(45)

Dátum sprístupnenia prekladu európskeho
patentového spisu verejnosti: 5. 11. 2018

(11)

Číslo dokumentu:

E 28012
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int. Cl. (2018.01):

T3

B65D 81/00
B05B 11/00

Vestník ÚPV SR č.: 11/2018
ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:

Majiteľ:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe "VOIGT" Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia,
Zabrze-Helenka, PL;

(72)

Pôvodca:

Grynicki, Jacek, Bytom, PL;

(74)

Zástupca:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava - mestská časť Staré mesto, SK;

(54)

Názov:

Nádoba na chemické látky s vymeniteľným prvkom

)

0)

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

10)

(10)

SK
SK
SK
SK
SK
SK
K

E 28012
E 28012
E 28012
E 28012
E 28012
E 28012
E 28012
E 28012
E 28012
28012
28012
8012
012
12
2

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
3

(73)

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

Popis

[0008] Pokiaľ je to možné, komora kartuše má najmenej
jeden zvislý výčnelok pozdĺž vnútornej strany hrdla
[0001] Vynález sa týka nádoby na chemické látky
[0009] Pokiaľ je to možné, vreteno čerpacieho prvku má
s vymeniteľným prvkom v podobe dávkovacej kartuše,
najmenej jednu drážku zodpovedajúcu vertikálnemu výčnelku
konkrétne vo forme fľaše Nádobu na chemické látky možno
na hrdle komory
podľa vynálezu používať najma v oblasti domácej
[0010] Pokiaľ je to možné, vreteno základne je otočné,
a priemyselnej chémie Nádoba je určená pre obchodných 10 základňa má v spodnej časti krúžok a na boku čerpacieho
zákazníkov aj masový maloobchodný trh
prvku pozdĺž celého jeho obvodu je drážka
[0002] Na základe európskeho patentového popisu
[0011] V ďalšom aspekte predkladaného vynálezu sa nádoba
EP1097882 ide o zariadenie pozostávajúce z prvej nádoby
na chemické látky, pokiaľ možno vo forme fľaše, skladá
so spodnou časťou, v stene ktorej sa nachádza otvor
z hlavnej komory určenej na uchovávanie kvapaliny
umožňujúci spojenie s druhou nádobou Druhá nádoba je 15 a vymeniteľného prvku vo forme kartuše Hlavná komora má
vybavená hrdlovou časťou s otvorom umožňujúcim spojenie
telo a spodnú časť s vnútorným závitom, ktorý umožňuje
s uvedeným otvorom prvej nádoby Spôsob spojenia
priskrutkovanie vymeniteľnej kartuše k fľaši Nádoba sa
pozostáva zo závitových plôch, ktoré môžu byť opatrené
podľa tohto vynálezu skladá z vymeniteľnej kartuše
tesniacimi prostriedkami
pozostávajúcej z komory určenej na uchovávanie cieľového
[0003] Na základe európskeho patentového popisu 20 objemu koncentrátu chemickej látky a čerpacieho systému,
EP2188205 fľaša pozostáva z dvoch komôr a ventilu medzi
ktorý pozostáva zo základne a čerpacieho prvku určeného na
nimi, v ktorom sa pri natlakovaní spodnej komory zmiešajú
rozptýlenie určitého objemu koncentrátu umiestneného
Časť ventilu pozostáva z ventilu, prvého
kvapaliny
v komore vymeniteľnej kartuše Komora vymeniteľnej kartuše
drážkovaného konektora so západkou na spojenie ventilu
má v spodnej časti najmenej dva zubovité výčnelky, zatiaľ čo
s prvou komorou a druhého drážkovaného konektora so 25 základňa obsahuje najmenej dve drážky zabraňujúce
západkou na spojenie ventilu s vymeniteľnou druhou
otáčaniu v nesprávnom smere Zubovité výčnelky možno
komorou.
použiť na oddelenie jednotlivých fáz dávkovania (čerpací
[0004] Podľa ďalšej medzinárodnej patentovej prihlášky
systém umožňuje rozptýliť niekoľko rovnakých dávok
WO9959895 viackomorová nádoba pozostáva z prvej
chemickej látky do komory fľaše), napríklad na základe počtu
nádoby na príjem prvej zložky produktu a druhej nádoby na 30 „kliknutí“ iniciovaných zubovitými výčnelkami nachádzajúcimi
príjem druhej zložky produktu Uvedené nádoby sú navzájom
sa v spodnej časti komory kartuše
rotačne spojené a každá z nich má spájací otvor na
[0012] Pokiaľ je to možné, v strede podkladu základne je
vzájomnú výmenu kvapalín Americká patentová prihláška
spolu s krúžkom spúšťajúcim dávkovanie vreteno so závitom
US20060113201 opisuje preambulu nároku 1 Americká
fungujúcim na princípe rúžu, na ktorý je priskrutkované
patentová
prihláška
US20060113201
opisuje
fľašu 35 vreteno čerpacieho prvku Pri otočení základne proti komore
s vymeniteľnou plniacou komorou pripojenou k nádobe
vymeniteľnej kartuše sa čerpací prvok posunie nahor
Skladá sa z tela nádoby, plniacej komory, jednosmerného
a kvapalina je prečerpaná z komory vymeniteľnej kartuše do
ventilu medzi telom nádoby a plniacou komorou, kvapalinovej
hlavnej komory nádoby Tento proces je rozdelený do
zmesi a dávkovača ako krídlovej matice
niekoľkých rovnakých krokov, ktoré možno kontrolovať
[0005] Známe riešenia neumožňujú prísnu a jednoduchú 40 prostredníctvom primeraného sklonu závitu (napríklad
kontrolu množstva chemickej látky zavedenej do hlavnej
otočenie krúžku o primeraný uhol zodpovedá jednej dávke)
nádoby
[0013] Pokiaľ je to možné, vonkajšok základne má jemnú
[0006] Účelom vynálezu je prísť s riešením, ktoré odstraňuje
vertikálnu textúru umožňujúcu pevný úchop používateľom
tento nedostatok a umožňuje získať funkčnú výhodu ako
[0014] Pokiaľ je to možné, na boku čerpacieho prvku je
výsledok
jednoduchšieho
a presnejšieho
dávkovania 45 drážka, v ktorej je na zaistenie tesnosti medzi piestom
a obmedzenia možnosti doplnenia vymeniteľného prvku
a bočnými stenami hlavnej komory vymeniteľnej kartuše
(kartuše) nežiaducou chemickou látkou Ďalším účelom
umiestnené tesnenie, pozdĺž ktorej sa počas dávkovania
vynálezu je dosiahnutie trvácnosti na zaistenie plnej
pohybuje piest
funkčnosti kartuše počas jej celého životného cyklu
[0007] V prvom aspekte predkladaného vynálezu má 50
vymeniteľná kartuša na dávkovanie kvapalných látok
komoru, ktorá je v hornej časti zakončená hrdlom
s vonkajším závitom Kartuša sa ďalej skladá z čerpacieho
systému, ktorý má základňu a pohyblivý čerpací prvok
Základňa má vreteno s vonkajším závitom, zatiaľ čo čerpací 55
prvok má vreteno s vnútorným závitom Základňa sa otáča
proti komore, ktorá má v spodnej časti najmenej dva zubovité
výčnelky, zatiaľ čo základňa obsahuje najmenej dve drážky
zodpovedajúce uvedeným výčnelkom
ä

[0015] Pokiaľ je to možné, na vonkajšej strane vretena
čerpacieho prvku sú drážky určené na umiestnenie piestu
v hrdle tela kartuše počas dávkovania
[0016] Pokiaľ je to možné, komora vymeniteľného prvku má
najmenej jeden vertikálny výčnelok pozdĺž vnútornej strany

5

hrdla Uvedený výčnelok je určený na umiestnenie
čerpacieho prvku počas dávkovania
[0017] Pokiaľ je to možné, nádoba je vybavená
rozprašovačom spojeným s hlavnou komorou nádoby
[0018] V inom vyhotovení sa základňa proti komore
vymeniteľnej kartuše nepohybuje, zatiaľ čo vreteno základne
možno otáčať pomocou krúžku v spodnej časti základne
[0019] Použitie vynálezu umožňuje jednoduché viacnásobné
dávkovanie rovnakých alebo opakovaných dávok látky
umiestnenej vo vymeniteľnom prvku V dôsledku opísaného
riešenia je
množstvo
zavedenej
chemickej
látky
predvídateľné a primerané Okrem toho je dávka počas
otáčania závislá od sklonu vnútorného závitu - zmena polohy
závitu má za následok automatickú zmenu množstva dávky
[0020] Tieto a ďalšie vlastnosti vynálezu budú zrejmé
z nasledujúceho opisu preferovanej formy vyhotovenia
poskytnutého ako neobmedzujúci príklad s referenciou na
pripojené nákresy, kde Obr 1 - predstavuje pohľad na
nádobu po pripojení hlavnej komory a vymeniteľného prvku
Obr 2 - predstavuje rozložený pohľad na nádobu Obr 3
a 3a - predstavuje pohľad na komoru vymeniteľného prvku
Obr 4 a 4a - predstavuje pohľad na základňu výmenného
prvku Obr 5 a 5a - predstavuje pohľad na čerpací prvok
Obr 6 a 6a - predstavuje horný izometrický pohľad na
spodnú časť hlavnej komory nádoby a prierez spodnej časti
hlavnej komory nádoby s vnútorným závitom
[0021] Nádoba podľa vynálezu obsahuje hlavnú komoru
vrátane tela 1 a spodnej časti 6, ktorá je neoddeliteľne
spojená s telom 1 nádoby Vnútri spodnej časti 6 komory sa
nachádzajú závit 19, tesnenie 17 a spatný ventil 18
Vymeniteľný prvok 2 (kartuša) pozostáva z komory 3,
základne 4 a čerpacieho prvku 5 Komora 3 kartuše 2 má
v hornej časti hrdlo 7 s vonkajším závitom a v spodnej časti
zubovité výčnelky 9 Vnútri hrdla 7 má kartuša 2 dva
vertikálne výčnelky 8 Základňa 4 obsahuje drážky 10
a vreteno 11 s vonkajším závitom 12, ktorý zodpovedá
vnútornému závitu vretena 13 čerpacieho prvku 5 Na
vonkajšej strane vretena 13 čerpacieho prvku 5 sa
nachádzajú dve drážky 16, ktoré zodpovedajú vertikálnym
výčnelkom 8 na hrdle 7 komory 3 kartuše 2 Na strane
čerpacieho prvku 5 sa pozdĺž celého jeho obvodu nachádza
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zodpovedajú vertikálnym výčnelkom 8 na hrdle 7 komory 3
kartuše 2 Na strane čerpacieho prvku 5 sa pozdĺž celého
jeho obvodu nachádza drážka 15

Nároky
1.

Vymeniteľná
kartuša dávkujúca kvapalné
látky
pozostávajúca z komory v hornej časti zakončenej
hrdlom s vonkajším závitom
sa ďalej skladá
z čerpacieho
systému
vrátane
základne
(4)
a pohyblivého čerpacieho prvku (5), pričom základňa
(4) pozostáva z vretena (11) s vonkajším závitom (12)
a čerpacieho prvku (5) s vretenom (13) s vnútorným
závitom (15), vyznačuje sa tým, že základňa (4) sa
otáča proti komore (3), pričom komora (3) má v spodnej
časti najmenej dva zubovité výčnelky (9) a základňa (4)
má najmenej dve drážky (10), ktoré zodpovedajú
uvedeným výčnelkom (9)

2.

Kartuša podľa nároku 1, kde má komora (3) najmenej
jeden vertikálny výčnelok (8) pozdĺž vnútornej strany
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hrdla (7)
3.

Kartuša podľa nároku 1 alebo 2, kde sa na vonkajšej
strane vretena (13) čerpacieho prvku nachádza
najmenej jedna drážka (16), ktorá zodpovedá
vertikálnemu výčnelku (8) na hrdle (7) komory (3)

4.

Kartuša podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 3, kde je
vreteno (11) základne (4) otočné a základňa (4) má
v spodnej časti krúžok

5.

Kartuša podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 4, kde sa na
strane čerpacieho prvku (5) pozdĺž celého jeho obvodu

30

35

nachádza drážka (14)

4q

6.

Nádoba na chemické látky s vymeniteľnou kartušou
podľa niektorého z nárokov 1 až 5, pokiaľ možno vo
forme fľaše, pozostáva z hlavnej komory určenej na
uchovávanie kvapaliny a vymeniteľnej kartuše, pričom
hlavná komora má telo (1), spodnú časť (6)
s vnútorným závitom a tesniacim a ventilovým prvkom

7.

Nádoba podľa nároku 6, kde sa vo vnútri spodnej časti
(6) hlavnej komory nádoby nachádzajú tesnenie (17)
a spatný ventil (18)

45

drážka 15
[0022] V ďalšom vyhotovení kartuša 2 dávkujúca kvapaliny
alebo chemické látky pozostáva z komory 3, základne 4
a čerpacieho prvku 5 Komora 3 kartuše 2 má v hornej časti
hrdlo 7 s vonkajším závitom a v spodnej časti zubovité 55
výčnelky 9, v podstate s ostrým uhlom nábehu alebo ostrým
uhlom výstupu, ktoré v kontakte s drážkami 10 umožňujú
otáčanie v jednom smere a zabraňujú otáčaniu v druhom
smere Vnútri hrdla 7 má kartuša 2 dva vertikálne výčnelky 8
Základňa 4 obsahuje drážky 10 a vreteno 11 s vonkajším
závitom 12, ktorý zodpovedá vnútornému závitu vretena 13
čerpacieho prvku 5 Na vonkajšej strane vretena 13
čerpacieho prvku 5 sa nachádzajú dve drážky 16, ktoré

8.

Nádoba podľa nároku 6, kde vonkajšok základne (4) má
jemnú vertikálnu textúru umožňujúcu pevný úchop
používateľom

9.

Nádoba podľa nároku 6, kde nádoba je vybavená
rozprašovačom spojeným s hlavnou komorou nádoby

Paten tanspruche

1.

Auswechselbarer Einsatz zuř Dosierung von flussigen Mitteln, aufweisend eine Kammer1 die von ober
mít emer Halsung abgeschlossen ist und ein mannIiches Gewmde aufweist, wobei der genannle Emsatz auíierdem ein Pumpsystem aufweist, das eine
Basis (4) und ein bewegbares PumpeIement(S) hat,
wobei dle Basis (4) emen Bolzen (11) mit einem
männlichen Gewinde (12) beinhaltet, wobei das
PumpeIement(S) einen Bolzen (13) mit einem weibIichen Gewinde (15) hat,

Bodenteils (6) der Behalter-Hauptkammer aufweist:
eine Dichtung (17) und ein Rúckschlagventil (18).
8.

Behalter nach Anspruch 6, wobei die Aullenseite des
Basis (4) eine feme vertikále Textur aufweist, die ei
nen sicheren Griff durch den Benutzergewahrleistet,

9.

Behalter nach Anspruch 6, wobei der Behálter mit
einem mit der Hauptkammer des Behállers verbundenen Zerstáuber aufweist.

5
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Revendications
15

1.

20

gekennzeichnet dadurch, dass

die Basis (4) gegenuber der Kammer (3) rotierbar
ist, und die genannte Kammer (3) m deren unterem
Teil mmdeslens zahnfčrmige VorsprUnge (9) hat,
und die Basis (4) mindestens zwei Aussparungen
(10) hat, die mitdengenannten Vorsprtingen (9)korrespondieren.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

EinsatznachAnspruch 1, wobei die Kammer (3) min
destens einen vertikálen Vorsprung (8) entlang der
Innenseite der Halsung (7) aufweisl.
Einsatz nach Anspruch 1 oder 2, wobei an der AuIienseite des Bolzens (13) des Pumpenelements
mindestens eine Nut (IG)emgeformt ist, die mitdem
vertikálen Vorsprung (8)anderHalsung(7)derKammer (3) korrespondiert.
Einsatz nach einem der Ansprúche 1 - 3, wobei der
Bolzen (11) der Basis (4) rotierbar ist, und die Basis
(4) einen Ring in ihrem Unterteil aufweist.
Einsatz nach einem der Ansprúche 1 - 4, wobei an
der Seite des Pumpenelements (5), entlang dessen
Umfang, sich eine Ausnehmung (14) befindet.
Behalterfur chemische Mittel mit einem auswechselbaren Emsatz nach einem der Ansprúche 1 bis
5, vorzugsweise in der Form emer Flasche1 aufwei
send eine Hauptkammer vorgesehen zum Aufbewahrenvon Flussigkeiten unddesauswechselbaren
Einsatzes1 wobei
die Hauptkammereinen Korper(I)1 ein BodenleiI(G)
mit einem weiblichen Gewmde, einem DichtungseIement und einem Ventilelement aufweist.
Behalter nach Anspruch 6, wobei die Innenseite des

Une cartouche remplagable distribuant des agents
liquides, comprenantunechambre terminéeen haut
avec un col ayant un filetage mále, ladíte cartouche
comprend en outre un systéme de pompage comprenant une base (4) et un élément de pompage
mobile (5), dans Iaquelle Ia base (4) comprend un
mandrin (11) avec un filetage mále (12), tandis que
ľélémentde pompage (5) comporle un mandrin (13)
avec un filetage femelle (15),
caractérisée en ce que

Ia base (4) peut tournercontre Ia chambre (3), Iadite
chambre (3) dans sa partie inférieureayantaumoins
deux saillies en forme de dents (9), et Ia base (4)
comprend au moins deux évidements (10) qui cor
respondent auxdites saillies (9)

25

30

35

2.

La cartouche selon Ia revendication 1, dans Iaquelle
Ia chambre (3) comporle au moms une saillie verti
cals (8) Ie long de ľmténeur du col (7).

3.

La cartouche selon Ia revendication 1 ou 2, dans
Iaquelle á ľextérieur du mandrin (13) de lelément
de pompage il y a au moms une ramure (16) qui
correspond ä Ia saillie verticale (8) sur Ie col (7) de
Ia chambre (3).

4.

La cartouche selon Iune quelconque des revendications 1 - 3, dans Iaquelle Ie mandrin (11) de Ia
base (4) peut tourner, et Ia base (4) comporte une
bague dans sa partie inférieure

5.

La cartouche selon ľune quelconque des revendications 1 - 4, dans laquelle, sur Ie cůté de !’element
de pompage (5), Ie long de tout son perimětre, il y a
un évidement (14).

6.

Un recipient pour agents chimiques avec une car
touche remplagable selon Lune quelconque des revendícationsl á5,depréférencesouslaformed'une
bouteille, comprenant une chambre principále destinée ä stocker un liquids et Ia cartouche remplaga
ble, dans Iequel
Ia chambre principále a un corps (1), une partie in
férieure (6) avec un filetage femelle avec un élément

40
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55

d etancheite et un element de sou pape
7

8

9

Le recipient selon Ia revendication 6. dans lequel, a
I mterieur de Ia partie inféneure (6) de Ia chambre
principále du recipient it y a un joint ďetancheite
(17) et un clapet anti-retour (18)
Le recipient selon Ia revendication 6 dans lequel
ľexterieur de Ia base (4) a une texture verticale fine
qui assure une prise ferme par ľutilisateur

5

10

Le recipient selon Ia revendication 6, dans lequel Ie
recipient est equipe ďun pulverisateur relié ä Ia
chambre principále du recipient
15
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Obr. 1
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Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6
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