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FAJČIARSKY VÝROBOK SO SÚSTREDNÝM FILTROM

Predkladaný opis sa týka fajčiarskeho výrobku so sústredným filtračným segmentom so
sorb entom umiestneným v jadre sústredného filtračného segmentu.
Cigarety s filtrom zvyčajne zahrnujú obalenú tyčinku rezaného tabakového plniva a
valcový filter zarovnaný vo vzťahu k svojim koncom s obalenou tabakovou tyčinkou, s filtrom
pripevneným k tabakovej tyčinke náustkovým papierom. Pri konvenčných cigaretách s filtrom
môže filter pozostávať zo zátky z kúdele acetátu celulózy obalenej poréznym obalom zátky. V
niektorých prípadoch je známe využitie filtračnej zátky so sústrednou konštrukciou jadra,
pričom jeden materiál je použitý na vnútorné jadro a ďalší materiál obklopuje toto jadro a tvorí
vonkajšiu časť sústrednej filtračnej zátky.
EP 1093728 Al zverejňuje cigaretový filtračný segment zahrnujúci valcovité jadro
a valcovité puzdro obklopujúce toto jadro, obe zahrnujú vlákna acetátu celulózy. Častice
aktívneho uhlia môžu byť rovnomerne distribuované v rámci jadra. Odpor v ťahu puzdra je
výhodne väčší ako ten z jadra. Zvlnený obal je poskytnutý medzi jadrom a puzdrom, aby
vytvoril množstvo axiálnych priechodov. Filtračný segment je pripevnený k tyčinke cigarety
pomocou náustkového papiera. Náustkový papier má množstvo perforácií rozmiestnených
v obvodovom smere filtra okolo časti náustkového papiera, ktorá presahuje cez filtračný
segment. Namiesto perforácie môže byť samotný náustkový papier vzduchovo priepustný.
Perforácie umožňujú, aby vonkajší vzduch prešiel do priechodov skrz puzdro a zriedil dym
prúdiaci v priechodoch.
Bolo by žiaduce poskytnúť nový fajčiarsky výrobok, ktorý má vo filtračnom segmente
efektívny sorbent na zachytenie zložiek dymu. Je žiaduce, aby nový fajčiarsky výrobok
využíval minimálne množstvo sorpčného materiálu kvôli zníženiu ceny a potenciálnej
minimalizácii vplyvu na chuť. Poskytnutie novej konštrukcie fajčiarskeho výrobku, ktorá
vylepšuje efektivitu sorb entú, je čiastočne žiaduca.
Podľa súčasného vynálezu je tu poskytnutý fajčiarsky výrobok s tabakovou tyčinkou
a filtrom pripevneným k tejto tabakovej tyčinke. Filter obsahuje sústredný sorpčný segment
majúci stredovú časť jadra so sorpčným materiálom a vonkajšiu obvodovú vrstvu vymedzenú
okolo stredovej časti jadra. Stredová časť jadra má nižší odpor v ťahu než obvodová vrstva.
Aspoň 80 hmotnostných % sorbentu vo fajčiarskom výrobku je uložených v stredovom jadre.
Ventilačná zóna je umiestnená vedľa upstream konca sústredného sorpčného segmentu.
Ventilačná zóna je uložená v rámci približne 5 mm upstream od upstream konca sústredného
sorpčného segmentu.

Fajčiarske výrobky podľa predkladaného opisu poskytujú efektívny spôsob na
vylepšenie kontaktu zložiek dymu so sorpčným materiálom. Zložky dymu prednostne
prechádzajú cez stredovú časť jadra sústredného sorpčného segmentu. Konštrukcia nového
fajčiarskeho výrobku sústreďuje hlavný prúd dymu cez stredovú časť jadra sústredného
sorpčného segmentu, zvyšuje tak efektivitu sorpčného materiálu. Toto obratom umožňuje
využitie menšieho množstva sorpčného materiálu (a pridružených nákladov) na dosiahnutie
požadovanej úrovne zachytenia zložiek dymu. Navyše, využitie menšieho množstva sorpčného
materiálu vo fajčiarskom výrobku môže pomôcť minimalizovať vplyv sorpčného materiálu na
chuť fajčiarskeho výrobku.
Fajčiarske výrobky podľa tohto opisu zahrnujú filter pripevnený k tabakovej tyčinke.
Filter alebo filtračný prvok je axiálne zarovnaný s tabakovou tyčinkou. V mnohých
uskutočneniach je filter alebo filtračný prvok spojený s tabakovou tyčinkou náustkovým
papierom. Filter alebo filtračný prvok môže byť tvorený jedným alebo viacerými segmentmi.
Výhodne zahrnuje fajčiarsky výrobok tri filtračné segmenty, ktoré sú vzájomne v axiálnom
zarovnaní.
Filter zahrnuje sústredný filtračný segment. Sústredný filtračný segment zahrnuje
stredovú časť jadra so sorpčným materiálom a vonkajšiu obvodovú vrstvu vymedzenú okolo
stredovej časti jadra. Vonkajšia obvodová vrstva a stredové jadro môžu byť od seba oddelené
priepustnou, alebo výhodnejšie nepriepustnou vrstvou materiálu. Materiál oddeľujúci vonkajší
obvod a stredové jadro je priepustný, pokiaľ má pórovitosť 20 jednotiek Coresta alebo väčšiu
a je nepriepustný, pokiaľ má pórovitosť menšiu ako 20 jednotiek Coresta.
Odpor v ťahu („resistance to draw“ RTD) stredovej časti jadra je menší ako RTD
obvodovej vrstvy. V mnohých uskutočneniach j e RTD stredovej časti jadra menej ako približne
90 % RTD obvodovej vrstvy alebo menej ako približne 75 % RTD obvodovej vrstvy alebo
menej ako približne 65 % RTD obvodovej vrstvy. V mnohých uskutočneniach je RTD stredovej
časti jadra približne 10 % až približne 90 % alebo približne 20 % až približne 75 % alebo
približne 30% až približne 65% RTD obvodovej vrstvy. Meranie RTD je podrobnejšie
rozobrané nižšie.
V niektorých uskutočneniach môže byť RTD obvodovej vrstvy zvýšený vzhľadom na
stredové jadro zvýšením množstva plastifikátora v obvodovej vrstve vzhľadom na množstvo
plastifikátora v stredovej časti jadra. V niektorých prípadoch môže mať vonkajšia obvodová
vrstva viac ako približne 8 hmotnostných % plastifikátora alebo viac ako približne
9 hmotnostných % plastifikátora. Navyše alebo ako alternatívu môže mať vonkajšia obvodová
vrstva menej

ako

približne

12 hmotnostných

%

plastifikátora.

Ďalej

v niektorých

uskutočneniach môže stredová časť jadra taktiež obsahovať plastifikátor. Napríklad stredová
časť jadra môže mať menej než približne 7 hmotnostných % plastifikátora alebo menej než
približne 6 hmotnostných % plastifikátora. Navyše alebo ako alternatívu môže mať stredové
jadro viac než približne 3 hmotnostně % plastifikátora. Stredová časť jadra môže taktiež mať
menšiu hustotu než obvodová vrstva. V mnohých uskutočneniach má stredová časť jadra
hustotu menšiu než približne 90 %, menšiu než približne 75 %, alebo menšiu než približne 65 %
hustoty obvodovej vrstvy.
Stredová časť jadra môže mať valcovitý tvar. Stredové jadro môže byť tvorené
z materiálu na báze celulózy a sorpčného materiálu rozptýleného alebo impregnovaného
v rámci materiálu na báze celulózy. V mnohých uskutočneniach je materiálom na báze celulózy
netkaná sieťovina celulózového materiálu, ako je napríklad papier. V iných uskutočneniach
môže byť stredové jadro acetát celulózy.
Výraz „sorbent“ odkazuje na materiál, ktorý zachytáva jednu či viac zložiek dymu.
Výraz „dym“ alebo „tabakový dym“ odkazuje na zmes pár a časticovej fázy získanej, keď tabak
podlieha spaľovaniu alebo ohrievaniu alebo obom, spaľovaniu a ohrievaniu. Sorbenty obsahujú
napríklad uhlík (napríklad aktívny uhlík, potiahnutý uhlík, guľôčkový uhlík), aktívny hliník,
zeolity, sépiolity, molekulárne sitá a silikagél. V mnohých uskutočneniach je v stredovom
jadre aspoň približne 90 hmotnostných % alebo celé množstvo (100 hmotnostných %)
celkového sorpčného materiálu fajčiarskeho výrobku.
V mnohých uskutočneniach obsahujú fajčiarske výrobky menej než približne 25 mg,
menej než približne 15 mg, alebo menej než približne 10 mg sorpčného materiálu. V niektorých
uskutočneniach obsahujú fajčiarske výrobky približne 1 mg až približne 25 mg, približne 1 mg
až približne 15 mg, alebo približne 1 mg až približne 10 mg sorpčného materiálu, ako je
napríklad aktívne uhlie. V mnohých uskutočneniach obsahuje stredové jadro menej než
približne 25 mg, menej než približne 15 mg, alebo menej než približne 10 mg sorpčného
materiálu. V niektorých uskutočneniach obsahuje stredové jadro približne 1 mg až približne 25
mg, približne 1 mg až približne 15 mg, alebo približne 1 mg až približne 10 mg sorpčného
materiálu, ako je napríklad aktívne uhlie. V mnohých uskutočneniach môže byť sorbent
začlenený v papieri, ktorý tvorí stredové jadro, alebo môže byť umiestnený na povrchu papiera,
ktorý tvorí stredové jadro. V niektorých uskutočneniach môže byť sorbent oboje, začlenený
v papieri, ktorý tvorí stredové jadro a umiestnený na povrchu papiera, ktorý tvorí stredové
jadro.
Vonkajšia obvodová vrstva môže mať prstencovú formu a obklopovať stredovú časť
jadra. Vonkajšia obvodová vrstva môže mať väčšiu hustotu, než je hustota stredového jadra. V

mnohých uskutočneniach obvodová vrstva neobsahuje sorpčný materiál. Vonkajšia obvodová
vrstva môže byť tvorená akýmkoľvek užitočným filtračným materiálom. V mnohých
uskutočneniach je vonkajšia obvodová vrstva tvorená z acetátu celulózy. V iných
uskutočneniach je vonkajšia obvodová vrstva tvorená z netkán ej sieťoviny celulózového
materiálu, ako je napríklad papier.
V niektorých uskutočneniach zahrnuje filter iba sústredný sorpčný segment. V mnohých
uskutočneniach zahrnuje filter sústredný sorpčný segment v axiálnom zarovnaní s druhým
filtračným segmentom oddeľujúcim sústredný sorpčný segment od tabakovej tyčinky. Vo
výhodných uskutočneniach filtračný prvok zahrnuje sústredný sorpčný segment v axiálnom
zarovnaní a oddeľujúci druhý filtračný segment a tretí filtračný segment. Sústredný sorpčný
segment má upstream koniec a downstream koniec. Upstream koniec sa rozprestiera smerom
k tabakovej tyčinke.
Vonkaj ši a obvodová vrstva môže mať prvý vonkaj ši priemer a stredová časť j adra môže
mať druhý vonkajší priemer. Výhodne má druhý vonkajší priemer aspoň približne 40 % prvého
vonkajšieho priemeru, výhodnejšie aspoň približne 60%. Navyše alebo ako alternatíva, je
druhý vonkajší priemer menej než približne 90 % prvého vonkajšieho priemeru, výhodnejšie
menej než približne 80 %. Druhý vonkajší priemer je výhodne medzi približne 40 % a približne
90 % prvého vonkajšieho priemeru, výhodnejšie medzi približne 60 % a približne 80 % prvého
vonkajšieho priemeru.
Druhý filtračný segment a tretí filtračný segment môže byť tvorený z akéhokoľvek
užitočného filtračného materiálu. V mnohých uskutočneniach môžu byť druhý filtračný
segment a tretí filtračný segment tvorené materiálom na báze celulózy. Tento materiál na báze
celulózy môže byť netkanou sieťovinou celulózového materiálu, ako je napríklad papier. V
ďalších uskutočneniach môžu byť jeden alebo oba, druhý a tretí filtračný segment, tvorené
acetátom celulózy. V mnohých uskutočneniach sú druhý filtračný segment a tretí filtračný
segment tvorené z jednotného filtračného materiálu, ako je kúdeľ acetátu celulózy. Druhý
filtračný segment a tretí filtračný segment môžu byť navrhnuté na úpravu fyzikálnych vlastností
fajčiarskeho výrobku, ako je napríklad odpor v ťahu.
Ventilačná zóna je umiestnená vedľa upstream konca sústredného sorpčného segmentu.
Ventilačná zóna vpúšťa okolitý vzduch do fajčiarskeho výrobku a kombinuje vpustený okolitý
vzduch s hlavným prúdom dymu. Ventilačná zóna má zvýšenú pórovitosť, ktorá umožňuje
prúdenie väčšieho množstva vzduchu do zariadenia pozdĺž ventilačnej zóny v porovnaní s
priestormi priliehajúcimi k ventilačnej zóne. Ventilačná zóna môže byť vybavená množstvom
otvorov alebo perforácií vytvorených v náustkovom papieri. Toto množstvo otvorov alebo

perforácií môže obklopovať obvod fajčiarskeho výrobku. V mnohých uskutočneniach
poskytuje ventilačná zóna zriedenie hlavného prúdu dymu okolitým vzduchom na aspoň
približne 30 %, alebo aspoň približne 40 %, alebo aspoň približne 60 %. Navyše alebo ako
alternatíva, poskytuje ventilácia zriedenie hlavného prúdu dymu okolitým vzduchom na menej
než približne 90 % alebo menej než približne 80 %. V niektorých uskutočneniach môže byť
úroveň zriedenia medzi približne 30 % a približne 90 %, medzi približne 40 % a približne 90 %,
alebo medzi približne 60 % a približne 80 %. Výraz „zriedenie“ odkazuje na percento objemu
vzduchu, ktorý je obsiahnutý v dyme, ktorý je dodávaný spotrebiteľovi z náustkového konca
filtra s úplne otvorenou ventiláciou.

Dosahovaná úroveň ventilácie alebo zriedenia

ventilačnými prvkami môže byť stanovená s využitím testovacej metódy ISO 9512:2002.
Žiadatelia objavili, že umiestnenie ventilačnej zóny blízko alebo pri ľahlo k upstream
koncu sústredného sorpčného segmentu môže zlepšiť efektivitu sorpčného materiálu
v sústrednom sorpčnom segmente. Hoci si neprajeme byť viazaní akoukoľvek konkrétnou
teóriou verí sa, že umiestnenie ventilačnej zóny v blízkosti alebo priľahlo k upstream koncu
sústredného sorpčného segmentu sústreďuje dym smerom k strednej časti jadra a sorpčného
materiálu, keď dym prúdi cez sústredný filtračný segment.
Ventilačná zóna j e umiestnená v rámci približne 5 mm alebo v rámci približne 3 mm
alebo v rámci približne 1 mm upstream od upstream konca sústredného sorpčného segmentu.
V niektorých uskutočneniach je ventilačná zóna umiestnená pozdĺž dĺžky druhého filtračného
segmentu, oddeľujúceho sústredný sorpčný segment od tabakovej tyčinky. Výhodne je
ventilačná zóna v rámci približne 5 mm, alebo v rámci približne 3 mm, alebo v rámci približne
1 mm upstream od sústredného sorpčného segmentu, napríklad v rámci druhého filtračného
segmentu. V niektorých uskutočneniach je ventilačná zóna umiestnená na aspoň dvoch
pozíciách pozdĺž dĺžky filtra pre ďalšie vedenie hlavného prúdu dymu cez stredovú časť jadra
sústredného sorpčného segmentu. Napríklad, prvá ventilačná zóna môže byť v rámci približne
5 mm alebo v rámci približne 3 mm alebo v rámci približne 1 mm upstream konca sústredného
sorpčného segmentu (napríklad akákoľvek z týchto vzdialeností upstream od upstream konca
sústredného sorpčného segmentu) a druhá ventilačná zóna môže byť downstream od prvej
ventilačnej zóny v sústrednom sorpčnom segmente.
V mnohých uskutočneniach je celková dĺžka fajčiarskeho výrobku medzi približne 70
mm a približne 130 mm, alebo približne 85 mm. Vonkajší priemer vonkajšej obvodovej vrstvy
prvého vonkajšieho priemeru fajčiarskeho výrobku môže byť medzi približne 5,0 mm a
približne 8,5 mm, alebo medzi približne 5,0 mm a približne 7,1 mm pre fajčiarske výrobky

veľkosti slim alebo medzi približne 7,1 mm a približne 8,5 mm pre fajčiarske výrobky bežnej
veľkosti.
Celková dĺžka filtru fajčiarskeho výrobku môže byť medzi približne 18 mm a približne
36 mm, výhodnejšie približne 27 mm. Dĺžka individuálnych filtračných segmentov (t. j.
sústredný sorpčný segment, druhý filtračný segment a tretí filtračný segment) sa môže líšiť
v závislosti od toho, či je prítomný iba sústredný sorpčný segment, alebo či je prítomný taktiež
druhý filtračný segment, alebo či je prítomný taktiež tretí filtračný segment. Druhý a tretí
filtračný segment j e výhodne medzi približne 5 a približne 10 mm a sústredný sorpčný segment
je výhodne medzi približne 8 a približne 16 mm.
Odpor v ťahu („resistance to draw“, RTD) fajčiarskych výrobkov podľa predkladaného
opisu môže byť rôzny. V mnohých uskutočneniach je RTD fajčiarskeho výrobku medzi
približne 90 až 130 mm ThO. RTD fajčiarskeho výrobku označuje rozdiel statického tlaku
medzi dvoma koncami exempláru, keď ním prechádza prúd vzduchu za nemenných
podmienok, pri ktorých objemový prietok činí 17,5 mililitrov za sekundu na výpustnom konci.
RTD exempláru môže byť zmeraný použitím spôsobu stanoveného v norme ISO Standard
6565:2002. RTD vonkajšej obvodovej vrstvy a stredovej časti jadra môžu byť testované tak, že
najprv oddelíme sústredný sorpčný segment od zvyšku filtra. RTD vonkajšej obvodovej vrstvy
sústredného sorpčného segmentu môže byť potom testovaný zablokovaním upstream konca
stredovej časti jadra sústredného sorpčného segmentu a využitím testovacej metódy RTD
opísanej vyššie. RTD strednej časti jadra sústredného sorpčného segmentu môže byť testovaný
zablokovaním upstream konca vonkajšej obvodovej vrstvy sústredného sorpčného segmentu
a využitím testovacej metódy RTD opísanej vyššie. Časti sústredného sorpčného segmentu
môžu byť zablokované nepriepustným materiálom, napríklad nepriepustným lepidlom.
Fajčiarske výrobky podľa predkladaného vynálezu môžu byť zabalené v nádobách,
napríklad v mäkkých balíčkoch alebo v balíčkoch s viečkom na pánte, s vnútornou vložkou,
ktorá je potiahnutá povlakom jedného alebo viacerých ochucovadiel.
Opis bude ďalej opísaný iba pomocou príkladov s odkazom na sprievodné obrázky, na
ktorých:
Obrázok 1 zobrazuje schematický pohľad na prierez fajčiarskym výrobkom podľa
predkladaného opisu majúceho dva filtračné segmenty.
Obrázok 2 zobrazuje schematický pohľad na prierez fajčiarskym výrobkom podľa
predkladaného opisu majúceho tri filtračné segmenty.
Fajčiarsky výrobok 10 zobrazený na Obrázku 1 a Obrázku 2 zahrnuje tabakový substrát
alebo tabakovú tyčinku 12 pripevnenú na axiálne zarovnaný filter 11. Filter 11 je k tabakovej

tyčinke 12 pripojený náustkovým papierom 14. Tabaková tyčinka 12 zahrnuje tabakový
materiál 13, ako sú rezané tabakové kúsky.
Obrázok 1 ilustruje fajčiarsky výrobok 10 so sústredným sorpčným segmentom 20
a druhým filtračným segmentom 15, ktoré sú axiálne vzájomne zarovnané. Druhý filtračný
segment 15 oddeľuje tabakovú tyčinku 12 od sústredného sorpčného segmentu 20. Sústredný
sorpčný segment 20 má upstream koniec 22 a downstream koniec 21. Upstream koniec 22 sa
rozprestiera smerom k tabakovej tyčinke 12.
Obrázok 2 ilustruje fajčiarsky výrobok 10 majúci tri filtračné segmenty, kde sústredný
sorpčný segment 20 je v axiálnom zarovnaní s a oddeľuje druhý filtračný segment 15 a tretí
filtračný segment 17. Sústredný sorpčný segment 20 má upstream koniec 22 a downstream
koniec 21. Upstream koniec 22 sa rozprestiera smerom k tabakovej tyčinke 12.
Ventilačná zóna 30 je umiestnená vedľa upstream konca 22 sústredného sorpčného
segmentu 20. Ventilačná zóna 30 j e vybavená množstvom otvorov alebo perforácií vytvorených
v náustkovom papieri 14, ktorý je inak všeobecne vzduchovo nepriepustný. Ventilačná zóna 30
môže obklopovať obvod fajčiarskeho výrobku 10. Umiestnenie ventilačnej zóny 30 blízko
alebo pri ľahlo k upstream konci 22 sústredného sorpčného segmentu 20 môže zlepšiť efektivitu
sorpčného materiálu v sústrednom sorpčnom segmente 20. Ventilačná zóna 30 je umiestnená
v rámci približne 5 mm alebo v rámci približne 3 mm upstream konca 22 sústredného
sorpčného segmentu 20. Vo výhodných uskutočneniach je ventilačná zóna 30 umiestnená
v rámci približne 5 mm alebo v rámci približne 3 mm upstream od sústredného sorpčného
segmentu 22 a pozdĺž dĺžky druhého filtračného segmentu 15, ako je ilustrované.
Filter 11 zahrnuje sústredný sorpčný segment 20. Sústredný sorpčný segment 20
zahrnuje stredovú časť 23 jadra obsahujúcu sorpčný materiál a vonkajšiu obvodovú vrstvu 24
vymedzenú okolo stredovej časti 23 jadra. Stredová časť 23 jadra má nižší odpor v ťahu alebo
hustotu ako obvodová vrstva 24, ako je opísané vyššie.

PRÍKLADY
Prototyp

fajčiarskeho

výrobku

(Príklad

A)

a referenčný

fajčiarsky

výrobok

(Porovnávací Príklad) boli konštruované podobne, s výnimkou umiestnenia ventilačnej zóny.
Príklad A a Porovnávací Príklad boli potom testované a výsledky sú uvedené nižšie.
Príklad A a Porovnávací Príklad boli konštruované tak, ako je zobrazené tu na Obrázku
2, s výnimkou umiestnenia ventilačnej zóny, ktoré je v Porovnávacom Príklade zmenené.
Sústredný sorpčný segment zahrnuje stredovú časť jadra tvorenou papierom, ktorý obsahuje
8.4 mg aktívneho uhlia. Obvodová vrstva bola tvorená acetátom celulózy a druhý a tretí
filtračný segment boli tvorené acetátom celulózy. Stredová časť jadra bola vystavená RTD
s 780 mm vodného stĺpca a obvodová vrstva bola vystavená RTD s 1600 mm vodného stĺpca.
Sústredný sorpčný segment mal dĺžku 12 mm a druhý a tretí filtračný segment mali každý dĺžku
7.5 mm.
Príklad A mal ventiláciu umiestnenú na druhom filtračnom segmente a 2,5 mm od
upstream konca sústredného sorpčného segmentu. Porovnávací Príklad mal ventilačnú zónu
umiestnenú na sústrednom sorpčnom segmente a 4,5 mm od downstream konca sústredného
sorpčného segmentu. Tabuľka 1 oznamuje fyzikálne a analytické výsledky pre Príklad A a pre
Porovnávací Príklad.
Tabuľka 1
Filtračné

Celkový

RTD Filtra

TAR

Nikotín

CO

Zriedenie

RTD

(mmFhO)

(mg/cig)

v dyme

(mg/cig)

(%)

(mmFhO)

Pr. A

49

96

96

5,7

0,48

8,2

Porov. Pr.

45

126

104

6,4

0,59

8,1

(mg/cig)

Analýza zložiek dymu bola uskutočnená na oboch, Príklade A a Porovnávacom Príklade
tak, aby bol vyhodnotený vplyv umiestnení ventilácie na efektivitu uhlíka. Tabuľka 2 oznamuje
prostriedky a štandardné odchýlky pre oba, Príklad A a Porovnávací príklad na analýzu zložiek
dymu.

Tabuľka 2
Zložka dymu

Štandardná

Rozdiel

(ug/mg SN)

Odchýlka

(Porov - Pr.

Porov

Pr. A

Porov

Pr. A

A)

Propionaldehyd

62,8

52,4

2,3

4,9

-10,3

Butyraldehyd

47,1

41,5

2,2

3,0

-5,6

Krotónaldehyd

27,9

25,6

1,72

3,4

-2,3

Acetón

312,7

268,7

15,8

26,7

-44,0

Metyletylketón

75,2

66,7

3,7

6,3

-8,5

Acetaldehyd

772,2

637,8

27,5

42,3

-134,4

Akronlein

71,5

58,4

3,7

7,0

-13,1

Formaldehyd

41,7

35,5

2,5

3,3

-6,1

1,3-Butadién

72,2

58,6

3,7

3,3

-13,6

Benzén

67,5

57,0

2,7

2,9

-10,4

Izoprén

577,8

440,3

36,3

28,2

-137,5

Akrylonitril

13,6

11,5

0,6

U

-2,0

Toluén

104,2

94,3

5,6

5

-9,9

Tieto vyššie zmienené výsledky indikujú, že umiestnenie ventilácie upstream alebo
blízko upstream konca sústredného sorpčného segmentu zlepšuje efektivitu sorbentu v
sústrednom filtračnom segmente.

NÁROKY

1.

Fajčiarsky výrobok (10) obsahujúci:
tabakovú tyčinku (12);
filter (11) pripevnený k tabakovej tyčinke, filter zahrnujúci;
sústredný sorpčný segment (20) zahrnujúci stredovú časť (23) jadra obsahujúcu
sorpčný materiál a vonkajšiu obvodovú vrstvu (24) vymedzenú okolo stredovej
časti jadra, stredovú časť jadra majúcu nižší odpor v ťahu ako obvodová vrstva,
aspoň približne 80 hmotnostných % sorbentu vo ťajčiarskom výrobku je
uložených v stredovej časti jadra; a

ventilačnú zónu (30) umiestnenú vedľa upstream konca (22) sústredného sorpčného segmentu,
pričom ventilačná zóna je umiestnená v rámci približne 5 mm alebo v rámci približne 3 mm
alebo v rámci približne 1 mm upstream od upstream konca sústredného sorpčného segmentu.

2.

Fajčiarsky výrobok podľa nároku 1 ďalej obsahujúci druhý filtračný segment (15),

axiálne zarovnaný s a medzi tabakovou tyčinkou a sústredným sorpčným segmentom
a ventilácia je umiestnená pozdĺž dĺžky druhého filtračného segmentu.

3.

Fajčiarsky výrobok podľa nároku 2, pričom sústredný sorpčný segment oddeľuje tretí

filtračný (17) segment od druhého filtračného segmentu.

4.

Fajčiarsky výrobok podľa nároku 3, pričom tretí filtračný segment zahrnuje kúdeľ

acetátu celulózy a druhý filtračný segment zahrnuje kúdeľ acetátu celulózy

5.

Fajčiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 4, pričom odpor v ťahu stredovej časti jadra je

približne 75 % alebo menej odporu v ťahu obvodovej vrstvy.

6.

Faj čiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 5, pričom stredová časť j adra má menšiu hustotu

ako obvodová vrstva.

7.

Fajčiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 6, pričom tento ťajčiarsky výrobok obsahuje

menej než približne 25 mg sorpčného materiálu.

8.

Fajčiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 7, pričom sorbent zahrnuje aktívne uhlie.

9.

Fajčiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 8, pričom fajčiarsky výrobok obsahuje menej

než približne 15 gramov aktívneho uhlia.

10.

Fajčiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 9, pričom celé množstvo sorbentu vo

fajčiarskom výrobku je umiestnené v stredovej časti jadra fajčiarskeho výrobku.

11.

Fajčiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 10, pričom stredová časť jadra obsahuje

uhlíkový materiál rozptýlený v celulózovom materiáli.

12.

Fajčiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 11, pričom stredová časť jadra obsahuje papier

impregnovaný uhlíkovým materiálom a obvodová vrstva obsahuje kúdeľ acetátu celulózy.

13.

Fajčiarsky výrobok podľa nárokov 1 až 12 ďalej obsahujúci druhú ventilačnú zónu

umiestnenú pozdĺž sústredného sorpčného segmentu.

Obrázok 1

Obrázok 2

