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Opis
STAV TECHNIKY
[0001] Predkladaná prihláška sa týka spôsobu vytvorenia kovovej nádoby zahrnujúcej
zahnutie horného okraja kovovej nádoby smerom von za vzniku lemu a roztiahnutie priemeru
prvého úseku kovovej nádoby na vytvorenie prvého rozšíreného úseku. Podobný spôsob
vytvárania kovovej nádoby je známy napríklad z dokumentu JP H03-161-129 A, kde sa však
rozširujú iba časti priemeru prvého úseku. V podstate identicky tvarované kovové nádoby na
nápoje sú v priemysle zaoberajúcom nádobami vyrábané masívne a relatívne ekonomicky. Na
roztiahnutie priemeru nádoby na vytvorenie tvarovanej nádoby alebo zväčšenie priemeru celej
nádoby je často vyžadovaných niekoľko operácií použitím niekoľkých rôznych rozťahovacích
razníc na roztiahnutie každej kovovej nádoby o požadovanú mieru.
PODSTATA VYNÁLEZU
[0002] Spôsob formovania kovovej nádoby podľa predkladaného vynálezu je definovaný v
nároku 1.
[0003] Kovová nádoba môže byť akýmkoľvek typom kovovej nádoby vrátane nápojových
plechoviek, fliaš a pohárikov, aerosólových plechoviek a nádob na potraviny.

Kovom

zahrnujúcim kovovú nádobu môže byť akýkoľvek kov známy v odbore, vrátane hliníka,
zliatin hliníka a ocele. Kovová nádoba môže byť vyrobená akýmkoľvek procesom známym
v odbore, ktorý zahrnuje, ale nie je obmedzený na: ťahanie a ťahanie s redukciou steny;
rázové lisovanie; rotačné tvárnenie; ťahanie a spätné ťahanie; a hlboké ťahanie.
[0004] Na efektívnejšie roztiahnutie je v niektorých uskutočneniach aspoň v niektorých z
rozťahovacích operácií zabránené kontaktu rozťahovacej raznice s horným okrajom kovovej
nádoby. Jedným zo spôsobov ako to uskutočniť je, že sa aspoň pred niektorými operáciami
rozťahovania zahne horný okraj kovovej nádoby smerom von.
[0005] Zahnutie je ohýbacia operácia, ktorou sa ohýba okraj kovovej nádoby. Zahnutie
zahrnuje operácie tvárnenia, ktoré vytvárajú zakrivený okraj na hornej časti kovovej nádoby.
Na ciele tejto patentovej prihlášky zahnutie zahrnuje tiež obrubovanie a lievikovité
rozťahovanie okraja kovovej nádoby. Zahnutie môže zvýšiť tuhosť kovovej nádoby.
Obrubovanie v niektorých uskutočneniach vytvára pri kovovej nádobe ohyb 90 °.
[0006] Na ciele tejto patentovej prihlášky je zahnutie ohnuté pozdĺž okraja kovovej nádoby.
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[0007] V niektorých výhodných uskutočneniach kroky zahnutia vychyľujúce horný okraj
kovovej nádoby smerom von na vytvorenie lemu a roztiahnutie priemeru prvej časti kovovej
nádoby na vytvorenie prvého rozšíreného úseku sú vykonávané v jedinom zdvihu jedinej
raznice.
[0008] Niektoré výhodné uskutočnenia ďalej zahrnujú roztiahnutie priemeru druhého úseku
kovovej nádoby, aby sa vytvoril druhý roztiahnutý úsek po prvom rozťahovacom kroku.
[0009] Niektoré výhodné uskutočnenia ďalej zahrnujú krok roztiahnutia priemeru tretieho
úseku kovovej nádoby, aby sa vytvoril tretí rozšírený úsek pred krokom zahnutia horného
okraja kovovej nádoby smerom von na vytvorenie lemu.
[0010] V niektorých výhodných uskutočneniach je roztiahnutie prvého úseku kovovej nádoby
uskutočnené pomocou rozťahovacej raznice. Rozťahovacia raznica je raznica, ktorá pri
zasunutí do otvoru nádoby zväčšuje priemer zásobníka mechanickou silou. V niektorých
uskutočneniach krok roztiahnutia prvého úseku kovovej nádoby na vytvorenie roztiahnutého
úseku zahrnuje vsunutie rozťahovacej raznice do otvoreného konca kovovej nádoby.
[0011] V niektorých výhodných uskutočneniach je priemer prvého úseku kovovej nádoby
roztiahnutý o aspoň 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % alebo 50 %
jediným osadením v jedinom zakončenom zdvihu jedinej rozťahovacej raznice.
[0012] V niektorých výhodných uskutočneniach je pôvodný priemer kovovej nádoby
roztiahnutý o aspoň 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % alebo 5 0%
jediným osadením v jedinom zakončenom zdvihu jedinej rozťahovacej raznice bez toho, aby
sa najprv kovová nádoba zúžila.
[0013] V niektorých výhodných uskutočneniach je horný okraj kovovej nádoby zahnutý
otočným ohýbacím prostriedkom alebo raznicou.
[0014] Podľa výhodného uskutočnenia je zahnutie z horného okraja kovovej nádoby
odstránené orezaním horného okraja kovovej nádoby.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
[0015] Na obrázku 1 je znázornený bočný pohľad na predlisovanú kovovú nádobu v priečnom
reze a bočný pohľad na rozťahovaciu raznicu v priečnom reze, ktorá je schopná roztiahnuť
priemer kovovej nádoby predlisku a zahnúť horný okraj tejto predlisovanej kovovej nádoby;
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Obrázok 2 znázorňuje bočný pohľad na predlisok kovovej nádoby z obrázka 1 v priečnom
reze, keď je rozťahovacia raznica z obrázka 1 v spodnej časti svojho zdvihu vnútri kovovej
nádoby;
Obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad na rozťahovaciu raznicu v priečnom reze;
Obrázok 4 znázorňuje bočný pohľad na roztiahnutú kovovú nádobu z obr. 2 v priečnom reze,
keď je rozťahovacia raznica z obrázka 3 v spodnej časti jej zdvihu vnútri kovovej nádoby;
Obrázok 5 znázorňuje bočný pohľad na predlisovanú kovovú nádobu v priečnom reze a bočný
pohľad na rozťahovaciu raznicu v priečnom reze, ktorá je schopná rozširovať priemer
predlisku kovovej nádoby;
Obrázok 6 znázorňuje bočný pohľad na kovovú nádobu z obrázka 5 v priečnom reze, keď je
rozťahovacia raznica z obrázka 5 v spodnej časti svojho zdvihu vnútri kovovej nádoby;
Obrázok 7 znázorňuje bočný pohľad na rozťahovaciu raznicu v priečnom reze;
Obrázok 8 znázorňuje bočný pohľad na roztiahnutú kovovú nádobu z obrázka 6 v priečnom
reze, keď je rozťahovacia raznica z obrázka 7 v spodnej časti svojho zdvihu vnútri kovovej
nádoby;
Obrázok 9 znázorňuje bočný pohľad na rozťahovaciu raznicu v priečnom reze;
Obrázok 10 znázorňuje bočný pohľad na roztiahnutú kovovú nádobu z obrázka 8 v priečnom
reze, keď je rozťahovacia raznica z obrázka 9 v spodnej časti svojho zdvihu vnútri kovovej
nádoby;
Obrázok 11 znázorňuje bočný pohľad na kovovú nádobu vyrobenú podľa výhodného
uskutočnenia vynálezu;
Obrázok 12a znázorňuje čiastočný bočný pohľad na rozťahovaciu a ohýbaciu raznicu
v priečnom reze, ktorá je použitá na vytvorenie kovovej nádoby z obrázka 11;
Obrázok 12b znázorňuje bočný pohľad na raznicu z obrázka 12a v priečnom reze;
Obrázok 13a znázorňuje čiastočný bočný pohľad na rozťahovaciu raznicu v priečnom reze,
ktorá je použitá na vytvorenie kovovej nádoby z obrázka 11;
Obrázok 13b znázorňuje bočný pohľad na raznicu z obrázka 13a v priečnom reze;
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Obrázok 14a znázorňuje čiastočný bočný pohľad na rozťahovaciu a ohýbaciu raznicu
v priečnom reze, ktorá je použitá na vytvorenie kovovej nádoby z obrázka 11; a
Obrázok 14b znázorňuje bočný pohľad na raznicu z obrázka 14a v priečnom reze.
OPIS
[0016] Na ciele tohto opisu sú výrazy ako hore, dole, naspodku, nad, pod, cez, atď. relatívne
vzhľadom na polohu dokončenej kovovej nádoby spočívajúcej na svojej základni na plochom
povrchu, bez ohľadu na orientáciu kovovej nádoby počas jej výroby alebo tvárniacich krokov
alebo procesov. Dokončená kovová nádoba je kovová nádoba, ktorá už neprejde ďalšími
krokmi tvárnenia pred tým, ako ju použije koncový spotrebiteľ. V niektorých uskutočneniach
má horná časť nádoby otvor.
[0017] S odkazom na obrázky 1-4 zahrňuje v jednom výhodnom uskutočnení spôsob
vytvorenia kovovej nádoby 100: zahnutie horného okraja 102 kovovej nádoby 100 na
vytvorenie lemu 104; roztiahnutie prvého úseku 106 kovovej nádoby 100 na vytvorenie
roztiahnutého úseku 108; pričom aspoň časť roztiahnutého úseku 108 je pod lemom 104;
pričom sa zahnutie a roztiahnutie vykonáva v jedinom zdvihu jedinej raznice.
[0018] Obrázok 1 znázorňuje priečny rez kovovou nádobou 100 predtým, ako bol podrobený
kroku zahnutia horného okraja 102 kovovej nádoby 100 smerom von pri vzniku lemu 104.
Pôvodný priemer 114 je priemer kovovej nádoby 100 potom, ako bola vytvorená
prostredníctvom ťahania a ťahania s redukciou steny alebo vytlačovaním, ale predtým, ako
bola vytvarovaná, t.j. to, čo je v odbore bežne známe ako predlisovanie kovovej nádoby. V
niektorých uskutočneniach nie je potrebné kovovú nádobu 100 predopnúť zúžením alebo
inými prostriedkami pred tým, ako sa roztiahne.
[0019] Na obrázku 1 je tiež znázornený prierez prvej pracovnej plochy 118 prvej
rozťahovacej raznice 116 pred tým, ako sa uvedie do kontaktu s kovovou nádobou 100. Prvá
pracovná plocha 118 má prvé osadenie 124. Osadenie je časť pracovnej plochy rozťahovacej
raznice, ktorá má najväčší vonkajší priemer, ktorý sa dotýka úseku nádoby. Je možné, aby
raznica mala viac pracovných povrchov, z ktorých každý má iné osadenie, kde každé osadenie
má iný vonkajší priemer, pričom osadenie s najmenším vonkajším priemerom je zavedené
ďalej do nádoby, ako osadenia majúce väčší vonkajší priemer. Prvá rozťahovacia raznica 116
z obr. 1 je dimenzovaná na roztiahnutie priemeru kovovej nádoby 100 a tiež na vytvorenie
lemu 104 na hornom okraji 102 nádoby 100.
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[0020] Obrázok 2 znázorňuje prierez kovovej nádoby 100, keď je horný okraj 102 zahnutý a
prvý úsek kovovej nádoby 100 je roztiahnutý na vytvorenie prvého roztiahnutého úseku 108.
Prvá rozťahovacia raznica 116 je zobrazená na spodnej časti svojho zdvihu vnútri kovovej
nádoby 100.
[0021] Obrázok 3 znázorňuje druhú rozťahovaciu raznicu 120. Druhá rozťahovacia raznica
120 má druhý pracovný povrch 122 a druhé osadenie 126.
[0022] Obr. 4 znázorňuje priečny rez kovovou nádobou 100, keď druhý úsek 110 (znázornený
na obr. 2) kovovej nádoby 100 je roztiahnutý tak, aby vytvoril druhý rozšírený úsek 112.
Druhá rozťahovacia raznica 120 je zobrazená naspodku svojho zdvihu vnútri kovovej nádoby
100. V niektorých uskutočneniach je zdvih druhej rozťahovacej raznice 120 predĺžený k dnu
kovovej nádoby 100 alebo do blízkosti dna kovovej nádoby 100.
[0023] S odkazom na obrázky 5-10, v inom výhodnom uskutočnení spôsob vytvárania
kovovej nádoby 200 zahrnuje: zahnutie horného okraja 202 kovovej nádoby 200 smerom von
za vzniku lemu 204; roztiahnutie prvého úseku 206 kovovej nádoby 200 na vytvorenie
prvého roztiahnutého úseku 208 po zahnutí horného okraja 202 kovovej nádoby 200; pričom
aspoň časť prvého roztiahnutého úseku 208 je pod lemom 204 a roztiahnutie druhého úseku
210 kovovej nádoby na vytvorenie druhého roztiahnutého úseku 212; pričom aspoň časť
druhého roztiahnutého úseku 212 je pod lemom 204.
[0024] Na obrázku 5 je znázornený priečny rez kovovou nádobou 200 pred tým, ako bola
podrobená kroku zahnutia horného okraja 202 kovovej nádoby 200 smerom von na
vytvorenie lemu 204. Na obrázku 5 je tiež znázornený priečny rez ohýbacou raznicou 228
pred tým, ako vstúpi do kovovej nádoby 200. Ohýbacia raznica 228 je dimenzovaná tak, aby
vytvorila lem 204 na hornom okraji 202 nádoby 200, ako je v odbore dobre známe.
[0025] Obrázok 6 znázorňuje priečny rez kovovou nádobou 200, keď bol horný okraj 202
zahnutý ohýbacou raznicou 228. Ohýbacia raznica 228 je znázornená v spodnej časti svojho
zdvihu vnútri kovovej nádoby 200.
[0026] Obrázok 7 znázorňuje prvú rozťahovaciu raznicu 216 pred tým, ako vstúpi do kovovej
nádoby 200. Prvá rozťahovacia raznica 216 má prvý pracovný povrch 218a a prvé osadenie
224a a druhý pracovný povrch 218b a druhé osadenie 224b, všetky dimenzované na
roztiahnutie priemeru kovovej nádoby 200.
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[0027] Obrázok 8 znázorňuje priečny rez kovovou nádobou 200, keď prvý úsek 206
znázornený na obrázku 6 kovovej nádoby je roztiahnutý tak, aby vytvoril prvý roztiahnutý
úsek 208. Prvá rozťahovacia raznica 216 je znázornená v spodnej časti svojho zdvihu vnútri
kovovej nádoby 200.
[0028] Obrázok 9 znázorňuje druhú rozťahovaciu raznicu 220 pred tým, ako vstúpi do
kovovej nádoby 200. Druhá rozťahovacia raznica 220 má tretí pracovný povrch 222 a tretie
osadenie 226 dimenzované na roztiahnutie priemeru kovovej nádoby 200.
[0029] Obrázok 10 znázorňuje priečny rez kovovou nádobou 200, keď druhý úsek 210,
znázornený na obrázku 9, kovovej nádoby 200 je roztiahnutý tak, aby vytvoril tretí rozšírený
úsek 212. Druhá rozťahovacia raznica 220 je znázornená v spodnej časti svojho zdvihu vnútri
kovovej nádoby 200.
[0030] V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je kovová nádoba roztiahnutá pred
vytvorením lemu a po vytvorení lemu je roztiahnutá opäť. V ešte ďalšom uskutočnení
vynálezu je kovová nádoba roztiahnutá po vytvorení lemu. Potom je lem z hornej časti
nádoby odstránený orezaním horného okraja nádoby. Kovová nádoba môže byť po odstránení
lemu vybavená hrdlom. Vytvorenie hrdla je možné vykonať akýmkoľvek spôsobom známym
v odbore, ako je opísané v US patentoch č. 4 512 172, 4 563 887, 4 774 839, 5 355 710 a
7 726 165. V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je kovová nádoba vybavená
hrdlom pred tým, ako sa vytvorí lem a roztiahnutá po tom, ako bol lem vytvorený.
[0031] Vo všetkých uvedených uskutočneniach môže byť kovom zahrnutým v kovovej
nádobe akýkoľvek kov známy v odbore, vrátane, ale nie výlučne, hliníka a ocele. Kovová
nádoba môže alebo nemusí mať prehnutie v dne alebo základni kovovej nádoby. V niektorých
uskutočneniach je kovovou nádobou jednodielna kovová nádoba, ktorá má uzavreté dno. V
niektorých uskutočneniach je kovová nádoba vytvorená z niekoľkých častí z kovu spojených
dohromady. V niektorých výhodných uskutočneniach má bočná stena kovovej nádoby
rovnomernú hrúbku od vrcholu ku dnu nádoby. V niektorých uskutočneniach má bočná stena
kovovej nádoby nerovnomernú hrúbku. V niektorých výhodných uskutočneniach sa bočná
stena kovovej nádoby zužuje tak, že hrúbka bočnej steny je tenšia v hornej časti nádoby ako
pri dne nádoby. V niektorých výhodných uskutočneniach sa hrúbka bočnej steny kovovej
nádoby mení pozdĺž výšky bočnej steny. V niektorých uskutočneniach je bočná stena silnejšia
v hornej časti nádoby ako v dolnej časti bočnej steny nádoby.
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[0032] Zahnutie horného okraja kovovej nádoby smerom von na vytvorenie lemu môže byť
uskutočnené akýmikoľvek prostriedkami známymi v odbore, ako je ohýbanie raznicou a
rotačné ohýbanie. Ako je znázornené na obrázkoch 1 a 2, krok ohýbania horného okraja
kovovej nádoby smerom von môže byť uskutočnený vkladaním ohýbacej raznice do kovovej
nádoby, aspoň dokiaľ sa neohne horný okraj nádoby smerom von.
[0033] V niektorých výhodných uskutočneniach prítomnosť lemu zabraňuje tvorbe zvlnenia
počas následných krokov roztiahnutia, čo umožňuje väčšie roztiahnutie v jedinom
rozťahovacom kroku bez poškodenia kovovej nádoby. V niektorých výhodných
uskutočneniach prítomnosť lemu tiež obmedzuje osové skrátenie kovovej nádoby počas
rozťahovania. Polomer zakrivenia lemu a uhol ohnutia lemu ovplyvňujú stupeň možného
roztiahnutia bez poškodenia kovovej nádoby v následnom kroku (resp. krokoch)
rozťahovania. V niektorých výhodných uskutočneniach všeobecne platí, že čím väčší je
polomer zakrivenia lemu, tým väčší stupeň je možný stupeň roztiahnutia v následnom
rozťahovacom kroku bez poškodenia kovovej nádoby. V niektorých uskutočneniach je uhol
zahnutia lemu aspoň 90 stupňov. V niektorých uskutočneniach je uhol zahnutia lemu aspoň
180 stupňov. V niektorých uskutočneniach je uhol zahnutia lemu aspoň 270 stupňov.
Zväčšením polomeru a/alebo dĺžky oblúka lemu sa všeobecne umožňuje väčšie roztiahnutie v
jedinom rozťahovacom kroku bez poškodenia kovovej nádoby. V niektorých výhodných
uskutočneniach sa lemy, ktoré majú uhol zahnutia menší ako 90 stupňov, počas ďalšieho
rozťahovania do určitej miery narovnávajú, takže uhol zahnutia je po roztiahnutí menší. V
niektorých výhodných uskutočneniach sa lemy, ktoré majú uhol zahnutia väčší ako 180°,
počas nasledujúceho roztiahnutia utiahnu.
[0034] Roztiahnutie kovovej nádoby môže byť uskutočnené akýmikoľvek prostriedkami
známymi v odbore, vrátane, ale bez obmedzenia, zasunutím pracovného povrchu
rozťahovacej raznice do otvoreného konca kovovej nádoby.

Rozťahovanie pomocou

rozťahovacej raznice môže byť uskutočnené akýmkoľvek spôsobom známym v odbore,
vrátane tých opísaných v US patentových spisoch číslo 7 934 410 a 7 954 354. Ako je
znázornené na obrázkoch 1 a 2, môže byť na zahnutie horného okraja kovovej nádoby
smerom von a rozšírenie priemeru kovovej nádoby použitá jediná raznica.
[0035] Po vytvorení lemu je v niektorých výhodných uskutočneniach možné 21% roztiahnutie
priemeru časti kovovej nádoby jediným osadením jedinej rozťahovacej raznice v jedinom
zdvihu. V ďalších výhodných uskutočneniach je v jedinom rozťahovacom kroku možné po
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vytvorení lemu približne 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% alebo 50%
roztiahnutie priemeru časti kovovej nádoby jedným osadením jedinej rozťahovacej raznice v
jedinom zdvihu. Niektoré výhodné uskutočnenia môžu rozšíriť priemer kovovej nádoby v
jednom rozťahovacom kroku o toľko, čo by v doterajšom stave techniky vyžadovalo niekoľko
rozťahovacích krokov.
[0036] V niektorých výhodných uskutočneniach má osadenie rozťahovacej raznice ( resp.
razníc) časť s vybraním, ako je znázornené na obrázku 5 a ako je opísané v US patentových
spisoch č. 7 934 410 a 7 954 354. V iných uskutočneniach nie je žiadna časť s vybraním
nutná. Prítomnosť vybratia v osadení rozťahovacej raznice umožňuje agresívnejšie
roztiahnutie kovovej nádoby, vrátane schopnosti vykonať s rozťahovacou raznicou
hlbšie/dlhšie zdvihy.
[0037] V niektorých výhodných uskutočneniach má osadenie priemer drsnosti povrchu (Ra) v
rozsahu od viac ako 0,2 mikrometrov až po hodnotu menšiu alebo rovnú cca 0,8 mikrometra
dovtedy, kým povrch osadenia nevýhodne nepoškodzuje významne zreteľným spôsobom
estetické a/alebo funkčné znaky vnútorného povlaku kovovej nádoby, ako je opísané v US
patentových spisoch č. 7 934 410 a 7 954 354.
[0038] V niektorých výhodných uskutočneniach nemusí byť pri rozťahovaní kovovej nádoby
použité vyhadzovanie. Vyhadzovanie poskytuje povrch na uvoľnenie kovovej nádoby z
rozťahovacej raznice. V niektorých výhodných uskutočneniach sa na ovládanie horného
okraja kovovej nádoby používa vodiaci prvok. Vodiaci prvok je centrovací nástroj, ktorý
ovláda pohyb horného okraja. V niektorých uskutočneniach sa po zahnutí horného okraja
kovovej nádoby pôvodný priemer časti kovovej nádoby rozšíri o aspoň 5 %, 10 %, 15 %, 20
%, 25 %, 30 %, 35 % 40 %, 45 % alebo 50 % pomocou jediného osadenia v jedinom zdvihu
jedinej rozťahovacej raznice bez vybratia a/alebo bez predchádzajúceho zúženia kovovej
nádoby.
[0039] Uskutočnenia vynálezu sú tiež použiteľné pre iné typy a veľkosti kovových nádob.
Niektoré uskutočnenia môžu byť napríklad použité na vytvorenie kovových nápojových,
aerosólových a/alebo potravinárskych nádob.
[0040] V jednom príklade bolo výhodné uskutočnenie vynálezu, ako je opísané na obrázkoch
1-4, použité na výrobu kovovej nádoby znázornenej na obrázku 11 použitím razníc
znázornených na obrázkoch 12a, 12b, 13a, 13b, 14a a 14b. Raznica znázornená na obrázkoch
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12a a 12b bola prvou raznicou vsunutou do hliníkovej predlisovanej nádoby. Ako je zrejmé z
obrázkov 12a a 12b, má raznica tri osadenia. Raznica na obrázkoch 12a a 12b bola vsúvaná
do predlisku hliníkovej nádoby dovtedy, kým sa horný okraj nádoby dotkol ramena
znázorneného na obr. 12b a vytvoril sa lem. Keď bola raznica ukázaná na obrázkoch 12a a
12b vsunutá do predlisku hliníkovej nádoby, bol vnútorný tlak vzduchu v zásobníku cca 241
kPa.
[0041] Ďalej bola lisovacia raznica znázornená na obrázkoch 13a a 13b vsunutá do
roztiahnutej a zahnutej nádoby. Raznica zobrazená na obrázkoch 13a a 13b má tiež tri
osadenia. Keď bola raznica ukázaná na obrázkoch 13a a 13b vsunutá do roztiahnutej a
zahnutej nádoby, bol vnútorný tlak vzduchu v nádobe 241 kPa.
[0042] Nakoniec bola raznica znázornená na obrázkoch 14a a 14b vsunutá do zahnutej a
roztiahnutej nádoby, z čoho vznikla nádoba znázornená na obrázku 11. Raznica znázornená
na obrázkoch 14a a 14b má iba jedno osadenie. Keď bola raznica ukázaná na obrázkoch 14a
a 14b vsunutá do roztiahnutej a zahnutej nádoby, bol vnútorný tlak vzduchu v nádobe cca 414
kPa.
[0043] Hoci bol tento vynález podrobne opísaný s odkazom na jeho určité uskutočnenia, sú
možné aj iné uskutočnenia bez toho, aby došlo k odchýleniu sa od rozsahu vynálezu, ako je
definovaný v priložených nárokoch.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Spôsob výroby kovovej nádoby (100) obsahujúci:
A) zahnutie horného okraja (102) kovovej nádoby (100) smerom von za vzniku lemu (104); a
B) roztiahnutie priemeru prvého úseku (106) kovovej nádoby (100) na vytvorenie prvého
roztiahnutého úseku (108);
pričom aspoň časť prvého roztiahnutého úseku (108) je pod lemom (104),
pričom sa krok (A) zahnutia a krok (B) roztiahnutia vykonávajú súčasne, alebo sa krok (B)
roztiahnutia vykonáva po kroku (A) zahnutia, a
pričom tento spôsob ďalej zahrnuje krok (D) odstránenia lemu (104) z horného okraja
kovovej nádoby (100).
2. Spôsob podľa nároku 1, kde sa krok (B) roztiahnutia prvého úseku (106) kovovej nádoby
(100) na vytvorenie roztiahnutého úseku (108) uskutoční pomocou rozťahovacej raznice (116,
120).
3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, kde sa krok (A) zahnutia a krok (B) roztiahnutia vykoná v
jedinom zdvihu jedinej raznice (116).
4. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 3 ďalej zahrnujúci:
(C) roztiahnutie priemeru druhého úseku kovovej nádoby (100) na vytvorenie druhého
roztiahnutého úseku (112).
5. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 4, kde krok (B) roztiahnutia zahrnuje vsunutie
rozťahovacej raznice (116, 120) do otvoreného konca kovovej nádoby (100).
6. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 5, kde priemer prvého úseku (106) kovovej nádoby
(100) sa roztiahne aspoň o 5 % v jedinom zdvihu jedinej rozťahovacej raznice (116).
7. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 6, kde sa pôvodný priemer kovovej nádoby (100)
roztiahne aspoň o 5 % jediným zdvihom jedinej rozťahovacej raznice bez predchádzajúceho
zúženia kovovej nádoby (100).
8. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 7, kde sa horný okraj kovovej nádoby (100) zahne
rotačným ohýbacím nástrojom alebo raznicou.
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9. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 8, kde sa lem (104) odstráni z horného okraja
kovovej nádoby (100) orezaním horného okraja kovovej nádoby (100).
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