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ELEKTRONICKÝ SYSTÉM DODÁVKY NIKOTÍNU
Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Tento vynález sa týka systému dodávky aerosolu človeku a jeho
komponentov. Tento vynález sa konkrétne týka systému vytvárania výparov
z kvapaliny.
Opis súčasného stavu techniky
[0002] Elektronické systémy dodávky nikotínu - ESDN (Electronic nicotine
delivery systems - ENDS) sa objavili v roku 2003 a rozrástli sa tak, že sú
v širokej miere k dispozícii v globálnom rozsahu ("Electronic Nicotine Delivery
Systems: International Tobacco Control Four-Country Survey," American
Tournal of Preventive Medicine, VOL. 44, Issue 3, pp. 207-215 (March 2013)).
Tieto systémy nahrádzajú konvenčné fajčiarske výrobky, ktorých súčasťou je
spaľovanie tabaku alebo iného materiálu, ktorý je možné fajčiť. Súčasťou
elektronických systémov dodávky nikotínu ESDN je odparovanie a/alebo tvorba
nikotínového aerosolu, často pomocou ohrievania kvapaliny, obsahujúcej
nikotín, a napodobňovanie konvenčného fajčenia bez spaľovania a vytvárania
dechtu a niektorých z ďalších nebezpečných vedľajších produktov konvenčných
fajčiarskych výrobkov.
[0003] Niektoré lacné výrobky, známe ako e-cigarety (elektronické cigarety), na
trhu privádzajú kvapalinu, obsahujúcu nikotín, do ohrievača cez tkaninu,
nasýtenú

touto

kvapalinou

(Rose

et

al.,

US

Pat.

App.

Pub.

No.

US2012/0255567 A1/Rose a kol., Prihláška patentu Spojených štátov, č.
publikácie US2012/0255567 A1). Iné zariadenia poskytujú pre túto kvapalinu
jednorazovú kazetu (Philip Morris Products S.A., Eur. Pat. App Pub. No. EP 2
113 178 A1/Philip Morris Products S.A., Prihláška európskeho patentu, č.
publikácie EP 2 113 178 A1). V niektorých takých výrobkoch sa touto
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kvapalinou sýti špongiový materiál, ktorý ju pomáha prenášať do ohrievača. Iné
systémy obsahujú lacný knôt zo zväzku sklených vlákien, pomocou ktorého sa
kvapalina prenáša z ohrievača (Philip Morris Products, S.A., Eur. Pat. App.
Pub. No. EP2 606 756 A1/Philip Morris Products S.A., Prihláška európskeho
patentu, č. publikácie EP2 606 756 A1). Samotný knôt je často integrovaný
s elektrickým

ohrievačom

(Tucker

et

al.,

US

Pat.

App.

Pub.

No.

US2013/0192615 A1/Tucker a kol., Prihláška patentu Spojených štátov, č.
publikácie US2013/0192615 A1). Takže kvapalina, knôt a ohrievač, to všetko sú
prvky jednorazovej kazety. Kombinácia knôtu a ohrievača v jednorazovej kazete
obvykle vedie k lacným ohrievačom z obnaženého drôtu omotaného okolo
knôtu, čím sa minimalizuje cena jednorazových komponentov.
[0004] Vyskytli sa aj pokusy využiť technológiu e-cigarety pre skutočné režimy
skončenia fajčenia a/alebo na terapiu, spojenú s náhradou nikotínu. Príklady
týchto spôsobov využitia sú opísané v dokumentoch Rose et al., US Pat. App.
Pub. No. US2012/0255567 A1 (Rose a kol., Prihláška patentu Spojených
štátov, č. publikácie US2012/0255567 A1); a Juster et al., US Pat. App. Pub.
No. US2013/0340775A1 (Juster a kol., Prihláška patentu Spojených štátov, č.
publikácie US2013/0340775A1); a Wensley et al., US Pat. App. Pub. No. US
2014/0144429 A1 (Wensley a kol., Prihláška patentu Spojených štátov, č.
publikácie US 2014/0144429 A1).
[0005] Okrem toho je v dokumente číslo GB 2 513 638 opísaná elektronická
cigareta, obsahujúca poréznu maticu, ktorá obsahuje odparovateľnú kvapalinu
a vypĺňa nejakú trubicu. Táto trubica má nasiakavé vlákna, ktoré siahajú cez jej
bočné otvory a sú skonfigurované tak, aby nasávali odparovateľnú kvapalinu
z poréznej matice do trubice. Elektrický ohrievač v tvare cievky 16 v trubici je
skonfigurovaný tak, aby odparoval kvapalinu, nachádzajúcu sa na nasiakavých
vláknach v trubici, takým spôsobom, že výpary prúdia pozdĺž trubice
k výstupnému koncu, keď užívateľ poťahuje z trubice.
Zhrnutie vynálezu
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[0006] Prekvapujúco sme objavili neobvyklý systém vytvárania výparov
z kvapaliny. Jeden prvok systémov, opísaných v nároku 1, obsahuje elektrický
ohrievač a podlhovastý knôt. Súčasťou elektrického ohrievača je teleso,
obsahujúce najmenej jednu bočnú stenu, ktorá vymedzuje vnútorný prázdny
priestor, aspoň jeden vnútorný povrch, aspoň jeden vonkajší povrch a niekoľko
otvorov, prechádzajúcich najmenej jednou bočnou stenou, a je vytvorený
z elektricky odporového materiálu, zapuzdreného do materiálu, rozptyľujúceho
teplo. Tento podlhovastý knôt má pozdĺžnu os, prvý koniec, druhý koniec
a vonkajší povrch a je vytvorený z trvanlivej podlhovastej konštrukcie, ktorá má
na vonkajšom povrchu niekoľko prvkov, vedúcich kvapalinu. Aspoň časť týchto
prvkov podlhovastého knôtu, vedúcich kvapalinu, nachádzajúcich sa v blízkosti
prvého konca, je spojených aspoň s časťou toho aspoň jedného vnútorného
povrchu elektrického ohrievača a aspoň časť týchto prvkov podlhovastého
knôtu, vedúcich kvapalinu, je schopná privádzať kvapalinu zo zdroja,
nachádzajúceho sa v blízkosti druhého konca knôtu, pozdĺž vonkajšieho
povrchu pozdĺžneho knôtu do elektrického ohrievača. Prvky, vedúce kvapalinu,
obsahujú niekoľko pozdĺžne prebiehajúcich kanálov, vymedzených pozdĺžne
prebiehajúcimi rebrami, vytvorenými na vonkajšom povrchu pozdĺžneho knôtu;
a v pozdĺžnom knôte je vytvorený vnútorný otvor s priemerom, usporiadaným
pozdĺž pozdĺžnej osi knôtu, a pričom priemer tohto vytvoreného vnútorného
otvoru je väčší než vzdialenosť, oddeľujúca susedné pozdĺžne prebiehajúce
rebrá.
[0007] Iná forma vyhotovenia tohto vynálezu sa týka podlhovastého knôtu, ktorý
je vhodný v systéme na vytváranie výparov, obsahujúcich nikotín. Knôt má
tuhú, podlhovastú konštrukciu, ktorá má pozdĺžnu os, prvý koniec a druhý
koniec, niekoľko pozdĺžne prebiehajúcich kanálov, vymedzených pozdĺžne
prebiehajúcimi rebrami, vytvorenými na vonkajšom povrchu tejto podlhovastej
konštrukcie a vnútorný otvor, usporiadaný pozdĺž pozdĺžnej osi tej podlhovastej
konštrukcie. Tieto kanály sú usporiadané a skonfigurované tak, aby prenášali
kvapalinu pozdĺž tohto podlhovastého knôtu a priemer toho vytvoreného
vnútorného otvoru je väčší než vzdialenosť, oddeľujúca susedné pozdĺžne
prebiehajúce rebrá.
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Stručný opis výkresov
[0008]
Na obrázku 1 je znázornený pohľad v perspektíve na zostavený
elektronický systém dodávky nikotínu ("ESDN") podľa jednej formy
vyhotovenia tohto vynálezu.
Na obrázku 2A je znázornený pozdĺžny rez elektronickým systémom
dodávky nikotínu ESDN z obrázku 1 s kazetou, natočenou na vloženie do
puzdra.
Na obrázku 2B je znázornený pozdĺžny rez zostaveným elektronickým
systémom dodávky nikotínu ESDN z obrázka 1.
Na obrázku 3 je znázornený rez jednorazovou kazetou, vhodnou pre
elektronický systém dodávky nikotínu ESDN z obrázka 1.
Na obrázkoch 4A - 4G sú znázornené schematické pohľady na pohyb
vzduchu

elektronickým

nikotínového

aerosolu

systémom
a pohyb

dodávky

tohto

nikotínu

aerosolu

ESDN,

smerom

tvorba

k náustku

elektronického systému dodávky nikotínu.
Na obrázku 5A je znázornený schematický rez elektrickým ohrievačom
a základnou doštičkou, vhodnou pre elektronický systém dodávky nikotínu
ESDN podľa tohto vynálezu.
Na obrázku 5B je pohľad na koniec elektrického ohrievača a na základnú
doštičku z obrázka 5A.
Na obrázku 5C je znázornený pohľad zhora na elektrický ohrievač
a základnú doštičku z obrázka 5A.

EP 3 220 987

37662/H

5

Na obrázku 6A je schematický pohľad na zelený keramický substrát,
vhodný na vytvorenie elektrického ohrievača podľa tohto vynálezu.
Na obrázku 6B je pohľad v perspektíve na viacvrstvový zelený keramický
prvok ohrievača, vytvorený zo substrátu z obrázka 6A.
Na obrázku 7 je znázornený priečny rez jednorazovou kazetou z obrázka 3
pred vložením podlhovastého knôtu do nádržky.
Na obrázku 8 je znázornený rez alternatívnou formou vyhotovenia
jednorazovej kazety, podobnej kazete z obrázka 3, pred vložením
podlhovastého knôtu do nádržky.
Na obrázku 9 je znázornený pohľad v perspektíve na jednorazovú kazetu
z obrázka 8.
Na obrázku 10A je znázornený pohľad v perspektíve na podlhovastý knôt,
vhodný pre praktické využitie tohto vynálezu.
Na obrázku 10B je znázornený priečny rez podlhovastým knôtom z obrázka
10A.
Na obrázku 10C je znázornené zväčšenie jednej časti rezu z obrázka 10B.
Na obrázku 11 je znázornený pohľad v perspektíve na viacvrstvový zelený
keramický prvok ohrievača, vytvorený okolo keramického vretena knôtu.
Na obrázku 12A je znázornený pohľad v perspektíve na jednu alternatívnu
formu vyhotovenia elektronického systému dodávky nikotínu ESDN podľa
tohto vynálezu.
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Na obrázkoch 12B - E sú znázornené rezy elektronickým systémom
dodávky nikotínu ESDN z obrázka 12A a nádobkou v priebehu vkladania
jednorazovej kazety do objímky v puzdre elektronického systému dodávky
nikotínu.
Na obrázkoch 13A – C sú znázornené rezy elektronickým systémom
dodávky nikotínu ESDN a nádobkou v priebehu vyberania jednorazovej
kazety z objímky v puzdre elektronického systému dodávky nikotínu.
Na obrázku 14 je znázornený pohľad v perspektíve na jednu alternatívnu
viackomorovú nádobku.
Na obrázku 15A je znázornený pohľad v perspektíve na alternatívny
elektronický systém dodávky nikotínu ESDN.
Na obrázku 15B je znázornený rez náustkom a jednorazovou kazetou
elektronického systému dodávky nikotínu ESDN z obrázka 15A.
Na obrázku 16A je znázornený pohľad v perspektíve na alternatívny
elektronický systém dodávky nikotínu ESDN.
Na obrázku 16B je znázornený rez náustkom a jednorazovou kazetou
elektronického systému dodávky nikotínu ESDN z obrázka 16A.
Na obrázku 17A je znázornený pohľad v perspektíve na alternatívny
elektronický systém dodávky nikotínu ESDN.
Na obrázku 17B je znázornený rez náustkom a jednorazovou kazetou
elektronického systému dodávky nikotínu ESDN z obrázka 17A.
Na obrázku 18A je znázornený pohľad v perspektíve na alternatívny
elektronický systém dodávky nikotínu ESDN.
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Na obrázku 18B je znázornený rez náustkom a jednorazovou kazetou
elektronického systému dodávky nikotínu ESDN z obrázka 18A.

********

Podrobný opis uprednostňovaných foriem vyhotovenia
[0009] K podrobnejšiemu opisu tohto vynálezu, ktorý je stručne zhrnutý vyššie,
je možné dospieť odkazom na formy jeho vyhotovenia, ktoré sú znázornené na
priložených výkresoch. Je však potrebné poznamenať, že priložené výkresy
znázorňujú len typické formy vyhotovenia tohto vynálezu a z tohto dôvodu sa
nemajú považovať za obmedzujúce jeho rozsah, pretože tento vynález môže
pripúšťať iné rovnako efektívne formy vyhotovenia.
[0010] Pojem "neporézny" ("non-porous") a jeho varianty, ktoré sa používajú
v tejto špecifikácii a v nárokoch, sa vzťahujú na tuhú fyzickú konštrukciu, ktorá
je schopná vzájomného pôsobenia s kvapalinou bez toho, aby takéto kvapaliny
prenikali do tejto tuhej konštrukcie. Možno to dosiahnuť napríklad pomocou
tuhej konštrukcie, v ktorej jednoducho nie sú žiadne póry, ktoré by umožňovali
prienik kvapaliny, alebo zmenou povrchu inak poréznej konštrukcie pomocou
nepriepustného poťahového materiálu alebo takou povrchovou úpravou, ktorá
v zásade uzavrie povrchové póry. V podstate celý prietok kvapaliny pozdĺž takej
konštrukcie prebieha po vonkajších povrchoch tejto konštrukcie, nie cez
samotnú konštrukciu.
[0011] Pojem "tepelná degradácia" ("thermal degradation ") a jeho varianty,
ktoré sa používajú v tejto špecifikácii a v nárokoch, sa vzťahujú na poškodenie
alebo zničenie v prítomnosti zvýšených teplôt. Sem patrí spaľovanie, pripálenie,
tavenie, deformácia, zničenie, vypúšťanie toxických alebo iných nebezpečných
látok a podobne.
[0012] Pojem "trvanlivý" ("durable ") a jeho varianty, ktoré sa používajú v tejto
špecifikácii a v nárokoch, sa vzťahujú na schopnosť nejakej konštrukcie
odolávať poškodeniu, opotrebovaniu, drobivosti, skriveniu, vyklenutiu a/alebo
zničeniu v čase, keď je vystavená treniu v priebehu klzných pohybov pozdĺž
susedných konštrukcií a do prekážajúcich tvaroviek.
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[0013] S odkazom na obrázky 1 - 3 elektronický systém 10 dodávky nikotínu
("ESDN") obsahuje zdroj 12 elektrickej energie a elektrický ohrievač 14,
obsiahnuté v puzdre 16. Puzdro 16 má aspoň jeden vstupný otvor 17 pre
vzduch a poskytuje objímku 18 pre jednorazovú kazetu 20 v blízkosti
elektrického ohrievača 14. Súčasťou jednorazovej kazety 20 je prednostne
nádržka 22, obsahujúca roztok nikotínu a náustok 24, ktorý má výstup 25 pre
ťahanie nikotínového aerosolu z ESDN 10. Prinajmenšom vtedy, keď sa puzdro
16, elektrický ohrievač 14 a kazeta 20 zmontujú, spolupracujú tak, že vytvárajú
odparovaciu komoru. Zostavený ESDN 10 zabezpečuje aj vopred určený prúd
vzduchu z toho najmenej jedného vstupu pre vzduch cez odparovaciu komoru
26, výstupný kanál 28 a do výstupu 25 z náustku 24 a umožňuje užívateľovi
vdychovať nikotínový arerosol, ktorý sa v ňom vytvára. Okrem toho zostavený
ESDN 10 poskytuje kvapalinový kanál, ktorým je podlhovastý knôt 30,
definovaný v nárokoch, z nádržky 22 do elektrického ohrievača 14. Puzdro 16
môže zabezpečovať aj pripojiteľnosť k vonkajšiemu elektrickému zdroju a/alebo
údajovej komunikácii, ako je napríklad USB port 32, pre napájanie a/alebo
opätovné napájanie vnútorného zdroja 12 elektrickej energie, prednostne
dobíjateľnej batérie.
[0014] Vnútorný zdroj 12 elektrickej energie je dostatočný na napájanie
elektrického ohrievača 14, programovateľnej riadiacej jednotky (nie je
znázornená) a ľubovoľnej želanej spätnej väzby užívateľovi (napríklad svetlo
33), vonkajšieho počítača alebo siete. Programovateľná riadiaca jednotka
prijíma informácie zo snímača 34 tlaku (ktorý zisťuje užívateľovo vdychovanie)
a prípadne z iných snímačov (ako sú napríklad snímače teploty) a riadi
elektrickú energiu, dodávanú do elektrického ohrievača 14 a riadi voliteľný(é)
snímač(e) nadmernej teploty, ktorý(é) môže(u) ukončiť prívod elektrickej
energie

do

elektrického

ohrievača

14

a zabrániť

nežiaducim

a/alebo

nebezpečným teplotným udalostiam. Programovateľná riadiaca jednotka môže
zabezpečovať zber, ukladanie a oznamovanie údajov po drôtovom alebo
bezdrôtovom spoji. Vnútorným zdrojom 12 elektrickej energie môže byť
ľubovoľný vhodný prenosný zdroj 12 elektrickej energie.
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[0015] Elektrický ohrievač 14 je namontovaný na základnej doštičke 36 kvôli
oddeleniu elektrických odporových prvkov ohrievača od iných, tepelne citlivých
komponentov ESDN 10. Elektrický ohrievač 14 obsahuje najmenej jeden
elektrický odporový prvok ohrievača zapuzdrený do materiálu, rozptyľujúceho
teplo. Rozptylom tepla cez materiál, rozptyľujúci teplo, sa vo všeobecnosti
vyrovnáva profil tepla, ktoré vyvíja(jú) ohrievací(ie) prvok(ky), aby sa zabránilo
vytváraniu ohraničených horúcich miest na povrchu elektrického ohrievača 14.
[0016] Ako je uvedené vyššie, súčasťou jednorazovej kazety 20 je prednostne
nádržka 22, obsahujúca roztok nikotínu a náustok 24 na poťahovanie
nikotínového aerosolu z ESDN 10. Okrem toho zostavený ESDN 10 poskytuje
kvapalinový kanál, ktorým je podlhovastý knôt 30, definovaný v nárokoch,
z nádržky 22 do elektrického ohrievača 14. Podlhovastý knôt 30 je v tesnom
kontakte s povrchom elektrického ohrievača 14, čo umožňuje, aby sa tepelnou
energiou odparoval nikotínový roztok, privádzaný k elektrickému ohrievaču
podlhovastým knôtom 30. S tým, ako sa nikotínový roztok odparuje,
podlhovastý knôt 30 privádza k elektrickému ohrievaču 14 pôsobením
vzlínavosti ďalší nikotínový roztok.
[0017] Zostavený ESDN 10 poskytuje aj odparovaciu komoru 26, umiestnenú
v blízkosti elektrického ohrievača 14. V odparovacej komore 26 elektrický
ohrievač 14 odparuje nikotínový roztok, ktorý privádza podlhovastý knôt 30,
a v tejto odparovacej komore sa odparený nikotínový roztok zmiešava
s vonkajším vzduchom, nasávaným cez jeden alebo viac vstupných otvorov 17
pre vzduch a vytvára sa nikotínový aerosol. Odparovacia komora 26 je spojená
aj s výstupom 25 z náustku 24 prostredníctvom najmenej jedného výstupného
kanála 28 v jednorazovej kazete 20, čo užívateľovi(ke) umožňuje vťahovať
nikotínový aerosol do jeho/jej úst.
[0018] Na obrázkoch 4A - 4G je znázornený jeden príklad prúdenia vzduchu
cez ESDN 10. Tieto obrázky sú schematické kvôli vysvetleniu tohto procesu
a nie je ich účelom, aby obmedzovali skutočné umiestnenie všetkých prvkov,
ktoré sú na nich znázornené. Ako je znázornené na obrázku 4A, keď si užívateľ
potiahne vzduch z náustku, podtlak núti vzduch prúdiť do zostaveného ESDN
10. Konkrétne, vzduch sa odsáva z odparovacej komory 26 cez výstupný kanál
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28, pričom v odparovacej komore 26 sa znižuje tlak vzduchu. Odsávaný vzduch
(znázornený šípkami 38) sa dopĺňa vstupom vzduchu cez jeden alebo viac
otvorov 17 v puzdre 16, nachádzajúcich sa v blízkosti odparovacej komory 26
(obrázok 4B). Vstupujúci vzduch je znázornený šípkami 39. Znížený tlak
vzduchu v komore 26 sníma snímač 34 tlaku, umiestnený v blízkosti základnej
doštičky 36, mimo odparovacej komory 26, cez vyrovnávací otvor 40 tlaku. Ako
je znázornené na obrázku 4C, pri vyrovnávaní tlaku cez vyrovnávací otvor 40
tlaku sa deformuje oddeľovacia membrána 42, čím sa znižuje tlak vzduchu
v blízkosti snímača 34 tlaku a aktivuje sa spínač, operatívne pripájaný k
snímaču 34 tlaku. Tento snímač 34 tlaku aktivuje elektrický ohrievač 14, ten
zasa ohrieva nikotínový roztok, ktorý je s ním v kontakte na povrchu
podlhovastého knôtu 30. Nikotínový roztok sa odparuje a zmiešava sa so
vzduchom v odparovacej komore 26, pričom sa vytvára nikotínový aerosol 44
(znázornený na obrázku 4D). Nikotínový aerosol 44 je odsávaný z odparovacej
komory 26 cez výstupný kanál 28, privádza sa do náustku 24 a nakoniec do
užívateľových úst (obrázok 4D). S tým, ako sa nikotínový roztok odparuje,
z nádržky 22 sa nasáva ďalší roztok pozdĺž knôtu 30 k elektrickému ohrievaču
14 tak, ako je znázornené prívodnými šípkami 46 roztoku. Objem nikotínového
roztoku, odvádzaného z nádržky 22, sa nahrádza vzduchom 48 (znázorneným
šípkami), nasávaným cez vnútorný otvor v knôte 50 (obrázok 4E), podrobnejšie
opísaný ďalej. V rámci jednej formy vyhotovenia sa po uplynutí vopred
určeného času (určeného napríklad programovateľnou riadiacou jednotkou)
prívod elektrickej energie do elektrického ohrievača 14 ukončí, odparovacia
komora 26 sa ochladí a žiadny ďalší nikotínový aerosol sa nevytvára (obrázok
4F). Užívateľ potom prestane ťahať z ESDN 10, čím skončí svoje "použitie"
(obrázok 4G). Užívateľ môže alternatívne prestať ťahať z tohto zariadenia pred
uplynutím toho vopred určeného času. V takom prípade sa tlak v odparovacej
komore 26 vráti na úroveň atmosférického tlaku, oddeľovacia membrána 42 sa
uvoľní a snímač 34 tlaku vyšle signál do spínača, aby ukončil prívod energie do
elektrického ohrievača 14.
[0019] Jednorazová kazeta 20 má niekoľko prvkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť
tohto systému. V rámci jednej formy vyhotovenia sa jednorazová kazeta 20
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bezpečne zaistí v puzdre 16 takým spôsobom, že sa nedá ľahko vybrať rukou;
vybratie z puzdra 16 si vyžaduje interakciu s nádobkou (je podrobnejšie
opísaná ďalej) kvôli jednorazovej kazete 20. V rámci ďalšej formy vyhotovenia
sa do jednorazovej kazety 20 nedá ľahko doplniť ďalšia kvapalina. V rámci inej
formy vyhotovenia sa nevyužitá jednorazová kazeta 20 zaistí v nádobke
dovtedy, kým sa nevyužije; vybratie z nádobky si vyžaduje interakciu
s prázdnym puzdrom ESDN 10. Takže jednorazová kazeta 20 sa zaistí buď v
ESDN 10 pre potreby využitia, alebo v nádobke (je podrobnejšie opísané ďalej)
pre potreby uloženia a/alebo likvidácie. Tým sa vo veľkej miere zníži potenciál
pre neúmyselné sprístupnenie nikotínového roztoku životnému prostrediu
a/alebo deťom, pretože táto konštrukcia významne obmedzuje možnosť
prístupu k nikotínovému roztoku, obsiahnutému v jednorazovej kazete 20.
Stane sa to v podstate prostredníctvom používania ESDN 10 a premeny
nikotínového roztoku na aerosol. Je ťažké dostať sa ku kvapalnému obsahu
inak, keď je kazeta zaistená buď v ESDN 10 a/alebo v nádobke, obsahujúcej
jednorazovú kazetu 20.
[0020] ESDN 10 sa môže používať s príslušenstvom, ako je napríklad dobíjacia
skrinka, ktorá môže obsahovať ďalší zdroj elektrickej energie alebo elektronické
vybavenie.
Puzdro:
[0021] Puzdro 16 môže obsahovať ľubovoľný vhodný materiál alebo
kombináciu materiálov. Prednostne obsahuje jeden alebo viac tvrdý(ch),
žiaruvzdorný(ch) materiál(ov). Medzi príklady vhodných materiálov patria, ale
bez obmedzenia len na ne, kovy, zliatiny, plastové alebo kompozitné materiály,
obsahujúce jeden alebo viaceré z týchto materiálov, alebo keramika. Medzi
plasty môžu patriť termoplasty, ktoré sú vhodné pre potravinárske alebo
farmaceutické aplikácie, napríklad polypropylén, polyéteréterketón (PEEK),
a polyetylén. Uvedený materiál je prednostne ľahký a nie je krehký. Puzdro 16
môže byť vyrobené vstrekovaním plastu do formy alebo ľubovoľnou inou
vhodnou metódou a prednostne má ergonomický tvar a je prispôsobené tak,
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aby sa pohodlne vošlo do užívateľovej dlane. V rámci jednej formy vyhotovenia
môže mať puzdro 16 maximálny dĺžkový rozmer asi až do 20 cm a maximálny
rozmer, kolmý na túto dĺžku, asi až do 10 cm.
Zdroj elektrickej energie:
[0022] Vnútorný zdroj 20 elektrickej energie je dimenzovaný tak, aby dodával
dostatočne veľkú elektrickú energiu pre elektrický ohrievač 14, ktorou sa
odparuje nikotínový roztok, a pre ľubovoľné elektronické ovládacie prvky, ktoré
môže obsahovať zostavený ESDN 10. Prednostne je vymeniteľný a/alebo
dobíjateľný a jeho súčasťou môžu byť zariadenia, ako je napríklad kondenzátor,
alebo ešte radšej, batéria. V rámci jednej práve teraz uprednostňovanej formy
vyhotovenia je týmto zdrojom 12 elektrickej energie vymeniteľná a/alebo
dobíjateľná batéria, hoci by mohol obsahovať zdroj 12 elektrickej energie na
báze rýchlo sa vybíjajúceho kondenzátora, ktorý sa dobíja jedným alebo
viacerými batériovými článkami. Charakteristiky, ktoré sa vyžadujú od zdroja 12
elektrickej energie, sa vyberajú vzhľadom na charakteristiky všetkých
komponentov v ESDN 10. Medzi uprednostňované dobíjateľné batériové články
patria, ale bez obmedzenia len na ne, lítiové články, vrátane lítiumpolymérových batérií. Jedným príkladom vnútorného zdroja 12 elektrickej
energie je lítium-polymérový článok, dodávajúci elektrické napätie asi 3,4 V,
ktorý má kapacitu najmenej asi 200 miliampérhodín (mAh).
[0023] Vnútorný zdroj 12 elektrickej energie prednostne elektricky komunikuje
so spojovacím prvkom (ako je napríklad USB port 32) kvôli pripojiteľnosti
k vonkajšiemu zdroju elektrickej energie. Uprednostňovaný systém však
užívateľovi bráni v použití ESDN v priebehu dobíjania tohto zariadenia. Tento
spojovací prvok tiež môže zabezpečovať prenos informácií medzi vnútornou
riadiacou jednotkou procesu a vonkajšími sieťami a/alebo výpočtovými
zariadeniami, vrátane, ale bez obmedzenia len na ne, inteligentnej dobíjacej
skrinky,

inteligentného

telefónu

(smartphone),

prenosného

výpočtového

zariadenia, stolného počítača alebo internetu alebo inej miestnej a/alebo
rozsiahlej siete.
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Elektronické vybavenie:
[0024] V rámci jednej formy vyhotovenia, opísanej pomocou obrázkov 4A - 4G,
je

tlakový

spínač/snímač

34

tlaku

v riadiacom

elektronickom

obvode

skonfigurovaný tak, aby zisťoval existenciu ťahu vzduchu cez ESDN 10, najmä
cez odparovaciu komoru 26 a elektrický obvod sa uzatvára medzi vnútorným
zdrojom 12 elektrickej energie a elektrickým ohrievačom 14. Riadiaca jednotka
procesu riadi veľkosť elektrického napätia/prúdu, ktorý má byť dodávaný do
elektrického ohrievača 14. Elektrický ohrievač 14 vyvíja na výstupe dostatočné
množstvo tepla na odparenie aspoň časti nikotínového roztoku, ktorý si potom
užívateľ poťahuje ako nikotínový aerosol 44. Keď užívateľ prestane ťahať
vzduch cez náustok 24 a výstup pre vzduch, snímač 34 tlaku zistí, že vzduch
v odparovacej komore 26 neprúdi (alebo tam klesol tlak) a elektrický obvod
medzi vnútorným zdrojom 12 elektrickej energie a elektrickým ohrievačom 14
sa rozpojí (napríklad priamo snímačom 34 tlaku alebo v odozve na príjem
inštrukcií

z riadiacej

jednotky

procesu)

s oneskorovacími

obvodmi

zabudovanými do riadenia alebo bez nich. Ručné vypínanie alebo aktivácia
zdroja 12 elektrickej energie je tiež jednou možnosťou.
[0025] V rámci jednej formy vyhotovenia môže byť riadiacou jednotkou procesu
mikročip alebo riadiaca jednotka, ktorá zapracuje podľa potreby vtedy, keď ju
použije užívateľ. Takže riadiaca jednotka procesu môže prijímať snímané
hodnoty zo spínača/snímača 34 a môže zabezpečovať prívod elektrického
napätia/prúdu do elektrického ohrievača 14 v závislosti od takýchto snímaných
hodnôt. Spínačom/snímačom 34 môže byť spínač, snímač alebo kombinácia
spínača a snímača. Súčasťou spínača/snímača 34 môže byť napríklad
elektronický snímač prúdenia vzduchu, pričom tento elektronický snímač
prúdenia vzduchu sníma vtedy, keď si užívateľ práve poťahuje z ESDN 10. Ešte
ďalej, súčasťou spínača/snímača 34 môže byť časový spínač, ktorý rozpojí
obvod

medzi

vnútorným

zdrojom

12

elektrickej

energie

a elektrickým

ohrievačom 14 potom, ako bol tento obvod spojený po určitú prahovú hodnotu
času. Existujú rozmanité spínače a snímače, ktoré je možné využívať na

EP 3 220 987

37662/H

14

zisťovanie prúdenia vzduchu a/alebo tlaku, a ktoré možno využívať na aktiváciu
ohrievacieho prvku.
[0026] Okrem toho je možné zaradiť do elektronických riadiacich obvodov
signalizačné prvky, ako sú napríklad svetlá (napríklad signálne svetlo 33), zvuky
a/alebo vône, a/alebo ich možno riadiť týmito obvodmi.
Elektrický ohrievač:
[0027] V rámci jednej formy vyhotovenia elektrický ohrievač 14 obsahuje
základnú doštičku 36 a elektrický ohrievač 14. Základná doštička 36 funguje
ako montážny povrch pre elektrický ohrievač 14 a tepelná bariéra medzi
odparovacou komorou 26 a ostatnými komponentmi puzdra 16, ako sú
napríklad riadiace jednotky/riadiace obvody a/alebo vnútorný zdroj 12 elektrickej
energie. Ako je znázornené na obrázku 5A, základná doštička 36 môže
poskytovať jeden alebo viac prechodov pre vzduch (napríklad vyrovnávací otvor
40 tlaku a prechod 52 pre vstup vzduchu). Základná doštička 36 poskytuje aj
jeden alebo viac prechodov pre elektrické vodiče, ktoré spájajú elektrický
ohrievač 14 s vnútorným zdrojom 12 elektrickej energie.
[0028] Na výrobu základnej doštičky je vo všeobecnosti možné použiť
ľubovoľný materiál, ktorý sa dá strojovo obrábať, alebo ešte radšej tvarovať, do
želaného tvaru, a ktorý je schopný odolávať chemickej degradácii v dôsledku
pôsobenia kvapalín, používaných v systéme, a vysokých teplôt (napríklad
vyšších než 150° C alebo aj 200° C). Medzi uprednostňované materiály patria,
ale bez obmedzenia len na ne, termosetové polyméry, termoplastické polyméry
a keramika.

Medzi

a žiaruvzdorné
neobmedzujúceho

zvlášť

uprednostňované

termoplastické
zoznamu

polyméry.

vhodných

materiály
Do

žiaruvzdorných

patria

keramika

reprezentatívneho,
termoplastických

polymérov patria polyméry z tekutých kryštálov (liquid crystal polymers - "LCP"),
polyéteréterketón (Polyetheretherketone - PEEK), polyéterimid (Polyether Imide
- PEI), polyfenylénsulfid (Polyphenylene Sulfide - PPS), fluoropolyméry,
polyimidy, polyamidimidy (Polyamideimides - PAI), vysoko výkonné polyamidy
(High-performance polyamides - HPPA), polyimidy (PI), polyketóny, deriváty
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polysulfónu, polycyklohexán dimetyltereftaláty (Polycyclohexane dimethylterephthalates - PCT), fluoropolyméry, polyéterimidy (Polyetherimides - PEIs),
polybenzoimidazoly

(Polybenzimidazoles

-

PBI),

polybutylén

tereftaláty

(Polybutylene terephthalates - PBT), syndiotaktický polystyrén, akrylonitrilmetylakrylátové kopolyméry (napríklad živice Barex® od spoločnosti Velox,
Hamburg, Nemecko) a podobne.
[0029] Elektrický ohrievač obsahuje elektrické odporové ohrievacie prvky,
v podstatnej miere zapuzdrené do keramického materiálu, ktorý je v podstate
neporézny,

do

keramického

materiálu,

materiálu,

rozptyľujúceho

do ktorého

sú

teplo.

Neporézny

zapuzdrené

charakter

ohrievacie

prvky,

v podstatnej miere vylučuje priamy kontakt medzi nikotínovým roztokom
a odporovými ohrievacími prvkami. Tým sa minimalizuje tvorba ohraničených
horúcich miest na povrchu elektrického ohrievača 14, ktoré sa dotýkajú
nikotínového roztoku. Toto znižuje pravdepodobnosť prehrievania komponentov
nikotínového roztoku aj podlhovastého knôtu 30. Toto skutočne umožňuje
používať knôty, ktoré nemôžu pracovať v priamom dotyku s kovovými,
odporovými ohrievacími prvkami, ako je wolfrámový a/alebo medený drôt.
V mnohých komerčných zariadeniach sa ako knôty využívajú zväzky sklených
vlákien a tieto knôty sú omotané obnaženými kovovými drôtmi. Medzi príklady,
opísané v patentovej literatúre, patria Philip Morris Products, S.A., Eur. Pat.
App. Pub. No. EP2 606 756 A1 (Philip Morris Products S.A., Prihláška
európskeho patentu, č. publikácie EP 2 606 756 A1); a Tucker et al., US Pat.
App. Pub. No. US2013/0192615 A1 (Tucker a kol., Prihláška patentu Spojených
štátov, č. publikácie US2013/0192615 A1). Na rozdiel od toho tento vynález
umožňuje využívať polymérový knôt, dokonca pretláčaný knôt, vytvorený
z trvanlivého, termoplastického materiálu, ktorý je v podstate neporézny, ako je
opísané ďalej.
[0030] V rámci jednej uprednostňovanej formy vyhotovenia elektrický ohrievač
14 obsahuje odporové ohrievacie prvky, vytvorené z elektricky odporových
materiálov, zapuzdrených do keramického materiálu, ktorý je v podstate
neporézny. Tie elektricky odporové materiály môžu mať formu drôtu, vločiek,
fólie alebo tenkej vrstvičky, spojitej alebo vzorovanej,
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naneseného (napríklad potlačeného, nastriekaného, potiahnutého a podobne)
alebo vyformovaného na keramickom materiáli, ktorý sa ďalej spracuje tak, aby
bol ten elektricky odporový materiál zapuzdrený (a ak je to vhodné, zatavený)
do toho keramického materiálu.
[0031] Medzi vhodné elektricky odporové materiály patria, ale bez obmedzenia
len na ne: polovodiče, ako je napríklad dotovaná keramika, elektricky "vodivá"
keramika (ako je napríklad disilicid molybdénu), uhlík, grafit, kovy, zliatiny kovov
a kompozitné materiály, vyrobené z keramického materiálu a z kovového
materiálu. Takéto kompozitné materiály môžu obsahovať dotovanú alebo
nedotovanú keramiku. Medzi príklady vhodnej dotovanej keramiky patria
dotované karbidy kremíka. Medzi príklady vhodných kovov patria titán,
zirkónium, tantal a kovy z platinovej skupiny. Medzi príklady vhodných zliatin
kovov patria nerezová oceľ, zliatiny obsahujúce nikel, kobalt, chróm, hliník,
titán, zirkónium, hafnium, niób, molybdén, tantal, wolfrám, cín, gálium, mangán
a železo a superzliatiny (vysoko výkonné zliatiny) na báze niklu, železa,
kobaltu, nerezovej ocele, titánová zliatina Timetal® a zliatiny na báze železa,
mangánu, hliníka .
[0032] V rámci jednej formy vyhotovenia môže mať elektricky odporový materiál
formu kovovej leptanej fólie (alebo tenkej vrstvičky), zapuzdrenej medzi dve
vrstvy inertného materiálu, rozptyľujúceho teplo. V tom prípade môže ten
inertný materiál obsahovať polyimid Kapton® alebo sľudovú fóliu. Leptaná fólia
môže obsahovať kovový plech, vyrezaný laserom alebo elektrochemickým
procesom do želaného vzoru. Tento plech môže mať obdĺžnikový tvar alebo
môže mať tvar podľa nejakého vzoru, ktorý môže vytvárať konštrukciu podobnú
cievke, keď sa omotá okolo kapilárneho knôtu 30. Medzi ostatné alternatívy
patrí žeraviaci drôt alebo vlákno, napríklad nikel-chrómové (Ni-Cr), platinové,
wolfrámové, alebo drôt zo zliatiny, vložený do keramického materiálu.
[0033] V rámci jednej uprednostňovanej formy vyhotovenia, znázornenej na
obrázkoch 6A - B, je v elektrickom ohrievači 14 ako elektricky odporový materiál
54 využitý materiál, dotovaný wolfrámom, vytvorený na zelenom (nevypálenom)
keramickom substráte 56. Tento materiál je prednostne natlačený alebo
nanesený na zelený keramický substrát. Uprednostňovaný zelený keramický
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substrát 56 je vytvorený tak, aby vytváral vzor s makro otvormi 58, ktoré sú
v ňom vyformované. Na časť zeleného keramického substrátu 56 je nanesená
stopa elektricky odporového materiálu 54 v tvare spojitej trasy, ktorá začína
a končí na jednom okraji 60 zeleného keramického substrátu 56. Zelený
keramický substrát 56 sa potom omotá okolo valcového vretena 62 (v smere,
ktorým ukazuje šípka 63 ) tak, že sa vytvorí ohrievací prvok 64 zo zelenej
keramiky s otvorenými koncami 66, vytvorený z troch vrstiev zeleného
keramického substrátu 56, pričom každá vrstva je položená na predchádzajúcu
vrstvu tak, že otvory 58 sa v podstate prekrývajú a vytvárajú spojité makro
otvory, vedúce od vonkajšieho povrchu 68 ohrievacieho prvku 64 zo zelenej
keramiky po jeho výsledný vnútorný otvor 70. Elektricky odporový materiál 54 je
zapuzdrený do vrstiev ohrievacieho prvku 64 zo zelenej keramiky a sú osadené
dva elektrické vývody 72, ktoré majú elektrický kontakt s koncami elektricky
odporového materiálu 54. Tieto vývody sú potom k dispozícii pre elektrické
spojenie cez základnú doštičku 36, opísanú vyššie. Ohrievací prvok 64 zo
zelenej keramiky sa potom vypáli (ohreje sa na veľmi vysokú teplotu, pri ktorej
sa keramický materiál roztaví) a vytvorí sa elektrický ohrievač 14, ako
rozpoznajú osoby so základnými zručnosťami v tomto obore techniky.
[0034] V rámci jednej alternatívnej formy vyhotovenia sa môžu makro otvory 58
vytvárať potom, ako sa zelený keramický substrát 56 omotá okolo vretena 62.
[0035] Všeobecnejšie povedané, elektrický ohrievač má teleso, vytvorené
najmenej z jednej bočnej steny, ktorá vymedzuje dĺžku, vnútorný prázdny
priestor, najmenej jeden vnútorný povrch (napríklad vnútorný otvor 70),
najmenej jeden vonkajší povrch (napríklad vonkajší povrch 68) a niekoľko
otvorov 58, vedúcich cez tú najmenej jednu bočnú stenu a/alebo medzi
susednými bočnými stenami a spájajúcich vnútorný otvor 70

s vonkajším

povrchom 68. Takže nikotínové výpary môžu unikať z kombinácie ohrievač/knôt
z vnútorného otvoru 70 cez makro otvory 58 do objemu odparovacej komory 26.
[0036] Elektrický ohrievač môže nadobúdať mnoho tvarov, ktoré poskytujú
povrchy, smerujúce dovnútra a povrchy, smerujúce von. Napríklad bola opísaná
jednoduchá trubicová konštrukcia. Iná trubicová konštrukcia môže obsahovať
trubice
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prierezmi. Medzi alternatívne tvary ohrievača môžu patriť kanálové ohrievače,
ktoré majú jednu otvorenú stenu, a vytvárajú prierez "v tvare c", "v tvare u" a "v
tvare v", alebo iné otvorené, kanálové konštrukcie. Teleso môže byť
alternatívne vytvorené z niekoľkých ‘prstov’, z ktorých každý poskytuje jednu
bočnú stenu a tieto bočné steny dohromady vymedzujú prázdny vnútorný
priestor.
[0037] Okrem toho rozmer, kolmý na dĺžku elektrického ohrievača (napríklad
priemer trubicového elektrického ohrievača), sa môže meniť tak, že vytvára
kužeľový tvar alebo tvar zrezaného kužeľa alebo iné tvary objímkového typu,
ktoré prijmú alebo držia knôt v tesnom kontakte s povrchom, smerujúcim
dovnútra.
Kazeta:
[0038] Ako je uvedené vyššie, puzdro 16 obsahuje objímku 18 pre jednorazovú
kazetu 20, umiestnenú v blízkosti elektrického ohrievača 14 a súčasťou tejto
jednorazovej kazety 20 je nádržka 22, obsahujúca nikotínový roztok. Kým
v nasledujúcom opise sú odkazy na nikotínový roztok, v zariadení podľa tohto
vynálezu je možné používať iné roztoky, tvoriace výpary.
[0039] Nikotínové roztoky vo všeobecnosti obsahujú aspoň kombináciu vody,
propylénglykolu a/alebo glycerínu a nikotínu. V niektorých prípadoch môžu tieto
roztoky obsahovať od 2 do 10 %hmot. nikotínu, od 0 do 30 %hmot. vody, od 65
do 95 %hmot. propylénglykolu a/alebo zmesi propylénglykolu a glycerínu. Tieto
roztoky majú bod varu od 105° C do 150° C a viskozitu od 10 000 do 60 000
mPa (milipaskalov). V rámci jednej formy vyhotovenia nikotínový roztok
obsahuje najmenej 12 hmotnostných percent vody, najmenej 70 hmotnostných
percent propylénglykolu; a najmenej 2 hmotnostné percentá nikotínu alebo jeho
soli. V rámci jednej formy vyhotovenia ten kvapalný roztok obsahuje najmenej
15 hmotnostných percent vody, ako napríklad najmenej 20 hmotnostných
percent vody. V rámci jednej formy vyhotovenia ten kvapalný roztok obsahuje
najmenej 75 hmotnostných percent propylénglykolu, ako napríklad najmenej 80
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hmotnostných

percent

propylénglykolu,

ako

napríklad

najmenej

85

hmotnostných percent propylénglykolu.
[0040] Ako je znázornené na obrázku 7, nádržka 22 obsahuje najmenej jeden
otvor 74, cez ktorý je možné odsávať nikotínový roztok a nasmerovať ho do
odparovacej komory 26 v zostavenom ESDN 10. Pred použitím sa však osadí
kvapalná bariéra alebo upchávka, ako je napríklad bariérová membrána 76, aby
sa zabránilo unikaniu

roztoku cez otvor 74. V rámci foriem vyhotovenia,

v ktorých je podlhovastý knôt 30 zabudovaný do jednorazovej kazety 20, môže
byť tento podlhovastý knôt 30 uložený, napríklad klzne zasunutý do otvoru 74
hneď vedľa bariérovej membrány 76 a v priebehu zaisťovania jednorazovej
kazety 20 v objímke 18 sa môže podlhovastý knôt 30 zasunúť ďalej do nádržky
22, aby pretrhol bariérovú membránu 76 a vytvoril kvapalinový kanál z nádržky
22 do elektrického ohrievača 14. Preniknutie knôtu 30 do nádržky 22 je možné
obmedziť prostredníctvom zarážky 77 (je znázornená na obrázkoch 3 a 7).
V rámci alternatívnej formy vyhotovenia (nie je znázornená) môže byť
kvapalinovou bariérou upchávka alebo zátka, umiestnená okolo vzdialeného
konca knôtu, ktorý sa umiestni do otvoru 74. V rámci foriem vyhotovenia,
v ktorých podlhovastý knôt 30 vyčnieva z elektrického ohrievača 14, by sa knôt
30 vložil do otvoru 74 a v priebehu zaisťovania jednorazovej kazety 20
v objímke 18 by pretrhol bariérovú membránu 76 alebo by narušil upchávku
v otvore 74 alebo v jeho blízkosti. V rámci alternatívnych foriem vyhotovenia,
v ktorých je knôt súčasťou súpravy náhradných dielov pre ESDN, môže byť
knôt zabalený s jednorazovou kazetou a vložený do otvoru 74 pred zaistením
jednorazovej kazety v objímke puzdra.
[0041] Keď sa nikotínový roztok odsáva z nádržky 22, do nádržky 22 sa vpúšťa
rovnaký objem vzduchu. Tento náhradný vzduch môže prúdiť cez jeden alebo
viac odvetrávacích otvorov (ako je napríklad vnútorný otvor 50 v knôte 30)
alebo pomocou inej technológie odvetrávania nádržky, ktorá je známa osobám
so základnými zručnosťami v tomto obore techniky.
[0042] Jednorazová kazeta 20 obsahuje aj najmenej jeden prechod pre vzduch
(výstupný kanál 28) medzi odparovacou komorou 26 a náustkom 24, ktorý
užívateľovi(ke) umožňuje vťahovať nikotínový aerosol do jeho/jej úst. Výstupný
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kanál 28 môže mať v podstate konštantný prierez, alebo sa tento prierez môže
po dĺžke kanála meniť. V rámci jednej uprednostňovanej konfigurácie sa plocha
prierezu výstupného kanála 28 mimo odparovacej komory 26 zmenšuje.
Náustok 24 je prednostne umiestnený v časti jednorazovej kazety 20, vzdialenej
od odparovacej komory 26.
[0043] Kým forma vyhotovenia z obrázkov 1 - 7 je efektívna, osoba so
základnými zručnosťami v tomto obore techniky rozpozná, že väčšia symetria
prúdenia vzduchu okolo ohrievača môže zlepšiť rozloženie veľkosti častíc
a zmenšiť pravdepodobnosť kondenzácie v odparovacej komore. Takže je
možné využívať viac než jeden výstupný kanál, alebo výstupný kanál môže mať
tvar prstenca. Prednostne existujú najmenej dva výstupné kanály (znázornené
na obrázkoch 8 a 9), jednorazová kazeta 20’ obsahuje dva prechody pre
vzduch (výstupné kanály 28’) medzi odparovacou komorou 26’ a náustkom 24’,
ktoré užívateľovi(ke) umožňujú vťahovať nikotínový aerosol do jeho/jej úst.
Opäť, tie dva výstupné kanály 28’ môžu mať v podstate konštantný prierez,
alebo sa tento prierez môže meniť po ich dĺžke. Ako bolo uvedené vyššie,
plocha prierezu výstupných kanálov 28’ sa mimo odparovacej komory 26‘ môže
zmenšiť. Náustok 24’ je prednostne umiestnený v časti jednorazovej kazety 20’,
vzdialenej od odparovacej komory 26’. V súhrne, jednorazová kazeta obsahuje
najmenej jeden výstupný kanál (na obrázkoch 3 a 7 je to výstupný kanál 28).
Jednorazová kazeta môže radšej obsahovať dva (na obrázkoch 8 a 9 sú to
výstupné kanály 28’). Ešte radšej, jednorazová kazeta obsahuje 2 až 8
výstupných kanálov, čím sa zlepší symetria prúdenia vzduchu cez odparovaciu
komoru a von z nej.
[0044] Okrem toho, ako je znázornené na obrázkoch 8 a 9, výstupné kanály 28’
môžu mať prierez, ktorý sa zmenšuje smerom k náustku. Zatiaľ čo nie je
zámerom pridržiavať sa tejto teórie, má sa za to, že zbiehavý (kužeľový)
výstupný kanál môže zabezpečovať zvýšenie rýchlosti, keď sa aerosol ťahá
z ESDN. Touto zvýšenou rýchlosťou sa môže zmenšiť pravdepodobnosť
usádzania kondenzácie v kazete alebo v náustku. Tento kužeľový výstupný
kanál môže zabezpečovať aj kompresiu, ktorou sa udržiava teplota aerosolu
tak, aby sa minimalizovala kondenzácia.
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[0045] V rámci jednej formy vyhotovenia má jednorazová kazeta 20 niekoľko
prvkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť tohto systému. Ako bude podrobnejšie
opísané ďalej, formy vyhotovenia jednorazovej kazety 20 obsahujú prvky, ktoré
umožňujú jej bezpečné zaistenie v objímke 18 puzdra 16 takým spôsobom, aby
sa dala vybrať rukou bez poškodenia jednorazovej kazety 20, puzdra 16 alebo
prednostne obidvoch. Okrem toho jednorazová kazeta 20 obsahuje prvky, ktoré
ju umožňujú pred použitím a po použití bezpečne zaistiť v nádržke pre potreby
jednorazového použitia.
[0046] Kým táto kazeta bola opísaná v kontexte systému dodávky nikotínu,
v tomto systéme je možné využiť alternatívne aktívne prísady, ako sú napríklad
lieky na liečenie astmy, potláčanie bolesti a iné stavy, ktoré sa liečia
vdychovaním.
Odparovacia komora:
[0047] Odparovacia komora 26 je vymedzená prvkami jednorazovej kazety 20,
krytom 16 a elektrickým ohrievačom 14. Konkrétne, elektrický ohrievač 14 je
funkčne v strede odparovacej komory 26. Práve na rozhraní medzi elektrickým
ohrievačom 14 a nikotínovým roztokom sa vytvárajú výpary, obsahujúce nikotín,
a zmiešavajú sa so vzduchom, čím vzniká nikotínový aerosol. V rámci formy
vyhotovenia, znázornenej na obrázku 2, tvorí základná doštička 36 jednu stenu
odparovacej komory 26 a jeden koniec 78 jednorazovej kazety 20 tvorí
náprotivnú stenu odparovacej komory 26. Zostávajúce steny odparovacej
komory 26 sú tvorené puzdrom 16. V puzdre 16 je vytvorený najmenej jeden
a prednostne niekoľko otvorov 17 v blízkosti odparovacej komory 26. V rámci
jednej uprednostňovanej formy vyhotovenia, znázornenej na obrázku 5, sú
otvory 17 pre vstup vzduchu spojené cez kolektor (znázornený ako prstencový
kanál 80) s prechodmi 52 pre vstup vzduchu v základnej doštičke 36, ktoré
zvierajú určitý uhol s pozdĺžnou osou odparovacej komory 26 a vytvárajú
kruhové prúdenie vzduchu alebo vír (znázornený šípkami 81 na obrázku 5B)
okolo elektrického ohrievača 14 v odparovacej komore 26. Tieto prechody 52
pre vstup vzduchu vytvárajú niekoľko vstupných otvorov 53 vzduchu do
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odparovacej komory. Má sa za to, že tým sa zlepší zmiešavanie nikotínových
výparov so vstupným vzduchom tak, že sa vytvára rovnomernejší nikotínový
aerosol, ktorý môže byť ťahaný cez výstupný kanál 28 vzduchu z odparovacej
komory a do náustku 24.
[0048] Kým vyššie uvedený opis sa odvoláva na vytváranie vírivého prúdenia
okolo ohrievača, osoba so základnými zručnosťami v tomto obore techniky
rozpozná, že sú možné aj alternatívne druhy prúdenia vzduchu a možno ich
vyberať vzhľadom na rôzne želané charakteristické znaky.
[0049] Na výrobu komponentov odparovacej komory je vo všeobecnosti možné
použiť ľubovoľný materiál, ktorý sa dá strojovo obrábať, alebo ešte radšej
tvarovať, do želaného tvaru, a ktorý je schopný odolávať chemickej degradácii
v dôsledku pôsobenia kvapalín, používaných v systéme, a vysokých teplôt.
Medzi uprednostňované materiály patria, ale bez obmedzenia len na ne,
termosetové polyméry, termoplastické polyméry a keramika. Medzi zvlášť
uprednostňované materiály patria keramika a žiaruvzdorné termoplastické
polyméry.

Do

žiaruvzdorných
kryštálov

reprezentatívneho, neobmedzujúceho zoznamu vhodných
termoplastických

(liquid

crystal

(Polyetheretherketone

-

polymérov

polymers

patria

-

polyméry

"LCP"),

PEEK), polyéterimid

(Polyether

z tekutých

polyéteréterketón
Imide

-

PEI),

polyfenylénsulfid (Polyphenylene Sulfide - PPS), fluoropolyméry, polyimidy,
polyamidimidy (Polyamideimides - PAIs), vysoko výkonné polyamidy (Highperformance polyamides - HPPA), polyimidy (PI), polyketóny, deriváty
polysulfónu, polycyklohexán dimetyltereftaláty (Polycyclohexane dimethylterephthalates - PCT), fluoropolyméry, polyéterimidy (Polyetherimides - PEI),
polybenzoimidazoly

(Polybenzimidazoles

-

PBI),

polybutylén

tereftaláty

(Polybutylene terephthalates - PBT), syndiotaktický polystyrén, akrylonitrilmetylakrylátové kopolyméry (napríklad živice Barex® od spoločnosti Velox,
Hamburg, Nemecko) a podobne.
Knôt:
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[0050] Okrem toho zostavený ESDN 10 poskytuje kvapalinový kanál, ktorým je
podlhovastý knôt, definovaný v nárokoch, z nádržky 22 do elektrického
ohrievača 14. V rámci jednej uprednostňovanej formy vyhotovenia podlhovastý
knôt 30 siaha z nádržky 22 do elektrického ohrievača 14. Podlhovastý knôt 30
je v tesnom kontakte s povrchom elektrického ohrievača 14, ktorý umožňuje,
aby sa tepelnou energiou, ktorú vyvíjajú elektrické odporové ohrievacie prvky,
odparoval nikotínový roztok, privádzaný k elektrickému ohrievaču podlhovastým
knôtom 30. S tým, ako sa nikotínový roztok odparuje, podlhovastý knôt 30
privádza k elektrickému ohrievaču 14 pôsobením vzlínavosti ďalší nikotínový
roztok.
[0051] V rámci jednej uprednostňovanej formy vyhotovenia, znázornenej na
obrázku 3, je podlhovastý knôt 30 jedným komponentom jednorazovej kazety
20 a je vytvorený z trvanlivého termoplastického materiálu, ktorý je v podstate
neporézny. Konštrukcia knôtu 30 sa dá vložiť do vnútorného otvoru 70
otvoreného valcového elektrického ohrievača 14 tak, že sa vytvorí tesný kontakt
medzi vonkajšími povrchmi podlhovastého knôtu 30 a vnútornými povrchmi
elektrického ohrievača 14. Takže podlhovastý knôt 30 podľa tohto vynálezu je
dostatočne tuhý a robustný na to, aby odolával poškodeniu a významnej
deformácii v priebehu axiálneho pohybu vzhľadom na vnútorné povrchy
elektrického ohrievača a/alebo vzhľadom na otvor v jednorazovej kazete. Taký
knôt sa uprednostňuje pred knôtmi, vytvorenými zo zväzkov sklených vlákien,
aké sa v súčasnosti používajú v mnohých elektronických zariadeniach,
obsahujúcich nikotín, pretože také vlákna sa pravdepodobne odlamujú
v nehybnom uložení s valcovým ohrievacím prvkom. Fragmentom odlomených
vlákien by nič nebránilo v tom, aby boli strhávané prúdom vzduchu a potom
prípadne do užívateľových pľúc.
[0052] Jeden príklad tejto uprednostňovanej konštrukcie knôtu je znázornený
na obrázkoch 10A - C ako trubicový trvanlivý termoplastický materiál
s niekoľkými prvkami, vedúcimi vodu, ktorými sú pozdĺžne prebiehajúce rebrá
82, vyčnievajúce z vonkajšieho povrchu knôtu. Tým sa medzi rebrami 82
vytvárajú kapilárne kanály, ktoré vedú nikotínový roztok pozdĺž vonkajšieho
povrchu podlhovastého knôtu 30 od nádržky 22 po valcový elektrický ohrievač
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14. V rámci jednej formy vyhotovenia sa rozmery vnútorného otvoru 50
podlhovastého knôtu 30 vyberajú tak, aby bránili kapilárnemu prenosu
nikotínového roztoku cez vnútorný otvor 50, a aby umožňovali nasávanie
vzduchu do nádržky 22 kvôli vyrovnávaniu tlaku pri odsávaní nikotínového
roztoku z tejto nádržky (je to znázornené na obrázku 4E). Taký podlhovastý
knôt 30 sa dá vytvoriť pretláčaním plastu cez jednu alebo viaceré matrice.
Súčasťou jednej uprednostňovanej formy pretláčania je pretláčanie centrálnej
trubice a súbežné pretláčanie rebier 82 na povrch tejto trubice.
[0053] Materiálom, ktorý sa vyberá pre taký knôt, môže byť ľubovoľný materiál,
ktorý je možné tvarovať tak, aby bol dostatočne tuhý na to, aby odolával silám,
vznikajúcim pri klzných spojeniach s inými komponentmi ESDN, vrátane
elektrického ohrievača 14, otvoru 74 v jednorazovej kazete. Mal by byť odolný
aj proti tepelnej degradácii až do teploty aspoň 180° C. Ten materiál je
prednostne odolný proti tepelnej degradácii až do teploty aspoň 200° C a ešte
radšej aspoň 250° C.
[0054] Na výrobu knôtu je vo všeobecnosti možné použiť ľubovoľný materiál,
ktorý sa dá strojovo obrábať, alebo ešte radšej tvarovať, do želaného tvaru,
a ktorý je schopný odolávať chemickej degradácii v dôsledku pôsobenia
kvapalín, používaných v systéme, a vysokých teplôt , o ktorých sa diskutuje
vyššie, a uprednostňuje sa, aby tieto materiály mali nízku tepelnú vodivosť, aby
sa zabránilo prehrievaniu kvapaliny v nádržke 22. Medzi uprednostňované
materiály pre podlhovastý knôt patria termozetové polyméry, termoplastické
polyméry a keramika. Medzi zvlášť uprednostňované materiály patria keramika
a žiaruvzdorné
neobmedzujúceho

termoplastické
zoznamu

polyméry.

užitočných

Do

žiaruvzdorných

reprezentatívneho,
termoplastických

polymérov patria polyméry z tekutých kryštálov (liquid crystal polymers - "LCP"),
polyéteréterketón (Polyetheretherketone - PEEK), polyéterimid (Polyether Imide
- PEI), polyfenylénsulfid (Polyphenylene Sulfide - PPS), fluoropolyméry,
polyimidy, polyamidimidy (Polyamideimides - PAI), vysoko výkonné polyamidy
(High-performance polyamides - HPPA), polyimidy (PI), polyketóny, deriváty
polysulfónu, polycyklohexán dimetyltereftaláty (Polycyclohexane dimethylterephthalates - PCT), fluoropolyméry, polyéterimidy (Polyetherimides - PEIs),
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polybenzoimidazoly

(Polybenzimidazoles

-

PBI),

polybutylén

tereftaláty

(Polybutylene terephthalates - PBT), syndiotaktický polystyrén a podobne.
Medzi uprednostňované materiály patria PEEK, PEI, CP (napríklad polyméry
z kvapalných kryštálov Vectra®, ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Celanese)
a podobne.
[0055] Ako možno vidieť na obrázku 10B, priemer "di" vnútorného otvoru 50 je
oveľa väčší než odstup "s" medzi susednými rebrami 82 na vonkajšom povrchu
podlhovastého knôtu 30. Odstup "s" a výška "h" rebier 82 sa vyberajú tak, aby
efektívne prenášali nikotínový roztok kanálmi 84, vytvorenými medzi susednými
rebrami. Výška "h" sa mieria od základne kanála 84 medzi rebrami
a najvzdialenejšou špičkou daného rebra. Odstup "s" sa meria medzi
susednými rebrami v 90 % ich výšky. Rozpozná sa aj to, že prenosové
vlastnosti kanálov 84 je možné upravovať podľa požiadaviek vhodnou
povrchovou úpravou (vrátane náterov), ktorou sa zlepší zmáčavosť povrchov
kanála nikotínovým roztokom. Výška "h" rebier sa určuje aj efektivitou prenosu
tepla z vnútorného otvoru 70 elektrického ohrievača 14 do nikotínového
roztoku, prenášaného kanálmi 84, pretože vnútorný otvor 70 elektrického
ohrievača 14 bude v priebehu využívania v kontakte s vonkajšími koncami 86
rebier 82, alebo aspoň v tesnej blízkosti týchto koncov. Kým povrch ohrievacích
prvkov a povrch kvapaliny nemusia byť v kontakte, zistili sme, že tento systém
toleruje medzeru medzi vonkajšími koncami rebier a ohrievacím prvkom. Táto
medzera je prednostne menšia než 0,3 mm a ešte radšej je táto medzera
menšia než 0,2 mm. Má sa za to, že medzera medzi ohrievacím prvkom
a nikotínovým roztokom sa rýchlo zaplní nasýtenými výparmi a taká medzera
preto môže viesť teplo z povrchu ohrievača do kvapaliny lepšie než suchá
vzduchová medzera.
[0056] Ako je uvedené vyššie, vnútorný otvor 50 podlhovastého knôtu 30
funguje tak, že umožňuje vzduchu vstupovať do nádržky 22 a vyrovnávať tlak
pri odsávaní nikotínového roztoku. Nanešťastie za určitých podmienok môže
vnútorný otvor 50 poskytovať aj potenciálnu trasu pre únik nikotínového roztoku
týmto otvorom, takže povrch vnútorného otvoru 50 môže byť upravený (buď
náterom alebo fyzikálnymi metódami povrchovej úpravy) tak, aby sa znížila jeho
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zmáčavosť nikotínovým roztokom. Alternatíve sa môže použiť spätný ventil (nie
je znázornený), ktorý bude umožní vstup vzduchu cez otvor 50 a zabráni
nežiadúcim únikom nikotínového roztoku. V rámci jednej formy vyhotovenia sú
povrchy ohrievača 14, ktoré sú v kontakte s knôtom 30, navrhnuté tak, aby
minimalizovali zmáčavosť nikotínovým roztokom a znižovali pravdepodobnosť
únikov nikotínového roztoku pozdĺž kanálov 84 prostredníctvom vzlínavosti
v čase, keď ohrievač 14 nie je aktivovaný, napríklad nanesením náteru, ktorý sa
nikotínovým roztokom nezmáča ľahko.
[0057] V rámci ešte inej formy vyhotovenia môže byť centrálny otvor 50
upchatý, aby sa zabránilo únikom nikotínového roztoku a môže sa použiť
alternatívny systém odvetrávania nádržky.
[0058] V rámci jednej alternatívnej formy vyhotovenia je podlhovastý knôt 30
spojený s elektrickým ohrievačom 14. V rámci tejto formy vyhotovenia môže byť
podlhovastý knôt 30’ vyrobený z keramického materiálu, vytvarovaného spolu
s elektrickým ohrievačom 14. Skutočne, namiesto tvarovacieho vretena 62
(obrázok 6A) sa môže použiť vypálený keramický knôt 30’ a okolo
podlhovastého knôtu 30’ sa môže omotať zelený keramický materiál. Výsledná
kombinácia knôtu 30’ a valcového elektrického ohrievača 14’

môže byť

vypálená spoločne a môže vytvoriť integrovanú konštrukciu knôt/ohrievač,
znázornenú na obrázku 11. V rámci tejto formy vyhotovenia vzdialený koniec
podlhovastého knôtu 30’ významne prečnieva za jeden koniec valcového
elektrického ohrievača 14’, čo mu umožňuje presahovať do nádržky 22
v jednorazovej kazete 20 (obrázok 7).
[0059] V rámci inej formy vyhotovenia má podlhovastý knôt 30 na svojom
vonkajšom povrchu v podstate neporéznu podperu a kapilárnu konštrukciu. Tá
neporézna podpera môže mať tuhú alebo trubicovú konštrukciu v závislosti od
toho, či je žiadúce, aby umožňovala odvádzať vzduch späť do nádržky.
Nádobka:
[0060] Nádobka 88 je užitočná v tom, že zabezpečuje kritické, deťom odolné
bezpečnostné opatrenia pre jednorazovú(é) kazetu(y) 20. Nádobka 88 najmä
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bezpečne zaisťuje nepoužitú(é) jednorazovú(é) kazetu(y) 20 v puzdre. Okrem
toho účasťou nádobky 88 je(sú) prázdna(e) “odpadová(é)“ komora(y),
dimenzovaná(é) tak, aby sa do nej(nich) zmestila upotrebená jednorazová
kazeta 20. Nádobka 88, jednorazová kazeta 20 a objímka 18 v puzdre 16
spolupracujú na bezpečnom zaistení kazety 20 buď v objímke 18 alebo
v nádobke 88. Tým sa vo veľkej miere znižuje potenciál pre neúmyselné
odkrytie nepripojenej jednorazovej kazety 20, ktorá obsahuje nikotínový roztok,
smerom k životnému prostrediu a/alebo k deťom. Je žiadúce, aby sa
k nikotínovému roztoku, obsiahnutému v jednorazovej kazete 20 dalo pristúpiť
prostredníctvom použitia ESDN 10 a premeny nikotínového roztoku na aerosol.
Iné druhy prístupu ku kvapalnému obsahu sú ťažké, v najlepšom prípade
napríklad prostredníctvom zničenia ESDN 10 a/alebo nádobky 88, obsahujúcej
jednorazovú kazetu 20.
[0061] Ako je znázornené na obrázku 12A, modifikovaný ESDN 10’, ktorý má
predĺženú manžetu 18’ objímky, je možné používať s konkrétnou formou
vyhotovenia nádobky, ktorá je opísaná ďalej. Kroky, potrebné na vybratie
nepoužitej jednorazovej kazety, sú znázornené na obrázkoch 12B - E.
[0062] Nádobka 88 obsahuje aspoň jednu prvú komoru 90, ktorá má otvor 91,
dimenzovaný tak, aby sa do neho zmestila nepoužitá jednorazová kazeta 20,
a aspoň jednu odpadovú komoru 92, ktorá má otvor 93, dimenzovaný tak, aby
sa do neho zmestila upotrebená jednorazová kazeta 20. Každú nepoužitú
jednorazovú kazetu 20 pridržiava v prvej komore 90 prvý, uvoľniteľný zaisťovací
mechanizmus

a každá

odpadová

komora

92

má

druhý

zaisťovací

mechanizmus, ktorý takú upotrebenú jednorazovú kazetu 20 zaisťuje po použití.
[0063] Kvôli vloženiu nepoužitej jednorazovej kazety 20 do objímky 18’ v kryte
16’ systému ESDN 10’ sa predĺžená objímka 18’ položí na odkrytý koniec
nepoužitej jednorazovej kazety 20. Keď sa predĺžená objímka 18’ vkladá do
prvej komory 90 nádobky 88, vonkajší povrch predĺženej objímky 18’ odtláča
aspoň jedno prídržné rameno 94, ktoré zaisťuje kazetu 20 v prvej komore 90,
ďalej od nepoužitej jednorazovej kazety 20 (obrázok 12C). Prídržné rameno 94
sa dá ohýbať medzi uvoľnenou polohou, v ktorej siaha smerom k centrálnej osi
prvej komory 90 (je znázornená na obrázku 12B), a ohnutou polohou, v ktorej
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smeruje preč od centrálnej osi prvej komory 90 (je znázornená na obrázku
12C). Dovnútra smerujúca príruba 96, umiestnená vnútri predĺženej objímky
18’, ďalej od vodiaceho konca tejto objímky, tlačí smerom dovnútra háčiky 98,
ktoré sa nachádzajú na odkrytom konci nepoužitej jednorazovej kazety 20, a
ktoré sú predpäté smerom von, aby prírube 96 umožnili prejsť. Len čo príruba
96 prejde cez háčiky 98 nepoužitej jednorazovej kazety 20, tieto sa háčiky
vrátia smerom von a bezpečne zaistia prírubu 96 objímky 18’ tak, že sa vytvorí
plne zostavený ESDN 10’ (obrázok 12D). Plne zostavený ESDN 10’ sa dá
vybrať z prvej komory 90 nádobky 88, keď prídržné ramená 94 zostanú ohnuté
smerom von a umožnia vybrať nepoužitú jednorazovú kazetu 20 z tejto komory
(obrázok 12E).
[0064] Keď sa ESDN 10’ použije a nikotínový roztok sa spotrebuje, upotrebená
jednorazová kazeta 20 môže byť zaistená v "odpadovej" komore 92 pre potreby
likvidácie. Systém ESDN 10’ je zosúladený s odpadovou komorou 92 tak, ako je
znázornené na obrázku 13A. Upotrebenú jednorazovú kazetu je možné vložiť
do odpadovej komory 92 a súprava prídržných ramien 100 odpadovej komory,
umiestnených pri základni odpadovej komory 92, zaistí upotrebenú jednorazovú
kazetu 20 v odpadovej komore 92 (obrázok 13B) tak, že sa zachytia o záhyb
101 v blízkosti náustka 24 upotrebenej jednorazovej kazety 20. Aj výstupok
102, umiestnený pri základni 104 odpadovej komory 92, tlačí na jeden koniec
prenosovej tyče 106 a odsúva ju od náustka 24, aby zachytila háčiky 98 na
opačnom konci upotrebenej jednorazovej kazety 20, predpäté smerom von,
a odchýlila ich smerom dovnútra, a tým ich odpojila od príruby 96 objímky 18’
v kryte 16 (obrázok 13C). Keď je upotrebená jednorazová kazeta 20 bezpečne
zaistená v odpadovej komore 92, puzdro 16’ z nej možno vybrať (obrázok 13C)
a k puzdru 16’ možno pripojiť nepoužitú jednorazovú kazetu 20 pre potreby
nepretržitého použitia.
[0065] Na obrázku 14 je znázornená uprednostňovaná viackomorová nádobka
108, ktorá má niekoľko prvých komôr 90’ uzavretých uzáverom 110 a niekoľko
odpadových komôr 92’. Ak by sa užívateľ chcel dostať do prvej komory 90’
a získať nepoužitú jednorazovú kazetu, odstránil by uzáver 110 z daného
otvoru, čím by odkryl nepoužitú jednorazovú kazetu.
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Ďalšie alternatívne formy vyhotovenia
[0066] Vo vyššie uvedenom opise je všeobecne opísaný rad foriem
vyhotovenia, v ktorých jednorazová kazeta obsahuje náustok, výstup a nádržku
a ohrievač a odparovacia komora sú oddelené od výstupu z nádobky.
V alternatívnych formách vyhotovenia môže byť ohrievač a odparovacia komora
umiestnené bližšie k výstupu. Niektoré z týchto foriem vyhotovenia budú
opísané ďalej.
[0067] V rámci jednej formy vyhotovenia, znázornenej na obrázkoch 15A a B, je
súčasťou systému ESDN 1000 puzdro 1016, obsahujúce zdroj elektrickej
energie (nie je znázornený) a jeden alebo viac vstupov pre vzduch (nie sú
znázornené); opakovane použiteľný náustok 1024, ktorého súčasťou je
elektrický ohrievač 1014, výstup 1025 pre vzduch a odparovacia komora 1026;
podlhovastý knôt 1030; a jednorazová kazeta 1020, obsahujúca nádržku 1022.
Opakovane použiteľný náustok 1024 sa dá odnímateľne pripojiť k puzdru 1016,
čo umožňuje umiestniť jednorazovú kazetu 1020 v systéme ESDN 1000. Osoba
so základnými zručnosťami v tomto obore techniky rozpozná, že ESDN 1000 si
bude vyžadovať elektrický obvod medzi elektrickým ohrievačom 1014
(obsiahnutým v náustku 1024) a zdrojom elektrickej energie (obsiahnutým
v puzdre 1016). Z tohto dôvodu je potrebné rozpojiteľné elektrické spojenie (nie
je znázornené) medzi puzdrom 1016 a náustkom 1024. V rámci tejto formy
vyhotovenia sa elektrický ohrievač 1014 montuje na základnú doštičku 1036,
a keď je táto základná doštička 1036 namontovaná, je umiestnená čelne
k jednorazovej kazete 1020. Takže v zostavenom ESDN 1000 siaha knôt 1030
z nádržky 1022 cez základnú doštičku 1036 až do elektrického ohrievača 1014.
Pri používaní vstupný vzduch 1039 vstupuje do ESDN 1000 cez vstupy pre
vzduch (nie sú znázornené) a prechádza cez jeden alebo viac vnútorných
kanálov 1041 do jedného alebo viacerých prechodov 1052 pre vzduch cez
základnú doštičku 1036 do odparovacej komory 1026, kde vytvára nikotínový
aerosol 1044 tak, ako je opísané vyššie. Nikotínový aerosol 1044 potom môže
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byť vťahovaný z výstupu 1025 pre vzduch v opakovane použiteľnom náustku
1024.
[0068] V rámci jednej formy vyhotovenia, znázornenej na obrázkoch 16A a B, je
súčasťou systému ESDN 2000 puzdro 2016, obsahujúce zdroj elektrickej
energie (nie je znázornený) a jeden alebo viac vstupov pre vzduch (nie sú
znázornené); opakovane použiteľný náustok 2024, ktorého súčasťou je
elektrický ohrievač 2014 a výstup 1025 pre vzduch; odparovacia komora 2026;
podlhovastý knôt 2030; a jednorazová kazeta 2020, obsahujúca nádržku 2022.
Opakovane použiteľný náustok 2024 sa dá odnímateľne pripojiť k puzdru 2016,
čo umožňuje umiestniť jednorazovú kazetu 2020 v systéme ESDN 2000.
Opakovane použiteľný náustok 2024, jednorazová kazeta 2020 a základná
doštička 2036 vytvárajú odparovaciu komoru 2026 v zostavenom systéme
ESDN 2000. Osoba so základnými zručnosťami v tomto obore techniky
rozpozná, že ESDN 2000 si bude vyžadovať elektrický obvod medzi elektrickým
ohrievačom 2014 (obsiahnutým v náustku 2024) a zdrojom elektrickej energie
(obsiahnutým v puzdre 2016). Z tohto dôvodu je potrebné rozpojiteľné elektrické
spojenie (nie je znázornené) medzi puzdrom 2016 a náustkom 2024. V rámci
tejto formy vyhotovenia sa elektrický ohrievač 2014 montuje na základnú
doštičku 2036, a keď je elektrický ohrievač 2014 namontovaný, je umiestnený
čelne k jednorazovej kazete 2020. Takže v zostavenom ESDN 2000 siaha knôt
2030 z nádržky 2022 až do elektrického ohrievača 2014. Pri používaní vstupný
vzduch 2039 vstupuje do ESDN 2000 cez vstupy pre vzduch (nie sú
znázornené) a prechádza cez jeden alebo viac vnútorných kanálov 2041 do
odparovacej komory 2026, kde vytvára nikotínový aerosol 2044 tak, ako je
opísané vyššie. Nikotínový aerosol 2044 potom môže byť odsávaný cez jeden
alebo viaceré prechody pre vzduch (nie sú znázornené) cez základnú doštičku
2036 a výstup 2025 pre vzduch v opakovane použiteľnom náustku 2024.
[0069] V rámci jednej formy vyhotovenia, znázornenej na obrázkoch 17A a B, je
súčasťou systému ESDN 3000 puzdro 3016, obsahujúce zdroj elektrickej
energie (nie je znázornený); opakovane použiteľný náustok 3024, obsahujúci
elektrický ohrievač 3014, jeden alebo viac vstupov 3017 pre vzduch, výstup
3025 pre vzduch a odparovaciu komoru 3026; podlhovastý knôt 3030;
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a jednorazová kazeta 3020, obsahujúca nádržku 3022. Opakovane použiteľný
náustok 3024 sa dá odnímateľne pripojiť k puzdru 3016, čo umožňuje umiestniť
jednorazovú kazetu 3020 v systéme ESDN 3000. Osoba so základnými
zručnosťami v tomto obore techniky rozpozná, že ESDN 3000 si bude
vyžadovať elektrický obvod medzi elektrickým ohrievačom 3014 (obsiahnutým
v náustku 3024) a zdrojom elektrickej energie (obsiahnutým v puzdre 3016).
Z tohto dôvodu je potrebné rozpojiteľné elektrické spojenie (nie je znázornené)
medzi puzdrom 3016 a náustkom 3024. V rámci tejto formy vyhotovenia sa
elektrický ohrievač 3014 montuje na základnú doštičku 3036, a keď je základná
doštička 3036 namontovaná, je umiestnená čelne k jednorazovej kazete 3020.
Takže v zostavenom ESDN 3000 siaha knôt 3030 z nádržky 3022 cez základnú
doštičku 3036 až do elektrického ohrievača 3014. Pri používaní vstupný vzduch
3039 vstupuje do ESDN 3000 cez vstupy 3017 pre vzduch (nie sú znázornené)
a vstupuje kolmo na dĺžku tohto ohrievača do odparovacej komory 3026, kde
vytvára nikotínový aerosol 3044 tak, ako je opísané vyššie. V rámci tejto formy
vyhotovenia je prúd aerosolu, vytvoreného zo vzduchu a nikotínu, kolmý na
orientáciu elektrického ohrievača 3014. Nikotínový aerosol 3044 potom môže
byť odsávaný z výstupu 3025 pre vzduch v opakovane použiteľnom náustku
3024.
[0070] V rámci jednej formy vyhotovenia, znázornenej na obrázkoch 18A a B,
je súčasťou systému ESDN 4000 puzdro 4016, obsahujúce zdroj elektrickej
energie (nie je znázornený); opakovane použiteľný náustok 4024, obsahujúci
elektrický ohrievač 4014, jeden alebo viac vstupov 4017 pre vzduch a výstup
4025 pre vzduch; odparovacia komora 4026; podlhovastý knôt 4030;
a jednorazová kazeta 4020, obsahujúca nádržku 4022. Opakovane použiteľný
náustok 4024 sa dá odnímateľne pripojiť k puzdru 4016, čo umožňuje umiestniť
jednorazovú kazetu 4020 v systéme ESDN 4000. Odnímateľný náustok 4024,
jednorazová kazeta 4020 a základná doštička 4036 vytvárajú odparovaciu
komoru 4026 v zostavenom ESDN 4000. Osoba so základnými zručnosťami
v tomto obore techniky rozpozná, že ESDN 4000 si bude vyžadovať elektrický
obvod medzi elektrickým ohrievačom 4014 (obsiahnutým v náustku 4024)
a zdrojom elektrickej energie (obsiahnutým v puzdre 4016). Z tohto dôvodu je
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potrebné rozpojiteľné elektrické spojenie (nie je znázornené) medzi puzdrom
4016 a náustkom 4024. V rámci tejto formy vyhotovenia sa elektrický ohrievač
4014 montuje na základnú doštičku 4036, a keď je elektrický ohrievač 4014
namontovaný, je umiestnený čelne k jednorazovej kazete 4020. Takže
v zostavenom ESDN 4000 siaha knôt 4030 z nádržky 4022 až do elektrického
ohrievača 4014. Pri používaní vstupný vzduch 4039 vstupuje do ESDN 4000
cez vstupy 4017 pre vzduch a vstupuje kolmo na dĺžku tohto ohrievača do
odparovacej komory 4026, kde vytvára nikotínový aerosol 4044 tak, ako je
opísané vyššie. V rámci tejto formy vyhotovenia je prúd aerosolu, vytvoreného
zo vzduchu a nikotínu, kolmý na orientáciu elektrického ohrievača 4014.
Nikotínový aerosol 4044 potom môže byť odsávaný z výstupu 4025 pre vzduch
v opakovane použiteľnom náustku 4024.
[0071] Táto špecifikácia a formy vyhotovenia sú prezentované tak, aby
napomohli úplnému a neobmedzujúcemu pochopeniu vynálezu, ktorý je
opísaný v tomto dokumente. Pretože je možné vytvoriť mnoho obmien a foriem
vyhotovenia tohto vynálezu bez odchýlky od rozsahu nárokov, ktoré sú
priložené ďalej.
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Systém (10) na vytváranie výparov z kvapaliny, obsahujúci:
a) elektrický ohrievač (14), ktorý má teleso, obsahujúce aspoň jednu
bočnú stenu, ktorá vymedzuje vnútorný prázdny priestor (70), aspoň
jeden vnútorný povrch, aspoň jeden vonkajší povrch a niekoľko otvorov,
prechádzajúcich aspoň jednou bočnou stenou, pričom tento elektrický
ohrievač

obsahuje

elektricky

odporový

materiál,

zapuzdrený

do materiálu, rozptyľujúceho teplo;
b) podlhovastý knôt (30), ktorý má pozdĺžnu os, prvý koniec, druhý
koniec a vonkajší povrch, pričom súčasťou tohto podlhovastého knôtu
je trvanlivá pozdĺžna konštrukcia, ktorá má na vonkajšom povrchu
niekoľko prvkov, vedúcich kvapalinu;
pričom aspoň časť prvkov podlhovastého knôtu, vedúcich kvapalinu,
umiestnených v blízkosti prvého konca, je spojená aspoň s časťou toho
aspoň jedného vnútorného povrchu elektrického ohrievača (14) a aspoň
časť prvkov podlhovastého knôtu, vedúcich kvapalinu, je schopná privádzať
kvapalinu zo zdroja (22) v blízkosti druhého konca knôtu po vonkajšom
povrchu podlhovastého knôtu k elektrickému ohrievaču (14);
vyznačujúci sa tým, že medzi prvky, vedúce kvapalinu, patrí niekoľko
pozdĺžne

prebiehajúcich

kanálov

(84).vymedzených

pozdĺžne

prebiehajúcimi rebrami (82), vytvorenými na povrchu podlhovastého knôtu;
podlhovastý knôt má vnútorný otvor (50), ktorého priemer je usporiadaný
pozdĺž jeho pozdĺžnej osi, a pričom priemer vnútorného otvoru (50) je väčší
než vzdialenosť, oddeľujúca susedné pozdĺžne prebiehajúce rebrá (82).
2. Systém (10) podľa nároku 1, pričom elektrickým ohrievačom (14) je
trubicový elektrický ohrievač, obsahujúci dutú trubicovú konštrukciu.
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3. Systém (10) podľa nároku 2, pričom ten trubicový elektrický ohrievač má
uzavretý

prierez, vybraný

zo

skupiny, pozostávajúcej z kruhového,

eliptického a mnohouholníkového tvaru.
4. Systém (10) podľa nároku 2, pričom ten trubicový elektrický ohrievač má
priemer, ktorý sa mení.
5. Systém (10) podľa nároku 1, pričom elektrický ohrievač (14) obsahuje
otvorenú kanálovú konštrukciu.
6. Systém (10) podľa nároku 5, pričom elektrický ohrievač (14) má prierez,
vybraný zo skupiny, pozostávajúcej z tvaru u, tvaru c a tvaru v.
7. Systém (10) podľa nároku 5, pričom elektrický ohrievač (14) má rozmer,
kolmý na jeho dĺžku, ktorý sa mení.
8. Systém (10) podľa nároku 1, pričom podlhovastý knôt (30) je klzne
pripojený aspoň k jednému vnútornému povrchu tohto elektrického
ohrievača.
9. Systém (10) podľa nároku 1, pričom podlhovastý knôt (30) obsahuje
polymérny materiál, keramický materiál alebo kombináciu polymérneho
a keramického materiálu.
10. Systém (10) podľa nároku 1, pričom materiálom, rozptyľujúcim teplo, je
keramický materiál.
11. Systém (10) podľa nároku 10, pričom ten keramický materiál je neporézny
pre kvapalinu.

EP 3 220 987

37662/H

35

12. Systém (10) podľa nároku 1, pričom ten elektricky odporový materiál môže
mať formu drôtu, stopy, vločiek, fólie alebo filmu.
13. Systém (10) podľa nároku 1, pričom ten elektricky odporový materiál môže
mať formu tlačenej kovovej stopy.
14. Systém (10) podľa nároku 1, ktorý ďalej obsahuje zdroj (12) elektrickej
energie, operatívne pripájaný k elektrickému ohrievaču (14), nádobku na
kvapalinu (22) a odparovaciu komoru (26), obklopujúcu elektrický ohrievač
(14), pričom odparovacia komora (26) má aspoň jeden vstupný otvor (17)
pre vzduch a aspoň jeden výstupný otvor z odparovacej komory, a pričom
aspoň jeden výstupný otvor z odporovacej komory sa operatívne pripája
k náustku (24), cez ktorý môže užívateľ vťahovať výpary kvapaliny,
vytvárané v odparovacej komore (26).
15. Systém (10) podľa nároku 14, obsahujúci:
a) opakovane použiteľné puzdro (16), ktorého súčasťou je elektrický
ohrievač (14) a zdroj (12) elektrickej energie; a
b) jednorazovú kazetu (20), ktorej súčasťou je nádržka (22) a náustok
(24), a ktorá ďalej obsahuje aspoň jeden výstupný kanál (28), ktorým sa
aspoň jeden výstupný otvor z odparovacej komory operatívne pripája
k náustku (24).
16. Systém (10) podľa nároku 14, obsahujúci:
a) opakovane použiteľné puzdro (16), obklopujúce zdroj (12) elektrickej
energie; a
b) opakovane použiteľný náustok (24), ktorý sa dá odnímateľne pripájať
k opakovane použiteľnému puzdru (16), pričom súčasťou opakovane
použiteľného náustku (24) je elektrický ohrievač (14); a
c) jednorazovú kazetu (20), obsahujúcu nádržku (22).

EP 3 220 987

37662/H

36

17. Systém (10) podľa nároku 15 alebo nároku 16, pričom jednorazová kazeta
ďalej obsahuje podlhovastý knôt (30).
18. Podlhovastý knôt (30), určený na použitie v systéme na vytváranie výparov,
obsahujúcich nikotín, ktorého súčasťou je:
a) tuhá, podlhovastá konštrukcia, ktorá má pozdĺžnu os, prvý koniec
a druhý koniec;
b) niekoľko pozdĺžne prebiehajúcich kanálov (84), vymedzených
pozdĺžne prebiehajúcimi rebrami (82), vytvorenými na vonkajšom
povrchu

tej

podlhovastej

konštrukcie,

pričom

tieto

kanály

sú

usporiadané a skonfigurované tak, aby prenášali kvapalinu pozdĺž
podlhovastého knôtu; a
c) vnútorný otvor (50), ktorý má priemer, usporiadaný pozdĺž pozdĺžnej
osi tej podlhovastej konštrukcie;
vyznačujúci sa tým, že priemer vnútorného otvoru (50) je väčší než
vzdialenosť, oddeľujúca susedné, pozdĺžne prebiehajúce rebrá (82).
19. Podlhovastý knôt (30) podľa nároku 18, pričom kanály (84) majú takú
povrchovú úpravu, ktorá zlepšuje prenos kvapaliny, pričom kvapalinou je
kvapalina, obsahujúca nikotín.
20. Podlhovastý knôt (30) podľa nároku 18, pričom vnútorný otvor (50) má takú
povrchovú úpravu, ktorá bráni prenosu kvapaliny, obsahujúcej nikotín.
21. Podlhovastý knôt (30) podľa nároku 18, pričom vo vnútornom otvore (50) je
umiestnený spätný ventil.
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22. Podlhovastý knôt (30) podľa nároku 18, pričom podlhovastá konštrukcia je
vytvorená

z polymérneho

materiálu,

z keramického

materiálu

alebo

z kombinácie polymérneho a keramického materiálu.
23. Podlhovastý knôt (30) podľa nároku 22, pričom tým polymérnym materiálom
je termosetový polymér.
24. Podlhovastý knôt (30) podľa nároku 22, pričom tým polymérnym materiálom
je termoplastický polymér.
25. Podlhovastý knôt (30) podľa nároku 18, pričom podlhovastý knôt je odolný
voči tepelnej degradácii až do teploty aspoň 180°C.
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