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Kapsyl. 

Uppfinnare: H. Z. Gora. • 

Foreliggande uppfinning hanfor sig till tillslut- 
ningsanordningar for behallare, speciellt till en 
kapsyl for flaskor innehallande kolsyrade laske- 
drycker med i axial sektion vulstformad mynriing. 

Kapsylen enligt uppfinningen omfattar en botten 
och en mantel, som stracker sig nedat for att passa 
over flaskans mynning och gripa om vulsten pa 
flaskans utsida samt ett tatningsinlagg, vilket be¬ 
star av en tunn platta av fjadrande material, som 
tacker kapsylens botten och erbjuder en ringfor- 
mig kontaktyta anordnad att gora ingrepp med 
flaskmynningens andyta och strackande sig over 
och till ingrepp med flaskmynningens andytas 
ytterkant och anpassad till dess form vid kapsy- 
leringen. 

Kapsylen enligt uppfinningen kannetecknas av 
en med plattan sammanhangande ringformad vulst 
eller as, av vilken en vasentlig del ar avsedd att 
skjuta nedat och gora ingrepp med innerdelen av 
flaskmynningens andyta och vilken ringvulst har 
en yttersida, som overgar i en kantdel avsedd att 
ligga an mot flaskmynningens andyta vid kapsyle- 
ringen och vilken ringvulst bildar trubbig vinkel 
med kantdelen och en tunn, central del av tat- 
ningsinlagget och i axial tvarsektion bildar en 
ringformig kant, som efter kapsylens anbringande 
ar belagen inom flaskmynningen, och som av denna 
vid kapsyleringen forts inat och till tatande an- 
liggning mot mynningens insida. 

Kapsylen beskrives mera utforligt nedan i form 
av ett utforingsexempel i samband med atfoljande 
ritning, pa vilken fig. 1 visar en fragmentarisk 
tvarsektion av en flaska med en kapsyl enligt upp¬ 
finningen anbragt pa dess hals och som vilar pa 
denna fore tillslutningen, fig. 2 visar en vy lik- 
nande fig. 1 men visar delarna i det lage som de 
inta efter fullbordandet av tillslutningsoperationen, 
fig. 3 visar en liknande vy som fig. 1, men askad- 
liggor en modifierad form av tatningsbrickan. 

Kapsylen bestar av en botten 10 och en veckad 
mantel 12. Fastsatt vid inre eller undersidan av plat- 
tan 10 finnes ett tatningsinlagg 22, vilket bestar av 
ett skikt av deformerbart eftergivande material 
som t. ex. kautschuk eller annat lampligt elastiskt 

material utan . lukt,_smak .filler., andra .olaropliga 
egenskaper. Inlagget 22 utgores av en tunn central 
skivdel 24, som ar avsedd att forhindra kontakt 
mellan flaskans innehall och bottnens 10 inre yta, 
vilken normalt ar utford av metallplat. 

Omgivande skivan 24 finnes en ringformad yta 
26, vilken ar tunn, men kan vara nagot tjockare 
an skivan 24. Ytan 26 stracker sig lampligen ut 
till bottnens 10 periferi och ar belagen sa att den 
ligger an mot andytan 32 av flaskans 30 mynning. 
Den av gummimaterial bestaende ytan 26 ar fbre- 
tradesvis avsedd att verka som en latt deformerbar 
packning mellan kapsylen och flaskan. 

Belagen mellan forbindelsen mellan skivdelen 
24 och den mot mynningen anliggande ytan 26 
finnes en tatningsvulst 28, vilken skjuter frani som 
en as axiellt i forhallande till kapsylen och som har 
en avsevard dimension. Vulsten 28 har en nedat 
avsmalnande tvarsektion och har vid basen nagot 
storre ytterdiameter an innerdimetem av flaskans 
30 mynning. 

Inlagget 22 ar fast anbragt vid bottnen 10, lamp¬ 
ligen genom att pressgjuta den mot bottnens yta. 
Pa detta satt formas inlaggets tunna delar pa 
platsen och behover icke hanteras, vilket skulle 
kunna skada densamma och hela inlagget ar fast 
bundet vid kapsylen utan att nagot bindemedei 
behover anvandas, men den kan formas separat 
och placeras i sitt lage medelst bindemedei, om 
sa onskas. 

Da kapsylen vilar mot mynningen av en flaska 
30, som visas i fig. 1, ligger kanten av tatnings- 
vulsten 28 mot flaskans 30 mynning och uppbar 
kapsylen. Da kapsylen pressas ned och veckas 
eller fastsattes pa annat satt vid flaskan, tvingas 
tatningsvulsten 28 i intim kontakt med den uppat 
och utat kiokta delen av flaskans mynning och 
forskjutes radiellt inat, sa att den far en tendens 
att fjadrande pressa utat mot intilliggande del av 
andytan 32 och uppratthalla ett radiellt tryck, 
vilket astadkommer en redan fran borjan intim 
kontakt mellan vulsten 28 och andytan 32. 

Av fig. 2 framgar att, da innehallet i flaskan 
utovar ett gastryck utover atmosfartrycket, verkar 
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vulsten 28 pa samma satt som en stoppventilklaff 

och tatningen blir effektivare pa grund av att den 

pressas tatare och tatare mot andytan 32 av trycket 

i flaskan. da detta okar. 

Da en latt lyftning av kapsylen ager rum pa 

grund av okat tryck i flaskan orsakat t. ex. av 

viirme, pressas dessutom tatningsvulsten 28 pa 

grund av sitt spanningstillstand i radiell riktning 

varigenom varje mellanrum, som darvid uppstatt, 

uppfylles, sa att ett koristant varde bibehalles pa 

den for trycket utsatta arean, som ar huvudsak- 

ligen lika med halet i flaskhalsen 30, och i sa att 

vulsten 28 ansluter sig till rundningen hos halsen 

och stracker sig ungefar ned till den cylindriska 

delen i halsen. 

Genom anvandning av tatningsinlagget mojlig- 

gores att vikten eller tjockleken hos kapsylbottnen 

kan minskas avsevart. Om t. ex. vid ett givet arbets- 

tryck tjockleken hos kapsylmaterialet minskas, 

okas kapsylens benagenhet att buktas och defor- 

meras, emedan styvheten hos bottnen 10 aven 

minskas. Denna buktningstendens plus den kapsyl- 

lyftande tendensen skulle astadkomma en okning 

av den for trycket utsatta arean, om icke inlagget 

22 enligt uppfinningen funnes. 

Som framgar av fig. 1 har ytan 26 fore an- 

bringandet pa flaskan en tjockare periferisk del 

26 a, vilken fyller ut den ringformade kantdelen, 

som formas mellan bottnen 10 och kapsylens man¬ 

tel 12. Ytan hos denna tjockare del ligger an mot 

flaskhalsens 30 andyta 32, da kapsylen pressas ned 

under tillslutningsoperationen. Sluttrycket, som 

anbringas under tillslutningsoperationen, pressar 

ihop och tranger ut den tjockare delen 26 a och 

deformerar den sa att den stracker sig anda ut 

till periferien av andytan 32, varvid den antar 

den form, som ar betecknad med 26 b i fig. 2 och 

kraftigt pressas emot flaskan pa grund av sin 

fjadringsformaga. Da kapsylen slutligen befinner 

sig pa sin plats, som framgar av fig. 2, ingriper 

och omfattar ytan 26 med sin periferiska del 26 b 

och den utskjutande vulsten 28 flaskhalsens and¬ 

yta med tat fjadrande anliggning over en betydande 

del, som stracker sig kontinuerligt fran insidan till 

utsidan av flaskhalsens andyta. 

En annan utforingsform av uppfinningen visas 

i fig. 3. i vilken den tjockare delen 26 a enligt 

fig. 1 och 2 vid periferien av den mot flaskmyn- 

ningen anliggande ytan ej aterfinnes och i vilken 

utforingsform samma delar ha samma hanvisnings- 

beteckningar som i fig. 1 och 2. Har har inlaggets 

22” mot mynningen anliggande del 26' huvudsak- 

ligen samma tjocklek hela vagen, utom att den 

avsmalnar till en egg vid yttersta periferien och 

har antingen nagot storre eller samma tjocklek 

i varje punkt som skivan 24. Det ar tydligt att 

ett inlagg 22' utformat enligt fig. 3 tjanar sitt 

andamal pa huvudsakligen samma satt som brickan 

enligt fig. 1 och 2, ty den dominerande egenskapen 

hos den bojliga framskjutande vulsten 28, nam- 

ligen att deformeras av flaskhalsens 30 andyta 32, 

sa att storre tatande anliggning erhalles, ar lika- 

ledes en egenskap hos denna konstruktion. 

Patentansprak: 
Kapsyl for en flaska med en i axial sektion vulst- 

formad mynning, varvid kapsylen omfattar en bot- 

ten (10) och en mantel (12) som. stracker sig 

nedat for att passa over flaskans mynning och 

gripa om vulsten (31) pa flaskans utsida samt ett 

tatningsinlagg (22) vilket bestar av en tunn platta 

(22) av fjadrande material, som tacker kapsylens 

botten och erbjuder en ringformig kontaktyta 

anordnad att gora ingrepp med flaskmynningens 

andyta (32) och strackande sig over och till in¬ 

grepp med flaskmynningens andytas ytterkant och 

anpassad till dess form vid kapsyleringen, kanne- 

tecknad av en med plattan (22) sammanhangande, 

ringformig vulst eller as (28), av vilken en vasent- 

lig del ar avsedd att skjuta nedat och gora ingrepp 

med innerdelen av flaskmynningens andyta (32) 

och vilken ringvulst (28) har en yttersida, som 

overgar i en kantdel (26) avsedd att ligga an mot 

flaskmynningens andyta (32) vid kapsyleringen 

och vilken ringvulst bildar trubbig vinkel med 

kantdelen (26) och en tunn, central del (24) av 

tatningsinlagget (22) och i axial tvarsektion bildar 

en ringformig kant, som efter kapsylens anbringande 

ar belagen inom flaskmynningen, och som av denna 

vid kapsyleringen forts inat och till tatande an¬ 

liggning mot mynningens insida. 
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