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Tillslutningsanordning för flaskor och liknande. 

Föreliggande uppfinning avser en sådan [ böjda i ungefär rät vinkel relativt bygelns 
flasktillslutningsanordning, som är försedd med plan, äro vidare anordnade att, när proppen 
en för en propps eftergivande anliggning mot svänges från tillslutet till öppet läge, så sam
flaskmynningen tjänande bladfjäder, vars ena verka med :proppen 3, att en fortsatt sväng
ände är svängbart förenad med en kring flask- ningsrörelse av :proppen förhindras, när prop
halsen fastsättbar trådbygel och med vilken :pen intagit det i fig. l med streckprickade lin
bladfjäderns andra ände är svängbart förenad jer antydda svängningsläget. Härigenom för
en andra, för proppens kvarhållande i tillslutet hindras proppen 3 att slå emot flaskhalsen 1. 
läge tjänande bygel. Dylika hittills kända till- Med trådbygeln 2 är med sin ena ände sväng
slutningsanordningar hava icke hållit tillslut- bart förenad bladfjädern 7, med vars andra 
nings:proppen i en mjukt eftergivande anligg- ände är i sin tur svängbart förenad bygr~ln 
ning mot flaskmynningen, och hava desamma 8, vilken senare har rektangulär form. Nämn
dessutom varit obekväma att handhava, enär da delar äro anordnade att, då flaskan hål
ett lättåtkomligt fingergrepp saknats. Dessa les tillsluten, intaga de i fig. l visade 
nackdelar elimineras emellertid genom förelig- lägena. Såsom ovan redan angivits, är blad
gande uppfinning. Flasktillslutningsanordnin- fjädern härvid böjd utefter en cirkellinje, 
gen enligt uppfinningen kännetcekas därav, att vars medelpunkt är belägen på sådant av
bladfjädern, när anordningen intager tillslutet stånd från och under föreningsstället mellan 
läge, är böjd utefter en cirkellinje, vars medel- fjädern 7 och bygeln 8, att dels ett omböjt, snett 
punkt är belägen :på sådant avstånd från och nedåt sig sträckande parti och dels ett ungefär 
under föreningsstället mellan fjädern och den i rät linje mot bygelns anliggningspunkt mot 
för proppens kvarhållande i tillslutet läge tjä- proppen sig sträckande fjäderparti erhålles. Till 
nande bygeln, vilken senare har rektangulär följd härav ernås en så eftergivande anligg
form, att dels ett omböjt, snett nedåt sig sträc- ning, att anordningen kommer att fungera så
kancle, såsom fingergrepp tjänande parti och som en tillförlitlig säkerhetsventil, när tillslut
dels ett ungefär i rät linje mot sistnämnda by- ningsanordningen tillämpas å flaskor, som stå 
gels anliggningspunkt mot proppen sig sträe- eller kunna komma under tryck. Genom det 
kande fjäderparti erhålles. Vid den på ovan omböjda, snett nedåt sig sträckande fjäderpar
angivet sätt konstruerade tillslutningsanordnin- tiet ernås vidare ett bekvämt åtkomligt finger
gen ernås dels en mjukt eftergivande anliggning grepp. 9 betecknar en länk, som tjänar till att 
och dels ett bekvämt åtkomligt fingergrepp. stadigt kvarhålla skänklarna av trådbygeln 2 

En utföringsform av uppfinningen åskådlig- kring flaskhalsen 1. 
göres å bifogade ritning, där fig. l visar till-
slutningsanordningen sedd från sidan i tillslutet 
läge. I fig. 2 visas anordningen i öppet läge 
med delarna sedda i plan. 

A ritningen betecknar l en flaskhals, 2 den 
kring flaskhalsen anbragta trådbygeln och 3 
den med nämnda bygel svängbart förbundna 
tillslutningsproppen. 

Andpartierna av trådbygelns skänklar äro 
vid den åskådliggjorda utföringsformen vid 4 
först böjda ungefär i rät vinkel relativt bygelns 
plan samt därefter vid 5 böjda mot varandra 
och införda uti en i proppen 3 upptagen urtag
ning 6. De delar av skänkeländarna, som bli
va belägna uti urtagningen 6 komma att tjäna 
såsom svängningsaxel för proppen 3. De ärrd
partier av trådbygelns 2 ·skänklar, som äro 

Patentans p råk: 

Flasktillslutningsanordning med en för en 
propps eftergivande anliggning mot flaskmyn
ningen tjänande bladfjäder, vars ena ände är 
svängbart förenad med en kring flaskhalsen 
fastsättbar trådbygel och med vilken bladJjä
ders andra ände är svängbart förenad en andra 
för proppens kvarhållande i tillslutet läge tjä
nande bygel, kännetecknad därav, att bladfjä
dern (7)' när anordningen intager tillslutet 
läge, är böjd utefter en eirkellinje, vars medel
punkt är belägen på sådant avstånd från och 
under föreningsstället mellan fjädern och de11 
för proppens (3') kvarhållande i tillslutet läge 
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tjänande bygeln (8), vilken senare har rektan
gulär form, att dels ett omböjt, snett nedåt sig 
sträckande, såsom fingergrepp tjänande parti 
Dch dels ett ungefär i rät linje mot sistnämnda 

bygels anliggningspunkt mot proppen sig sträc
kande fjäderparti erhålles, allt i ändamål att 
ernå dels en mjukt eftergivande anliggning och 
dels ett bekvämt åtkomligt fingergre:pp. 
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