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EXAMEN PENTRU CONSILIERIIN PROPRIETATE
INDUSTRIALA
Brevete de inven'tie
Sesiunea: MAl 2013

Proba practica I

Domeniul tehnic de specialitate: MECANICA
Redactarea unei descrieri de inventie, redactarea revendicarilor
Se primesc de la client urmatoarele documente:
1. Scrisoare client (anexa 1);
2. Anexa 2 la scrisoare include:
- domeniul de aplicare al inventiei;
- stadiul tehnicii cunoscut de client cu prezentarea dezavantajelor solutiilor
tehnice anterioare;
- prezentarea In detaliu a obiectului inventiei l?i figuri.
Indicatii

Tn cadrul activitatii de consilier In proprietate industriala primiti de la un client 0
scrisoare la care este anexata descrierea unei inventii Impreuna cu referinte din stadiul
tehnicii cel mai apropiat, cunoscut de clientul dvs. Pentru aceasta inventie el dorel?te

.

sa obtina brevet de inventie
, In Romania.
Trebuie sa acceptati datele l?i consideratiile din scrisoare l?i sa redactati
1

revendicarile pe baza lor. In ce masura ~i Intre ce limite sunt utilizate aceste date ~i
considera~ii

este responsabilitatea dvs.

Nu trebuie sa faceti uz de eventualele

cuno~tin~e

speciale pe care dvs. le-ati

putea avea In domeniul din care face parte inventia, dar nu trebuie sa pierdeti din
vedere faptul ca stadiul tehnicii prezentat de client nu este exhaustiv.
pu~in

Sarcina dvs. este sa redactati cel

a revendicare independenta

~i

una

dependenta oferindu-i solicitantului cea mai larga protectie posibila. Trebuie sa aveti
In vedere In

acela~i

timp,

~ansa

acordarii titlului de protectie de catre OSIM. La

redactarea revendicarilor trebuie sa ave~i In vedere prevederile Legii 64/1991 privind
brevetele de

inven~ie,

republicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din

8 August 2007. Revendicarile dependente vor fi Intr-un numar rezonabil.
In continuare, sunteti solicitati sa redactati descrierea inventiei respectand
ordinea capitolelor In descriere prevazuta la Art. 16 din Regulamentul de aplicare a
Legii 64/1991 privind brevetele de inven~ie. Totodata veti
tel-Inica

~i

redacta~i eviden~ia

problema

solutia de rezolvare a acesteia. Descrierea inventiei trebuie sa fie clara

~i

completa astfellncat revendicarile sa aiba suport In descriere.
Pentru redactarea descrierii, pe textul anexat veti identifica
Inso~ite

~i

marca cu Iitere,

de titlul capitolelor, paragrafele care corespund capitolelor prevazute In art. 16

din Regulamentul de aplicare a Legii. Pe a foaie alaturata

ve~i

redacta acele capitole

ale descrierii care Iipsesc din textul anexat, atribuindu-Ie Iiterele
conform celor prevazute In Art.16.
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~i

titlurile capitolelor
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Anexa 1 - Mecanica

SCRISOARE CLIENT

Stimate domnule consilier,

Anexat prezentei va transmit urmatoarele date privind inventia mea care are
ca obiect a capsula de siguranta:
- domeniul de aplicare a inventiei,
- prezentarea Tn detaliu a inventiei, Tnsotita de un exemplu de realizare,
- avantajele inventiei,
- stadiul tehnicii.

Va rag, ca pe baza acestor date sa redactati descrierea inventiei

~i

revendicarile Tn conformitate cu prevederile legale Tn domeniul brevetelor de inventie,
In vederea depunerii unei cereri de brevet la OSIM.

Anexa 2: t,pag.

Client,

Anexa 2 - Mecanica
Cercetarile noastre Tn domeniul capacelor (capsulelor) destinate Tnchiderii
recipientelor,

~i

Tn special pentru tipurile de reCipiente continand diferite medicamente

pentru care este necesara asigurarea unei deschideri protejate Tmpotriva accesului
copiilor, au condus la realizarea unui nou tip de capsula de siguranta care combina

0

serie de caracteristici deja cunoscute In acest domeniu cu unele noi, care
considera m ca asigura un grad mai mare de siguranta recipientului pe care este
montata capsula.
Mai precis, capsula conform inventiei noastre

T~i

propune sa pastreze

caracteristicile de siguranta Tmpotriva deschiderii accidentale de catre copii,
concornitent cu

0

evidentiere rapida a primei deschideri a recipientului. In plus, noua

constructie a capsulei pe care

0

propunem spre brevetare elimina orice risc de

desigilare accidentala a recipientului pe care este montata capsula.
Un exemplu de capsula conform inventiei noastre este ilustrat Tn cele doua
figuri anexate, In care:
- figura 1 este

0

vedere plana cu sectiune partiala verticala a inventiei;

- figura 2 este un detaliu la

0

scara marita a capsulei din "Figura 1.

Tn cadrul figurilor mentionate mai sus este prezentat un recipient 1 avand
gura

~i

0

un gat 2, care este Inchis cu ajutorul unei capsule de siguranta 3 conform

inventiei. Acesta cuprinde un capac interior 4 avand un filet interior 6 destinat
Tnfiletarii pe un filet 7 corespondent, realizat pe gatul 2 al recipientului 1. Pe capacul
interior 4 este aplicat un capac exterior 5.
Tn pozitia ilustrata Tn cadrul figurilor, ~i anume Tn situatia de siguranta Tn care
este Tmpiedicata deschiderea de catre un copil, capacul exterior 5 se afla Tntr-o prima
pozitie, Tn care acesta este liber sa se roteasca Tn jurul capacului interior 4. Aceasta
pozitie poate fi obtinuta Tn functie de pozitiile axiale relative ale capacului exterior 5

~i

capacului interior 4. Pozitia este mentinuta cu ajutorul nervurii elastice 8 care mentine
elastic capacul exterior 5lntr-o pozitie ridicata Tn raport cu capacul interior 4.
Atunci cand este exercitata 0 forta de presare pe capacul exterior 5, Tn directia
indicata prin sageata 13, capacul exterior 5 se deplaseaza Tn jos Tntr-o a doua
pozitie, neilustrata, iar un element de antrenare interior 9 pozitionat pe portiunea
superioara a suprafetei interioare a capacului exterior 5 se conjuga cu un element de
antrenare exterior 10 pozitionat pe suprafata exterioara superioara a capacului

1

interior 4. Tn aceasta a doua pozitie nu se mai poate realiza

0

rotire reciproca Tntre

capacul exterior 5 l?i capacul interior 4; prin apasarea pe capacul exterior 5, este
astfel posibila desfiletarea sau Infiletarea capacului interior 4 de pe gatul 2 al
recipientului 1.
Capsula conform inventiei cuprinde 0 banda de siguranta 12 ce face corp
comun cu capacul interior 4. Banda de siguranta 12 prezinta 0 forma inelara cu 0
sectiune Tn V, cu un prim brat 12a care este conectat, Intr-o zona de conectare, cu
muchia periferica 4a a capacului interior 4, l?i un al doilea brat 12b care este liber l?i
se cupleaza, atunci cand capsula este montata pe recipientul 1, cu

0

proeminenta

inelara 15 prevazuta pe exteriorul gatului 2 al recipientului 1.
Zona de conectare dintre banda de siguranta 12 l?i muchia periferica 4a a
capsulei prezinta

0

multitudine de decupari circumferentiare 16, care nu sunt unite

unele cu altele, l?i care ocupa Tntreaga zona de conectare dintre banda de siguranta
12 l?i muchia periferica 4a a capsulei. Decuparile 16 sunt de fapt nil?te incizii realizate

mecanic In zona de conectare dintre muchia periferica 4a a capsulei l?i banda de
siguranta 12 l?i sunt separate de nil?te zone nedecupate 17, avand 0 grosime
cuprinsa Tntre 0,1 l?i 1 mm .
In acest fel, pe circumferinta benzii de siguranta 12 este creata

0

linie de

rupere facila Tn zona de conectare dintre muchia periferica 4a a capsulei l?i banda de
siguranta 12. Banda 12 se va rupe atunci cand este solicitata l?i se va detal?a de
capacul interior 4.
Capsula conform inventiei cuprinde suplimentar 0 proeminenta inelara 18 care
este prevazuta pe portiunea superioara interioara a capacului interior 4 l?i este
coaxial a cu capacul interior 4. Proeminenta inelara 18 este pozitionata astfel Tncat sa
interactioneze, atunci cand capsula este montata pe un recipient 1, cu peretele
interior al gatului 2 al recipientului 1; Tn acest fel proeminenta inelara 18 garanteaza 0
Tnchidere etanl?a a recipientului 1 atunci cand capsula este montata pe acesta. Acest
lucru Tnseamna ca nu mai este necesara prezenta unei garnituri, care In cadrul
capsulelor cunoscute este constituita dintr-un mic disc care realizeaza

0

etanl?are

"superioara" pe gura recipientului, l?i care Tn general este introdusa fie ca un element
individual, fie ca un element lipit prin presare pe partea superioara a peretelui interior
al capacului interior 4.
Al?a cum a fost mentionat anterior, Tn pozitia din figura 1, capacul exterior 5
este Iiber sa se roteasca Tn jurul capacului interior 4, deoarece elementele de

2

antrenare 9 l?i 10 nu sunt conjugate. La prima deschidere a recipientului 1, ridicarea
capacului interior 4 determina 0 diferenta Tntre bratul liber 12b al benzii de siguranta
l?i

0

proeminenta inelara 15 de pe exteriorul gatului 2 al recipientului 1, deterrninand

ca zonele nedecupate 17 sa se rupa l?i Tn acest fel detal?area benzii de siguranta 12
de pe capacul interior 4, semnificand faptul ca, recipientul 1 a fost deschis.
;

Atunci cand banda de siguranta este fixata rigid pe capacul interior 4, 0
apasare accidentala, care nu este destinata sa deschida recipientul 1, nu determina
o solicitare pe zonele nedecupate 17 l?i astfel banda de siguranta nu poate fi
detal?ata Tn mod accidental. Banda poate fi detal?ata de pe capacul interior 4 doar
cand, dupa coborarea capacului exterior 5, exista 0 rotire intentionata a acestuia
determinand capacul interior 4 sa se desfileteze de pe gatul 2, l?i anume atunci cand
exista 0 intentie de a deschide recipientul1.
Tn final mentionam ca Tn stadiul tehnicii sunt cunoscute capsule de siguranta
Tmpotriva deschiderii accidentale de catre copii. Din documentul GB-A-1009999 este
cunoscuta

0

capsula de siguranta constituita din doua capace, unul interior, filetat,

destinat a fi montat pe gatul recipientului, l?i unul exterior, care are posibilitatea de
mil?care Tn raport cu capacul interior. Capacul exterior este prevazut cu nil?te
proeminente care coopereaza cu proeminentele de pe capacul interior atunci cand
capacul exterior este presat axial peste capacul interior, filetat, fiind astfel posibila
rotirea Tmpreuna a celor doua capace Tn vederea deschiderii recipientului. 0 nervura
elastica prevazuta pe capacul exterior TI mentine pe acesta Tntr-o pozitie ridicata Tn
raport cu capacul interior Del?i asigura un anumit grad de protectie, dezavantajul
acestei solutii tehnice consta Tn faptul ca aceasta nu prezinta un element de
siguranta suplimentar care sa indice daca recipientul pe care este montata capsula a
fost desigilat sau nu.
Sunt cunoscute de asemenea l?i capacele destinate sigilarii unor recipiente (de
exemplu, din documentul US-A-5163571) continand de exemplu diferite bauturi
carbogazoase,

capace care sunt constituite dintr-un corp Tnfiletat pe gatul

recipientului l?i avand la interior cel putin 0 proeminenta inelara pozitionata astfel
Tncat sa interactioneze cu peretele interior al gatului recipientului. Aceste tipuri de
capace sunt prevazute pe muchia inferioaracu

0

banda de siguranta care la prima

deschidere a recipientului se detal?eaza de corpul capacului. Del?i aceste tipuri de
capace permit evidentierea facila a primei deschideri, ele nu sunt adaptate pentru a
Tndeplini functiile capsulelor de siguranta de tipul descris mai sus.
3
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