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OPGAVE A 
 
 
 
 
Met betrekking tot een door uw cliënt Den Boer gedane uitvinding treft u bijgaand een bijlage 
B1 aan, waarin de uitvinding wordt uiteengezet. Voorts treft u bijlagen D1 en D2 betreffende 
de stand van de techniek aan. 
 
Stel conclusies en een bijpassende beschrijvingsinleiding op voor een Nederlandse 
octrooiaanvrage ter bescherming van de uitvinding. 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Bijlage B1: Brief 
     Bijlage D1: (DE-872 685) 
     Bijlage D2: (DE-216 539) 
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Bijlage B1   BRIEF 

 

Cliënt Den Boer wendt zich tot u met een idee voor het scheiden van 

landbouwproducten van andere materialen, meer in het bijzonder voor het 

     scheiden van aardappelen en ongewenste objecten, zoals kluiten en stenen. Het scheiden van 

landbouwproducten is een reeds lang bestaand probleem, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit DE-

872 685 [bijlage D1]. Bij die publicatie gaat het om het scheiden van goede aardappelen van 

rotte aardappelen. Een ook reeds lang bekend principe is de toepassing van een roterende 

scheidingsrol om scheiding te verkrijgen tussen verschillende deeltjes van een gemengde 

deeltjesstroom; zie hiertoe  

     DE-216 539 [bijlage D2]. 

 

De gedachten die Den Boer heeft gehad, zijn belichaamd in een 

praktische uitwerking die hierna onder verwijzing naar de tekening wordt beschreven waarin: 

fig. 1 een schematische afbeelding van een voorkeursuitvoering 

van de scheidingsinrichting is; 

fig. 2A en 2B een bovenaanzicht, respectievelijk zijaanzicht van een 

voorkeursuitvoeringsvorm van de scheidingsinrichting zijn. 

De scheidingsinrichting volgens fig. l omvat een toevoertransporteur 10, die is 

voorzien van een excenterrol 12 of een ander geschikt middel om het transporteuroppervlak in 

trilling te brengen om een enkele laag van een ongesorteerd mengsel van een 

landbouwproduct, zoals aardappels, en objecten, zoals stenen en aardkluiten, te verschaffen. 

De trilling van het oppervlak van de toevoertransporteur 10 is ook werkzaam om losse grond 

en kluiten uit te zeven door het hiertoe van zeefdoorgangen voorziene transporteuroppervlak 

heen. De losse grond en kluiten vallen op een afvoergoot 14. 

Het draagoppervlak 16 van de transporteur 10 transporteert in de richting van de pijl 

18. De aandrijfkracht veroorzaakt, dat het ongesorteerde mengsel het vooreind 20 van de 

transporteur in een voorafbepaalde baan verlaat en botst binnen een voorafbepaald bereik van 

richtingen op het oppervlak van een cilindrische scheidingsrol 22. De rol 22 is gevormd uit 6 

mm dik staal en wordt in rotatie aangedreven in een richting tegen de wijzers van een uurwerk 

in zoals is aangegeven door een pijl 24. 

Het ongesorteerde materiaal heeft de neiging om te botsen op de 

scheidingsrol 22 binnen een voorafbepaalde zone, hierna aangeduid als de botsingsplaatszone. 

Deze zone bevindt zich tegenover het vooreind 20 van het toevoerorgaan. De botsingsrichting 
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van het ongesorteerde materiaal staat niet loodrecht op het raakvlak aan het roloppervlak van 

de rol 22 in de botsingsplaatszone. De aanvullende krachtvectorcomponent, die aldus is 

verschaft, is gebleken, de scheidingsdoelmatigheid belangrijk te bevorderen. Het heeft de 

voorkeur om het materiaal op de rol 22 volgens een hoek van 30-45° met het raakvlak in deze 

botsingsplaatszone te laten botsen. 

De toevoertransporteur 10 voert het ongesorteerde mengsel voor botsing op de 

scheidingsrol 22 toe met een gelijkmatige snelheid. Zoals reeds is opgemerkt wordt 

ongesorteerd mengsel in een enkele laag toegevoerd door de toevoertransporteur 10. De 

toevoersnelheid ligt in een bereik, dat proefondervindelijk in een inrichting met de 

bovengenoemde kenmerken is gebleken de hinder tussen opbotsende materialen en 

materialen, die reeds zijn teruggesprongen van de scheidingsrol 22, zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

Verder wordt opgemerkt, dat de toevoertransporteur 10 een horizontale snelheid aan 

het ongesorteerde mengsel geeft die tegengesteld gericht is aan de horizontale component van 

de snelheid van de botsingsplaatszone van de scheidingsrol 22 en daarmee die van het 

terugspringende materiaal. 

Het landbouwproduct, zoals aardappels, springt verder terug van de rol en wordt 

verzameld op een transportband 30, terwijl de rest van het ongesorteerde mengsel valt op een 

transportband 32. Daar het aanvankelijke scheidingproces misschien niet slaagt in het 

verwijderen van het gehele landbouwproduct uit het ongesorteerde mengsel, voert de 

transportband 32 naar een tweede scheidingsrol 34, waarvan de werking  in alle opzichten 

gelijk is aan de werking van de rol 22, met inbegrip van de specificatie van het verband van 

de invalsrichting van het mengsel, die niet loodrecht staat op de tangens – dus raakvlak -  aan 

de botsingsplaatszone van de rol. Het landbouwproduct wordt verzameld op een 

transportband 36, terwijl de afval wordt verzameld op een transportband 38. 

Thans wordt tevens verwezen naar fig. 2A en 2B, die gedetailleerd een 

scheidingsmachine-inrichting afbeelden. De elementen die ook zijn afgebeeld in fig. 1 hebben 

dezelfde verwijzingscijfers. Soms is een verwijzingscijfer alleen in fig.1 aangegeven.  

De inrichting van fig. 2A en 2B omvat een gestel 9, waarop de toevoertransporteur 10 

en een excenterrol 12 zijn gemonteerd. De scheidingsrol 22 is met lagers gemonteerd op het 

gestel 9. Een elektromotor 11 is door middel van een drijfriem 13 gekoppeld aan de 

toevoertransporteur 10 en aan de rol 12 om deze aan te drijven in een gecoördineerde 

beweging en om een hellend opgestelde transportband 15, ook wel elevator genoemd, aan te 

drijven, waarvan de functie hierna zal worden beschreven. De rol 12 roteert tijdens bedrijf 
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volgens pijl 24 (fig.1). Een praktische oppervlaktesnelheid voor de rotatie van de 

scheidingsrol is 0,6 meter per seconde. 

 

Volgens een bij voorkeur toegepaste uitvoering is de positie van het afwerpeind, 

zijnde het vooreind 20 (fig.1), van de toevoertransporteur 10 ten opzichte van de rol 22 

zodanig, dat in de botsingsplaatszone het materiaal onder een hoek van 30-45° met het 

raakvlak aan de rol 22 in deze zone botst. 

De transportband 30 wordt aangedreven door een elektromotor 31. Boven de band 30 

strekt zich de goot 14 uit voor het afvoeren van afval met kleine diameter. De transportband 

30 voert af in een productopslagplaats (niet afgebeeld). De toevoertransporteur 10 is in dit 

voorbeeld een transporteur met zeefdoorgangen. 

De transportband 32 kan elk geschikt type transportband zijn en wordt aangedreven 

door een elektromotor 33 via een drijfriem 35. De tweede scheidingsrol 34 wordt ook 

aangedreven door de motor 33 via de riem 35. De transportband 36, die het landbouwproduct 

opneemt van de tweede rol 34, wordt aangedreven door een elektromotor 37 en voert af op de 

bovengenoemde elevator 15. De elevator 15 voert op zijn beurt af op de band 30. De 

afvaltransportband 38 wordt aangedreven door een elektromotor 39 en transporteert het afval, 

dus de ongewenste objecten, naar een afvoerplaats (niet afgebeeld). 

Den Boer heeft experimenten uitgevoerd waaruit is gebleken, dat verschillende 

parameters zeer kritisch zijn voor de juiste scheidingswerking. Zo bleek dat het 

scheidingsresultaat aanzienlijk beter was wanneer het ongesorteerde mengsel met een 

bepaalde toevoerrichting op de cilindrische scheidingsrol botst in de 

botsingsplaatszone, waarbij de toevoerrichting niet loodrecht staat op het raakvlak aan het 

roloppervlak van de scheidingsrol in de botsingsplaatszone. Ook bleek de door het 

toevoerorgaan, dus de toevoertransporteur, aan de ongesorteerde materiaalstroom op te leggen 

transportsnelheid van belang. Zo dient de snelheid van alle delen van de te sorteren 

materiaalstroom in hoofdzaak gelijk te zijn om een goed scheidingsresultaat te verkrijgen. Bij 

een glijgoot zoals bekend uit bijlage D1 is dat niet het geval, vanwege rollen en glijden van 

materiaal van het toegevoerde mengsel.  

Bij een snelheidsbereik van 0,2 tot 0,4 m/s van het toevoerorgaan wordt een hoog 

scheidingsrendement bereikt, van wel meer dan 90%, terwijl bijvoorbeeld bij een snelheid van 

0,6 m/s het scheidingsrendement al kleiner is dan 60%. Verondersteld wordt, dat de frequentie 

waarmee elementen van het toegevoerde ongesorteerde mengsel in botsing komen met 

elementen die door de scheidingsrol zijn teruggekaatst hierbij een rol speelt. Dit moet echter 
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nog nader worden onderzocht. Momenteel worden aan de hand van proefopstellingen 

ook onderzoeken verricht met andersom draaiende scheidingsrollen. Tot nu toe zijn nog geen 

bevredigende resultaten geboekt. 
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Bijlage D1 
 
 
   Patentschrift Nr. 872 685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woordenlijst 
 
sichten  schiften 
prallen  stuiten 
zurückprallen       terugkaatsen 
Schurre  glijbaan 
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Bijlage D2 
 
 
   Patentschrift Nr. 216 539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woordenlijst 
 
sichten  schiften 
Grieβ  gruis 
Walze  rol 
geriffelt                geribd 
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