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TENTAMENOPGAVE “VERDEDIGEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE” (B) E/W 2017  

 

Voor een cliënt die fabrikant is van landbewerkingsmachines hebt u afgelopen jaar de 
bijgevoegde Nederlandse octrooiaanvrage opgesteld en ingediend. De inrichtingen volgens de 
octrooiaanvrage zijn in de tussentijd op de markt gebracht en het prioriteitsjaar is nog niet 
verstreken.  5 

Uw cliënt weet dat zijn Nederlandse octrooi vanwege het registratiesysteem pro forma verleend 
zal worden, maar wil weten of en in welke vorm het uiteindelijk ook handhaafbaar is, anders 
heeft het voor hem geen zin om er over enkele jaren instandhoudingstaksen voor te gaan 
betalen. Als het octrooi aangepast moet worden om in eventuele inbreukzaken discussies over 
de geldigheid voor te zijn maakt hij van die mogelijkheid graag gebruik zolang het kan. 10 

U hebt aangegeven dat u de mogelijkheden in een adviesbrief zou toelichten na ontvangst van 
de resultaten van het internationale type nieuwheidsonderzoek dat u gelijktijdig met de 
indiening van de aanvrage hebt aangevraagd. Inmiddels is het nieuwheidsonderzoek binnen en 
dat vermeldt het volgende: 

 15 

De bijgevoegde written opinion stelt: 

             

Re Item V 
Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 20 
 
1.  Reference is made to the following documents: 
 

D1:  GB-A-1 223,042 (INT HARVESTER CO [US)) 17 februari 1971 (1971-02-17) 
D2:  US-A-3 633 349 (MATHEWS BERNARO C) 11 januari 1972 (1972-01-11) 25 
D3:  GB-A-2 359 723 (NOREMAT [FR]) 5 september 2001 (2001-09-05) in de aanvraag genoemd 

 
2.  The present application does not meet the criteria of patentability, because the subject-matter of 

claims 1, 10-12 and 14 is not new. 
 30 
2.1  The document D1 discloses (see page 1 ~ line 70 - page 2, line 100, and figures 1-3) (the 

references in parentheses applying to this document): 
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 Een klepelinrichting voorzien van klepels (24), omvattende: 

- een klepelas (10); 
- met de omtrek van de klepelas (10) verbonden houders (18), elk ingericht voor het parallel aan 

de klepelas (10) houden van een draagbeugelas (20); 5 
- om de draagbeugelassen (20) roteerbare draagbeugels (30); 
- zwenkbaar met de draagbeugels (30) gekoppelde klepels (24); waarbij 
- een draagbeugel (30) en een klepel (24) in ten minste één onderlinge vrijgavepositie 

ontkoppelbaar zijn; waarbij 
- de ten minste een onderlinge vrijgavepositie van een draagbeugel (30) en een klepel (24) een 10 

specifieke onderlinge positionering behoeft van 
- ten minste een deel van een draagbeugel (30); 
- de klepel (24); en 
- ten minste een overig onderdeel (20) van de klepelinrichting*. 

 15 
(i.e. claim 1) 
 
*  In document D1, in order to uncouple the klepel (flail knife, 24) and the draagbeugel (mounting link, 

30), the hooks (38) of the draagbeugel (30) should first be disconnected from the draagbeugelas 
(mounting element, 20). This results in a specific mutual orientation of the draagbeugel (30) ·and the 20 
draagbeugelas (20). Then, the klepel (24) can be disconnected from the draagbeugel (30). This 
requires a specific mutual orientation of the klepel (24) and the draagbeugel (30) in order for the 
klepel (24) to fit through the gaps (36 and 44) defined by the draagbeugel (30). 

 
2.2  The applicant's attention is drawn to the fact that document D2 also discloses a klepelinrichting as 25 

defined in claim 1 (see the abstract; column 1, line 64 - column 2, line 74; and figures 1-6). 
 
 In document D2 the ten minste een onderlinge vrijgavepositie van een draagbeugel en een klepel 

requires a specific mutual orientation of: 
- ten minste een deel van een draagbeugel (24); 30 
- de klepel (27); en 
- ten minste een overig onderdeel (36,37) van de klepelinrichting 

 
2.3  The document D3 (cited by the applicant) discloses (see the abstract; page 2, line 1 - page 4, line 

3; and figures 1-5) (the references in parentheses applying to this document): 35 
 
 Werkwijze voor het koppelen van een klepel (10) van een klepelinrichting volgens één van de 

conclusies 1-9, omvattende: 
- het in de vrijgavepositie brengen van een klepel (10); 
- het koppelen van een draagbeugel (14) met de klepel (10); en 40 
- het borgen van de koppeling van een draagbeugel (14) met de klepel (10), door het uit de 

vrijgavepositie plaatsen van de klepel (10). 
  
 (i.e. claim 12) 
 45 
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2.4 D3 (cited by the applicant) also discloses (see the abstract; page 2, line 1 - page 4, line 3; and 
figures 1-5) (the references in parentheses applying to this document): 

 
 5 

Werkwijze voor het ontkoppelen van een klepel (10) van een klepelinrichting volgens één van de 
conclusies 1-14, omvattende: 

- het in de vrijgavepositie brengen van een klepel; en 
- het ontkoppelen van een draagbeugel met de klepel. 

 10 
 (i.e. claim 14) 
 
3  It is not clear whether the dependent claims 2-9, 13 contain any features which may form the basis 

for independent claims which meet the requirements of novelty and inventive step. 
 15 
             

Stel de adviesbrief aan de cliënt op waarin u aangeeft of en hoe er het best uit de lopende 
Nederlandse octrooiaanvraag een handhaafbaar octrooi verkregen kan worden dat de ruimst 
mogelijke bescherming biedt. 

20 
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Klepelinrichting en werkwijze voor het koppelen en ontkoppelen van een klepel  

 

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een klepelinrichting volgens de aanhef van 

conclusie 1, en op een werkwijze voor het koppelen en ontkoppelen van een klepel. 

 5 

Klepelinrichtingen zijn bekend, en omvatten doorgaans een klepelas waaraan aan de omtrek 

houders verbonden zijn, die zijn ingericht voor het houden van meerdere aan de klepelas 

parallelle assen, waaraan draagbeugels roteerbaar verbonden zijn, welke draagbeugels 

zwenkbaar met de draagbeugels gekoppelde klepels dragen. Onder rotatie met hoge snelheid 

van de klepelas worden dergelijke klepelinrichtingen gebruikt voor het maaien en/of 10 

versnipperen van gewassen. Ten gevolge van het gebruik treedt er slijtage op van de 

draagbeugels en, in nog sterkere mate, van de klepels. Na verloop van tijd moeten daarom de 

klepels en (minder frequent) ook de draagbeugels vervangen worden. 

 

De bekende klepelinrichtingen hebben het nadeel dat het vervangen van de draagbeugels en de 15 

klepels een tijdrovende zaak is, in het bijzonder daar de draagbeugels met bouten en moeren 

aan de houders bevestigd zijn, en een klepelinrichting is voorzien van een relatief groot aantal 

klepels, bijvoorbeeld ongeveer zestig klepels per klepelinrichting. Het losmaken van de bouten 

en moeren van de klepels en draagbeugels is op zich al veel werk, dat verder wordt bemoeilijkt 

door tijdens gebruik aangehecht vuil, ontstane corrosie en beschadigingen. In de praktijk 20 

worden de bout/moer-verbindingen daarom vaak losgeslepen. 

 

Het Britse octrooi GB 2 359 723 verschaft daarom een werkwijze voor het monteren van 

klepels, waarbij een draagbeugel en een klepel in één onderlinge vrijgavepositie ontkoppelbaar 

zijn, waartoe de gebruikte klepels en draagbeugels voorzien zijn van uitsparingen. Hierdoor kan 25 

de klepel zonder gereedschap in een vrijgavepositie - een voorafbepaalde positie waarin de 

klepel en de beugel zich in een onderlinge positie bevinden - losgenomen worden van de 

beugel. 

 

Het is echter een doel van de onderhavige uitvinding om een klepelinrichting, en een werkwijze 30 

voor het koppelen en ontkoppelen van een klepel te verschaffen, die de bekende nadelen van de 

stand van de techniek althans gedeeltelijk wegneemt, zonder dat daarbij de op zich reeds 

kwetsbare slijtende delen van de inrichting van uitsparingen en aldus verzwakkingen behoeven 

te worden voorzien. Het is een verder doel van de onderhavige uitvinding om een 

klepelinrichting, en een werkwijze voor het koppelen en ontkoppelen van een klepel te 35 
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verschaffen, waarbij de kans op het onbeoogd losraken van klepels en/of beugels ten minste 

verder wordt gereduceerd. 

 

De uitvinding verschaft daartoe een klepelinrichting volgens de aanhef van conclusie 1, met het 

kenmerk dat de ten minste ene onderlinge vrijgavepositie een voorafbepaalde onderlinge 5 

positie omvat van ten minste een deel van een draagbeugel (respectievelijk een 

draagbeugeldeel), de klepel en ten minste één verder onderdeel van de klepelinrichting. 

Doordat de vrijgavepositie een gelijktijdige specifieke onderlinge positie van drie onderdelen 

van de inrichting vereist, is de kans op het onbedoeld losraken van een klepel aanzienlijk 

gereduceerd ten opzichte van de stand der techniek. Voorts is de slijtage van de inrichting, in 10 

het bijzonder de slijtage van draagbeugels en/of klepels, geringer dan in uitvoeringsvormen 

waarin juist daarin de uitsparing is voorzien. 

 

In een voordelige uitvoeringsvorm is het ten minste ene verdere onderdeel een deel van de, met 

de klepel geassocieerde houder, waarbij de houder daartoe is voorzien van een uitsparing die 15 

zodanig is gedimensioneerd dat hierin ten minste een deel van de klepel kan worden 

opgenomen, voor het slechts indien de klepel ten minste gedeeltelijk is opgenomen in de 

uitsparing faciliteren van de ten minste ene vrijgavepositie, waarin de draagbeugel en de klepel 

ontkoppelbaar zijn. De aldus voorgestelde klepelinrichting biedt diverse voordelen. Niet alleen 

kan de klepel eenvoudig worden losgenomen zonder dat daarvoor tijdrovende handelingen en 20 

gebruik van gereedschap vereist zijn, ook zijn de nadelige inkepingen in de klepel die de klepel 

verzwakken overbodig. Dit maakt het ondermeer mogelijk de bestaande klepels, zonder dat 

deze enige modificatie behoeven, op voordelige wijze in de klepelinrichting overeenkomstig de 

uitvinding toe te passen zijn. 

 25 

De draagbeugel kan daarbij uit één deel bestaan, maar in een voordelige uitvoeringsvorm wordt 

de klepelinrichting gekenmerkt doordat een draagbeugel twee parallel aan de draagbeugelas 

transleerbare draagbeugeldelen omvat, waarbij uitsluitend in gekoppelde toestand van een 

klepel en de draagbeugeldelen de onderlinge translatie van de draagbeugeldelen vormsluitend 

geborgd is. Doordat er bij deze uitvoeringsvorm geen separate middelen zijn vereist voor het 30 

borgen van de koppeling tussen de draagbeugeldelen en de klepel zijn de traditionele 

borgmiddelen in de vorm van bout/moer-verbindingen overbodig. Niet alleen is de constructie 

hierdoor eenvoudiger en kan deze met minder onderdelen worden uitgevoerd dan de 

klepelinrichtingen volgens de stand der techniek; ook het losnemen van de (samengestelde) 

draagbeugel wordt nadrukkelijk vereenvoudigd. Om de draagbeugel los te nemen volstaat het 35 

nu immers de klepel in een niet-borgende toestand te brengen; bijvoorbeeld door deze los te 



 6 
 

nemen van de draagbeugel. Nadat de borgende werking van de klepel is verdwenen kunnen de 

draagbeugeldelen uiteen worden bewogen (worden getransleerd) waardoor zij zonder dat 

verdere werkzaamheden zijn benodigd loskomen van de houders. De arbeidsintensieve 

werkzaamheden voor het losmaken van de gecorrodeerde en/of verontreinigde bout/moer-

verbindingen zijn aldus overbodig geworden. De voorgestelde constructie kan ook zeer 5 

bedrijfszeker worden uitgevoerd. 

 

In een uitvoeringsvorm omvat de houder een losneembaar element, welk element de uitsparing 

omvat. Aldus kan de uitvinding ook worden toegepast op bestaande klepelassen. 

In nog een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat een koppeling tussen een draagbeugel en 10 

een klepel een oog en ten minste één haak, waarbij de koppeling van de ten minste ene haak en 

het oog slechts in de ten minste ene vrijgavepositie is te wijzigen. Met het wijzigen van de 

koppeling wordt het tot stand brengen van een koppeling en ook het ongedaan maken van een 

reeds aanwezige koppeling bedoeld. Op deze wijze wordt er gebruik gemaakt van een 

eenvoudige en robuuste constructie, waarbij bestaande typen klepels kunnen worden gebruikt. 15 

 

De draagbeugel kan daarbij een eerste haak aan het eerste draagbeugeldeel omvatten en een 

tweede haak aan het tweede draagbeugeldeel, waarbij de klepel het oog omvat, en waarbij het 

oog, althans in een richting parallel aan de richting van de draagbeugelas, de eerste en tweede 

haak onderling vormsluitend borgt. Op deze wijze wordt met behulp van een bestaand 20 

klepeltype een borging van de draagbeugel ten opzichte van de houder gerealiseerd. 

 

Verder voordeel kan worden behaald wanneer de houder ten minste een doorvoeropening 

omvat voor het opnemen van de draagbeugelas en wanneer de doorvoeropening in de houder 

voor de draagbeugelas een niet-rotatiesymmetrische doorsnede bezit loodrecht op de 25 

draagbeugelas en de draagbeugelas in rotatierichting vormsluitend in de doorvoeropening past. 

De houder kan daarbij één of meerdere op de klepelas gelaste oogdelen omvatten, waardoor de 

as gestoken kan worden. De draagbeugelas kan bijvoorbeeld zijn voorzien van ten minste één 

nok welke in een overeenkomstig gevormde doorvoeropening is geplaatst. Ook is het mogelijk 

dat de draagbeugelas bijvoorbeeld van tenminste één afgevlakte kant is voorzien en opnieuw 30 

een overeenkomstig gevormde doorvoeropening. De draagbeugelas kan door de vormsluitende 

samenwerking van draagbeugelas en doorvoeropening niet draaien in de doorvoeropening, 

waardoor hoegenaamd geen slijtage optreedt tussen draagbeugelas en doorvoeropening. Dit is 

met name van groot belang voor de houder, daar deze aldus geen slijtdeel meer vormt. Juist de 

houder is moeilijk vervangbaar. Slijtage aan de draagbeugelas kan worden ondervangen door 35 

vervanging van de draagbeugelas. 
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Ook is het mogelijk dat de klepelas is voorzien van ten minste één, eventueel losse, ring waarin 

in een uitsparing is voorzien voor de doorvoer van de draagbeugelas. Deze laatstgenoemde 

uitvoeringsvorm is juist aantrekkelijk wanneer een bestaande klepelinrichting met traditionele 

houders wordt omgebouwd naar een klepelinrichting volgens de onderhavige uitvinding 5 

respectievelijk wordt ingericht voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de onderhavige 

uitvinding. De additionele ring vormt alsdan het element waarmee de klepel in een geborgde 

toestand wordt gehouden in de omstandigheden anders dan wanneer de klepel gedeeltelijk in de 

uitsparing in de ring is gevoerd. 

 10 

Meer in het bijzonder kan de klepelinrichting zodanig zijn ingericht dat de draagbeugelas 

voorzien is van een afstandhouder, zoals een uitstulping of verdikking, welke bijvoorbeeld 

onderdeel kan uitmaken van een eventueel aanwezige verdikking van de draagbeugelas, voor 

het op afstand van een bijbehorende houder houden van een draagbeugel. Hierdoor kan contact 

tussen de draagbeugel en de houder worden geminimaliseerd hetgeen slijtage van de houder ten 15 

gevolge van beweging van de draagbeugel voorkomt. De draagbeugelas is aldus het slijtdeel en 

juist de draagbeugelas is veel eenvoudiger uitwisselbaar uit te voeren dan de houder. Ook deze 

maatregel vereenvoudigt het onderhoud aan de klepelinrichting. 

 

De uitvinding zal navolgend verder worden toegelicht aan de hand van de volgende niet-20 

limitatieve uitvoeringsvoorbeelden waarbij identieke verwijscijfers naar soortgelijke 

onderdelen verwijzen. Hierin toont: 

figuur 1 een explosietekening van een eerste uitvoeringsvariant van een klepelinrichting 

volgens de onderhavige uitvinding; 

figuur 2 een explosietekening van een tweede uitvoeringsvariant van een klepelinrichting 25 

volgens de onderhavige uitvinding; 

figuur 3 een perspectivisch detailaanzicht op de eerste uitvoeringsvariant van de 

klepelinrichting zoals getoond in figuur 1 waarbij de klepel zich in de vrijgavepositie bevindt; 

figuur 4 een perspectivisch detailaanzicht op de klepelinrichting zoals getoond in figuren 1 en 3 

waarbij de klepel zich in een werkzame, dat wil zeggen niet-vrijgegeven, positie bevindt; 30 

figuur 5 een perspectivisch aanzicht van een verdere uitvoeringsvariant van een 

klepelinrichting volgens de onderhavige uitvinding; 

 

Figuur 1 toont een explosietekening van een eerste uitvoeringsvorm van een klepelinrichting 

100 volgens de onderhavige uitvinding. De inrichting 100 is voorzien van een klepelas 110 35 

waaraan een houder 115 is bevestigd. De houder 115 bestaat uit een oogdeel 120, voorzien van 
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een centrale opening 121. In de opening 121 kan een draagbeugelas 130 aangebracht worden 

door de draagbeugelas 130 te bewegen in de richting van de pijl 126. De draagbeugelas 130 is 

voorzien van een verdikt gedeelte 131 dat door plaatsing in de opening 121 rotatievast is 

gelagerd. Dit is een gevolg van de vormgeving van de opening 121 en het verdikte gedeelte 131 

van de draagbeugelas 130 in een doorsnedevlak loodrecht op de axiaal; de opening 121 en het 5 

verdikte gedeelte 131 zijn niet-rotatiesymmetrisch. Hierdoor kan de draagbeugelas 130 niet 

roteren in het oogdeel 120. De draagbeugelas 130 is tevens voorzien van een eerste as-pen 132 

en een tweede as-pen 133, waarbij de eerste as-pen 132 zich na plaatsing van de draagbeugelas 

130 in de opening 121 van de houder 115 aan een eerste zijde 123 van het oogdeel 120 bevindt 

en een tweede as-pen 133 zich na plaatsing van de draagbeugelas 130 in de opening 121 van de 10 

houder 115 aan een tweede zijde 122 van het oogdeel 120 bevindt. 

 

Voorts is een draagbeugel weergegeven, die bestaat uit twee draagbeugeldelen 140, 145; een 

eerste draagbeugeldeel 140 en een tweede draagbeugeldeel 145. Het eerste draagbeugeldeel 

140 is voorzien van een opening 141 die is ingericht om roteerbaar samen te werken met as-pen 15 

132 van draagbeugelas 130. Het tweede draagbeugeldeel 145 is voorzien van een opening 146 

die is ingericht om roteerbaar te worden gekoppeld met as-pen 133 van draagbeugelas 130. De 

draagbeugeldelen 140, 145 zijn indien zij aldus zijn verbonden met de draagbeugelas 130 aan 

weerszijden van het oogdeel 120 geplaatst. In deze aan van elkaar afgekeerde zijden van het 

oogdeel 120 geplaatste toestand houden zij – doordat het verdikte gedeelte 131 van de 20 

draagbeugelas 130 niet door de openingen 141 en 146 gevoerd kan worden – de draagbeugelas 

130 ingesloten in het oogdeel 120. 

 

Het eerste draagbeugeldeel 140 is voorzien van eerste koppelmiddelen 142 gevormd door haak 

142 en het tweede draagbeugeldeel 145 is voorzien van tweede koppelmiddelen 147 gevormd 25 

door haak 147, welke zijn ingericht om gezamenlijk aan te grijpen op een oog 151 van een 

klepel 150. Deze klepel 150 is aan de het oog 151 afgekeerde zijde voorzien van een snijrand 

158. Het oog 151 in de klepel 150 is zodanig gedimensioneerd dat haken 142, 147 hier 

gezamenlijk juist doorheen gevoerd kunnen worden wanneer de klepel 150 gedeeltelijk met 

zijde 152 is geplaatst in een uitsparing 124 die daartoe in de houder 115 is aangebracht. 30 

Wanneer de klepel 150 na koppeling met de draagbeugeldelen 140, 145 uit de opening 124 

wordt genomen kunnen de draagbeugeldelen 140, 145 niet meer door de opening 151 worden 

bewogen. De onderzijde 153 van de opening 151 in de klepel 150 belemmert de doorvoer van 

de einden 143 en 148. Zodra de klepel 150 verder wordt verplaatst zodanig dat de zijde 152 van 

de klepel 151 grenst aan een buitenoppervlak 125 van het oogdeel 120 wordt het loskomen van 35 

de draagbeugeldelen 140, 145 en de klepel ook nog eens extra geborgd. 
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Doordat de breedte 154 van de opening 151 in de klepel slechts in beperkte mate groter is dan 

de gezamenlijke breedte van de haken 142, 147 zijn de draagbeugeldelen 140, 145 in axiale 

richting (zie pijl 122) vormsluitend geborgd, zodat zij niet van de draagbeugelas 130 genomen 

kunnen worden. Met “in beperkte mate groter” wordt hierbij bedoeld dat de breedte 154 van het 5 

oog 151 in de klepel 150 kleiner is dan driemaal de breedte van één van de haken 142, 147. 

Hierdoor zijn de klepel 150 en de draagbeugeldelen 140, 145 onderling geborgd indien de 

klepel zich niet in de vrijgavepositie bevindt waarbij de klepel 150 gedeeltelijk in de opening 

124 is geplaatst. Gelijktijdig zijn dan ook de draagbeugeldelen 140, 145 geborgd met het 

oogdeel 120 en de draagbeugelas 130. 10 

 

Figuur 2 toont een explosietekening van een tweede uitvoeringsvariant van een klepelinrichting 

155 volgens de onderhavige uitvinding. Deze tweede uitvoeringsvariant toont een klepelas 110’ 

van een (niet getoonde) klepelinrichting volgens de stand der techniek die op navolgend 

weergegeven wijze is gemodificeerd tot een klepelinrichting 155 volgens de uitvinding.  15 

 

De klepelinrichting 155 omvat een klepelas 110’, waaraan een houder 115’ is bevestigd, 

gevormd door oogdelen 120’, 120’’ waarin respectievelijk doorvoeropeningen 121’, 121’’ zijn 

vrijgelaten . In de openingen 121’, 121” kan door axiale verplaatsing draagbeugelas 130’ (zie 

pijl 122) opgenomen worden, welke draagbeugelas 130’ gevormd wordt door een bout 130’ die 20 

met een moer 131’ geborgd kan worden ten opzichte van de oogdelen 120’ en 120’’. Een 

dergelijke constructie van een houder 115’en draagbeugelas 130’ is gebruikelijk volgens de 

stand der techniek. Veel van de bestaande klepelinrichtingen zijn dan ook van een dergelijke 

houder 115’ en draagbeugelas 130’ voorzien. 

 25 

De klepelinrichting 155 is verder voorzien van een draagbeugel die wordt gevormd door twee 

draagbeugeldelen 140’, 145’. Een eerste draagbeugeldeel 140’ is voorzien van een opening 

141’ en een tweede draagbeugeldeel 145’ is voorzien van een opening 146’ beide voor 

roteerbare aangrijping op de draagbeugelas 130’.  

 30 

De houder 115’ omvat ook een ring 123’, in welke ring 123’ een centrale doorvoeropening 156 

is vrijgelaten voor het opnemen van de draagbeugelas 130’. De ring 123’ is aan de omtrek 

voorzien van een uitsparing 124’ voor het gedeeltelijk opnemen van een klepel 150’. Wanneer 

de draagbeugelas 130’ door de openingen 121’, 121’’ en 156 steekt sluit een inkeping 125 van 

de ring 123’ juist aan op de omtrek van de klepelas 110’, zodat de ring 123’ niet roteerbaar is 35 
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rond de draagbeugelas 130’. Zodoende is ook de uitsparing 124’ in ring 123’ op een vaste 

plaats geborgd. 

 

Het eerste draagbeugeldeel 140’ en het tweede draagbeugeldeel 145’ zijn voorzien van 

koppelmiddelen respectievelijk gevormd door haak 142’ en haak 147’. Deze haken 142’, 147’ 5 

zijn ingericht om aan te grijpen op een oog 151’ in de klepel 150’. Ook de klepel 150’ is 

voorzien van een snijrand 158’. Het oog 151’ in de klepel 150’ is zodanig gedimensioneerd dat 

haken 142’, 147’ hier juist doorheen gevoerd kunnen worden wanneer de klepel 150’ met een 

zijde 152’ in de uitsparing 124’ is geplaatst. Wanneer de klepel 150’ na koppeling met de 

draagbeugeldelen 140’, 145’ met zijde 152’ uit de opening 124’ is genomen belemmert een 10 

onderzijde 153’ van het oog 151’ in de klepel 150’ dat uiteinden 143’, 148’ van de haken 142’, 

147’ door het oog 151’ worden bewogen. Aldus is de koppeling van de klepel 150’ met de 

draagbeugeldelen 140’, 145’ geborgd. 

 

Doordat de breedte 154 van het oog 151’ slechts in beperkte mate groter is dan de gezamenlijke 15 

breedte van de haken 142’, 147’ zijn de draagbeugeldelen 140’ en 145’ axiaal (zie pijl 122) 

vormsluitend geborgd, zodat zij niet van de draagbeugelas 130’ genomen kunnen worden. Met 

“in beperkte mate groter” wordt hierbij bedoeld dat de breedte 154 van het oog 151’ in de 

klepel 150’ kleiner is dan driemaal de breedte van één van de haken 142’, 147’. Hierdoor zijn 

de klepel 150’ en de draagbeugeldelen 140’, 145’ onderling geborgd indien de klepel 150’ zich 20 

niet in de vrijgavepositie bevindt waarin zijde 152’ van de klepel 150’ in de opening 124’ is 

gelegen. De afstand tussen de oogdelen 120’ en 120’’ is zodanig dat na verwijdering van de 

eerste haak 142’ uit het oog 151’, het tweede draagbeugeldeel 145’ tezamen met de klepel 150’ 

axiaal kan worden verplaatst opdat de klepel 150’ uit de uitsparing 124 kan worden geschoven 

en vervolgens de klepel 150’ van de tweede haak 147’ kan worden afgenomen. Zo wordt ook 25 

bij het gebruik van een bestaande klepelas 110’ het voordeel van het eenvoudig en zonder 

gereedschap kunnen vervangen van klepels 150’ verschaft. 

 

Figuur 3 toont een perspectivisch detailaanzicht op een deel van de klepelinrichting 100 uit 

figuur 1 waarbij de klepel 150 zich in de vrijgavepositie bevindt. Het ten minste ene verdere 30 

onderdeel van de klepelinrichting is in deze uitvoering de houder 115 met uitsparing 124. De 

zijde 152 van de klepel 150 is daarbij in de uitsparing 124 van het oogdeel 120 geplaatst. 

Hierdoor heeft het draagbeugeldeel 140 voldoende ruimte om rond de draagbeugelas 130 te 

roteren in de richting zoals weergegeven door pijl 160. Hierbij is het mogelijk dat de haak 142 

van de draagbeugel 140 door het oog 151 in de klepel 150 verplaatst kan worden. 35 

Draagbeugeldeel 145 kan wanneer draagbeugeldeel 140 is verwijderd van de niet-zichtbare 
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zijde van de draagbeugelas 130 genomen worden, waarbij het draagbeugeldeel 145 samen met 

de klepel 150 van de draagbeugelas 130 wordt genomen. Wanneer het draagbeugeldeel 140 

door de opening 151 wordt gestoken en de klepel 150 vervolgens in de richting van de pijl 170 

uit de vrijgavepositie wordt bewogen, kunnen de draagbeugeldelen 140, 145 niet meer uit het 

oog 151 van de klepel 150 worden genomen zolang de klepel 150 niet terugkeert naar de 5 

vrijgavepositie. 

 

Figuur 4 toont een perspectivisch detailaanzicht op de klepelinrichting 100 uit de figuren 1 en 3 

waarbij de klepel 150 in een werkzame, niet-vrijgegeven, positie bevindt. Te zien is dat de vrije 

slag die de klepel 150 in de richting radiaal op de klepelas 110 (zie pijl 180) kan maken kleiner 10 

is dan de afstand 190 die afgelegd moet worden om de haken 142, 147 uit het oog 151 te 

nemen. Aldus is de koppeling tussen de klepel 150 en de draagbeugeldelen 140, 145 geborgd, 

zolang de klepel 150 niet deels in de opening 124 geplaatst is. Tijdens normaal gebruik van de 

klepelinrichting 100 wordt de vrijgavepositie echter niet bereikt, daar de klepel 150 door de 

optredende centrifugaalkracht juist in een positie wordt gedwongen waarbij deze zich uitstrekt 15 

in een richting radiaal op de omtrek van de klepelas 110. Zelfs wanneer de zijde 152 van de 

klepel 150 zich tegenover de opening 124 zou bevinden zou er nog een kracht uitgeoefend 

moeten worden op de klepel 150 om deze in de opening 124 te plaatsen. Aldus is de kans op 

het tijdens bedrijf onverhoopt loslaten van klepels 150 hoegenaamd nul. 

 20 

Figuur 5 toont een verdere uitvoeringsvariant van de klepelinrichting volgens de onderhavige 

uitvinding. Deze uitvoeringsvariant toont een klepelas 110’’ van een (niet getoonde) 

klepelinrichting volgens de stand der techniek die is gemodificeerd tot een klepelinrichting 500 

volgens de uitvinding. De klepelas 110” is voorzien van een houder omvattende een eerste 

oogdeel 120’ met een opening 121’ en een tweede oogdeel 120’’ met een opening 121’’. De 25 

openingen 121’ en 121’’ zijn ingericht voor het opnemen van de draagbeugelas 130’, gevormd 

door een bout die kan worden geborgd met een moer 131’. Het eerste en tweede 

draagbeugeldeel 145’’ respectievelijk 140’’ kunnen op de draagbeugelas 130’ worden 

aangebracht. Het eerste draagbeugeldeel 140’’ omvat een haak 142’’ met een zich haaks op de 

haak 142” uitstrekkend oor 144’’, en de het tweede draagbeugeldeel 145’’ omvat een haak 30 

147’’ met een zich haaks op de haak 142” uitstrekkend oor 149’’. De haken 142’’, 147’’ en 

oren 144’’, 149’’ zijn zodanig vormgegeven dat de gezamenlijke breedte van de haak 142’’ en 

het oor 149’’ alsook de gezamenlijke breedte van de haak 147’’ en het oor 144’’ samen groter 

is dan de breedte 152’’ van de opening 151’ van de klepel 150’, doch kleiner of gelijk aan de 

hoogte 153’’ van de opening 151’ van de klepel 150’. Aldus kan de klepel 150’ wanneer deze 35 

90 graden geroteerd wordt rond de rotatieas 154’ van de draagbeugeldelen 140’’, 145’’ 
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ontkoppeld worden, door na het roteren van de klepel 150’ de beide haken 142’’, 147’’ uit het 

oog 151’ van de klepel 150’ te nemen. In deze uitvoeringsvorm kan de onderlinge 

vrijgavepositie van een draagbeugel 140’’, 145’’ en een klepel 150’ worden gerealiseerd door 

gelijktijdige specifieke positionering van het eerste draagbeugeldeel 140’’, de klepel 150’, en 

het tweede draagbeugeldeel 145’’ dat in deze uitvoeringsvorm het ten minste ene verdere 5 

onderdeel van de klepinrichting 500 vormt. Naast de in figuur 5 weergegeven uitvoeringsvorm 

zijn er uitvoeringsvormen mogelijk waarbij de oren 144’’, 149’’ onder een andere dan een hoek 

van 180 graden ten opzichte van elkaar geplaatst zijn, om de kans op het onbedoeld losraken 

van de klepel 150’ nog verder te verkleinen. 

 10 



 13 
 

Conclusies 

 

1. Klepelinrichting voorzien van klepels, omvattende: 

- een klepelas; 

- met de omtrek van de klepelas verbonden houders, elk ingericht voor het parallel aan de 5 

klepelas houden van een draagbeugelas; 

- om de draagbeugelassen roteerbare draagbeugels; 

- zwenkbaar met de draagbeugels gekoppelde klepels; 

waarbij 

- een draagbeugel en een klepel in ten minste één onderlinge vrijgavepositie 10 

ontkoppelbaar zijn, 

met het kenmerk dat de ten minste één onderlinge vrijgavepositie van een draagbeugel en een 

klepel een specifieke onderlinge positionering behoeft van  

- ten minste een deel van een draagbeugel; 

- de klepel; en 15 

- ten minste één verder onderdeel van de klepelinrichting. 

 

2. Klepelinrichting volgens conclusie 1,  

met het kenmerk dat het ten minste ene verdere onderdeel een deel van de, met de klepel 

geassocieerde houder omvat, waarbij die houder is voorzien van een uitsparing die zodanig is 20 

gedimensioneerd dat hierin ten minste een deel van de klepel kan worden opgenomen, voor het 

slechts indien de klepel ten minste gedeeltelijk is opgenomen in de uitsparing faciliteren van de 

ten minste ene vrijgavepositie, waarin de draagbeugel en de klepel ontkoppelbaar zijn. 

 

3. Klepelinrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk dat de houder een losneembaar 25 

element omvat, welk element de uitsparing omvat. 

 

4. Klepelinrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk dat een draagbeugel twee 

parallel aan de draagbeugelas transleerbare draagbeugeldelen omvat, waarbij uitsluitend in 

gekoppelde toestand van een klepel en de draagbeugeldelen de onderlinge translatie van de 30 

draagbeugeldelen vormsluitend geborgd is. 
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5. Klepelinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat een 

koppeling tussen een draagbeugel en een klepel een oog en ten minste één haak omvat, waarbij 

de koppeling van de ten minste ene haak en het oog slechts in de ten minste ene vrijgavepositie 

is te wijzigen. 

 5 

6.  Klepelinrichting volgens conclusie 5, waarbij de draagbeugel twee parallel aan de 

draagbeugelas transleerbare draagbeugeldelen omvat, met het kenmerk dat  

- de draagbeugel een eerste haak aan het eerste draagbeugeldeel omvat, en; 

- een tweede haak aan het tweede draagbeugeldeel omvat; en 

- de klepel het oog omvat, 10 

waarbij het oog, althans in een richting parallel aan de richting van de draagbeugelas, de eerste 

en tweede haak onderling vormsluitend borgt. 

 

7. Klepelinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de 

houder ten minste een doorvoeropening omvat voor het opnemen van een draagbeugelas, 15 

waarbij de doorvoeropening in de houder voor de draagbeugelas een niet-rotatiesymmetrische 

doorsnede bezit loodrecht op de draagbeugelas en de draagbeugelas in rotatierichting 

vormsluitend in de doorvoeropening past. 

 

8. Klepelinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat een 20 

draagbeugelas voorzien is van een afstandhouder, voor het op afstand van een bijbehorende 

houder houden van een draagbeugel. 

 

9. Klepelinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de draagbeugel een eerste 

draagbeugeldeel en ten minste een tweede draagbeugeldeel omvat, waarbij het ten minste ene 25 

verdere onderdeel het tweede draagbeugeldeel omvat, waarbij de koppeling tussen een 

genoemde draagbeugel en een genoemde daarmee geassocieerde klepel, een oog en ten minste 

twee haken omvat. 

 

10. Klepel, kennelijk bestemd voor gebruik met een klepelinrichting volgens een van de 30 

conclusies 1-9. 

 

11. Draagbeugel, kennelijk bestemd voor gebruik met een klepelinrichting volgens een van 

de conclusies 1-9.
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12. Werkwijze voor het koppelen van een klepel van een klepelinrichting volgens een van 

de conclusies 1-9, omvattende:  

- het in de vrijgavepositie brengen van een klepel;  

- het koppelen van een draagbeugel met de klepel; en 

- het borgen van de koppeling van een draagbeugel met de klepel, door het uit de 5 

vrijgavepositie plaatsen van de klepel. 

 

13. Werkwijze volgens conclusie 12, gekenmerkt door: 

- het alvorens het koppelen op een draagbeugelas plaatsen van een eerste 

draagbeugeldeel; 10 

- het tussen het koppelen van het draagbeugeldeel met de klepel en het borgen van de 

koppeling: 

o op de draagbeugelas plaatsen van een tweede draagbeugeldeel; en 

o het koppelen van het tweede draagbeugeldeel met de klepel. 

 15 

14. Werkwijze voor het ontkoppelen van een klepel van een klepelinrichting volgens een 

van de conclusies 1-9, omvattende: 

- het in de vrijgavepositie brengen van een klepel; en 

- het ontkoppelen van een draagbeugel met de klepel.
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Uittreksel 

 

Klepelinrichting voorzien van klepels, omvattende een klepelas, met de omtrek van de klepelas 

verbonden houders, elk ingericht voor het houden van een aan de klepelas parallelle 

draagbeugelas, om de draagbeugelassen roteerbare draagbeugels, zwenkbaar met de 5 

draagbeugels gekoppelde klepels, dat de ten minste één onderlinge vrijgavepositie van een 

draagbeugel en een klepel een specifieke onderlinge positionering behoeft van ten minste een 

deel van een draagbeugel, de klepel en ten minste één overig onderdeel van de klepelinrichting. 

  

10 
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Bijlage D1 
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Bijlage D2 
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Bijlage D3 
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