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Snel losmaakmechanisme voor onlosmaakbare klemmen



Een snel losmaakmechanisme voor onlosmaakbare 
klemmen is geopenbaard. Het snelle 
losmaakmechanisme maakt het verbeterd testen van 
de dimensionele kwaliteit van geproduceerde 
onderdelen met onlosmaakbare 
verbindingskenmerken, waaronder klemmen, stekers, 
en pinnen, mogelijk. De verbindingskenmerken kunnen
betrouwbaar worden bevestigd om te testen, en 
kunnen vervolgens van een verbindingsmal worden 
verwijderd zonder enig letsel of beschadiging aan het 
onlosmaakbare verbindingskenmerk dat in de 
inrichting aanwezig is, te veroorzaken. Het gemak van 
verwijdering wordt geleverd door gebruik van twee 
horizontale segmenten die in een behuizing zijn 
gepositioneerd voor het vormen van een ontvangende 
opening voor het verbindingskenmerk van de geteste 
inrichting. Bovendien kan door gebruik van kabels en 
kabelaanslagen voor het in hun behuizing positioneren
en houden van de horizontale segmenten van het snel 
losmaakbare bevestigingsdeel een geteste inrichting 
snel verwijderd en de horizontale segmenten 
gemakkelijk opnieuw gepositioneerd worden binnenin 
de cirkelvormige behuizing waar ze een andere 
geproduceerde inrichting voor dimensionele evaluatie 
kunnen accepteren. 
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Snel losmaakmechanisme voor onlosmaakbare klemmen 

 

Achtergrond van de uitvinding 

 

Gebied van de uitvinding 5 

 

Deze aanvraag heeft betrekking op mallen. Deze aanvraag 

heeft met name betrekking op het ontwerp en het gebruik van een mal 

met een snelle losmaakfunctionaliteit welke kan worden gebruikt in 

samenhang met onderdelen die zodanig zijn ontworpen dat ze geen 10 

ingebouwd losmaakmechanisme hebben. 

 

Beschrijving van de gerelateerde technologie 

 

Bij vele industrietakken worden meetmallen gebruikt om de 15 

dimensionele kwaliteit van de gebruikte onderdelen te verifiëren. In de 

automobielindustrie worden bijvoorbeeld meetmallen gebruikt om de 

dimensionele kwaliteit van onderdelen van de auto te verifiëren. 

Automobielonderdelen zijn vaak geproduceerd uit materialen welke 

kunnen vervormen als ze niet worden ondersteund op de positie waar de 20 

onderdelen uiteindelijk op een automobiel zullen worden gepositioneerd. 

Vele automobielonderdelen worden nu bijvoorbeeld geproduceerd uit 

kunststoffen of andere composieten welke flexibel zijn en kunnen buigen 

wanneer ze worden onderworpen aan gravitationele krachten. 

 25 

Wanneer automobielonderdelen worden gemeten voor het 

verifiëren van hun dimensionele kwaliteit, worden ze vaak door een mal 

op hun plaats gehouden. De mal is doorgaans ontworpen om een echte 

weergave van het relevante onderdeel van de automobiel te zijn, 

bijvoorbeeld het onderdeel welke het gemeten onderdeel ontvangt en het 30 
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na installatie ondersteunt. Idealiter gezien zal de mal niet lijden aan 

dimensionele fouten welke vaak gedurende de vervaardigingswerkwijze 

van de automobiel kunnen worden geïntroduceerd. De mal zal derhalve 

optimaal gezien een levensechte weergave van de ideale foutvrije 

automobiel zijn. 5 

 

Vele automobielonderdelen worden met behulp van 

vastzetinrichtingen voor eenmalig gebruik aan de automobiel bevestigd, 

waarbij de vastzetinrichtingen zijn ontworpen om te worden ingebracht 

maar niet om te worden verwijderd. Een voorbeeld van dit type 10 

bevestigingsdelen zijn steker-achtige kunststoffen pinnen (algemeen 

aangeduid met “klemmen” of “kunststoffen klemmen”) welke zijn 

ontworpen voor eenrichtingsgebruik, en zijn bedoeld om te worden 

ingebracht in een ruimte zonder enig ontwerpvermogen voor 

verwijdering. Vanwege hun onvermogen om gemakkelijk te worden 15 

verwijderd, kan het erg moeilijk zijn om mallen te maken voor onderdelen 

die met klemmen worden bevestigd. Dit is zo omdat wanneer eenmaal 

het onderdeel op de mal is bevestigd, het onderdeel is ontworpen om 

niet te worden losgemaakt. 

 20 

Samenvatting 

 

In een uitvoeringsvorm wordt een snel losmaakmechanisme 

voor onlosmaakbare klemmen verschaft. Het snelle losmaakmechanisme 

kan een basisplaat en een op de basisplaat gepositioneerde behuizing 25 

omvatten. Het snelle losmaakmechanisme kan verder een bovenste 

horizontaal segment en een onderste horizontaal segment omvatten. Het 

bovenste horizontale segment en het onderste horizontale segment 

kunnen losmaakbaar in de behuizing zijn gepositioneerd om 

samenwerkend een opening te vormen. De opening kan geconfigureerd 30 
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zijn voor het ontvangen van een onlosmaakbare klem. Het bovenste 

horizontale segment en het onderste horizontale segment zijn te 

scheiden wanneer ze uit de behuizing zijn verwijderd om in hoofdzaak 

niet-geforceerde verwijdering van de onlosmaakbare klem mogelijk te 

maken. 5 

 

In een andere uitvoeringsvorm wordt een werkwijze voor 

het verifiëren van dimensionele kwaliteit van een geproduceerd 

onderdeel met behulp van een snel losmaakbaar bevestigingsdeel 

verschaft. De werkwijze kan de positionering van een bovenste 10 

horizontaal segment en een onderste horizontaal segment in een 

behuizing omvatten, waarbij het bovenste horizontale segment en het 

onderste horizontale segment samenwerkend een opening vormen die 

voorziet in toegang tot de behuizing. De werkwijze kan verder het 

aanspannen van ten minste een kabel met een kabelaanslag op het 15 

uiteinde daarvan, waarbij de kabelaanslag in een breed 

behuizingsgebied van een kabelbehuizing is gepositioneerd en de kabel 

zich zodanig door een kanaal onder het brede behuizingsgebied uitstrekt 

dat het is gekoppeld aan een aanspanningcontrole-inrichting, en het 

hechten van het geproduceerde onderdeel aan het snel losmaakbare 20 

bevestigingsdeel door het inbrengen van een onlosmaakbare klem in de 

opening die voorziet in toegang tot de behuizing, omvatten. De 

dimensionele kwaliteit van het bevestigde geproduceerde onderdeel kan 

worden getest, en de spanning op de ten minste een kabel wordt 

opgeheven. De werkwijze kan verder het verwijderen van het bovenste 25 

horizontale segment en onderste horizontale segment van de behuizing 

door het van de behuizing wegtrekken van het geproduceerde onderdeel, 

het scheiden van het bovenste horizontale segment van het onderste 

horizontale segment, en het uit de opening verwijderen van de 

geproduceerde inrichting omvatten. 30 
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In weer een andere uitvoeringsvorm wordt een snel 

losmaakmechanisme voor onlosmaakbare klemmen verschaft. Het 

mechanisme kan een basisplaat en een behuizing die op de basisplaat is 

gepositioneerd omvatten. Het mechanisme kan verder een eerste 5 

horizontale segment, een tweede horizontale segment, en een 

scharnierdeel dat het eerste horizontale segment en het tweede 

horizontale segment verbindt omvatten. Er kan eveneens een veer 

ingesloten zijn welke zodanig is geconfigureerd dat deze bijdraagt aan 

beweging van het eerste horizontale segment en het tweede horizontale 10 

segment, en het eerste horizontale segment en het tweede horizontale 

segment losmaakbaar in de behuizing zijn gepositioneerd om 

samenwerkend een opening te vormen. De opening kan geconfigureerd 

zijn voor het ontvangen van onlosmaakbare klem, en het bovenste 

horizontale segment en het onderste horizontale segment zijn te 15 

scheiden wanneer ze uit de behuizing zijn verwijderd om in hoofdzaak 

niet-geforceerde verwijdering van de onlosmaakbare klem mogelijk te 

maken. 

 

Korte beschrijving van de figuren 20 

 

Figuur 1 is een perspectivisch bovenaanzicht van een snel 

losmaakmechanisme volgens een of meer van de hierin geopenbaarde 

uitvoeringsvormen. 

 25 

Figuur 2 is een weggesneden aanzicht van het snelle 

losmaakmechanisme vanuit figuur 1. 

 

Figuur 3 is een vereenvoudigd zijaanzicht van de 

horizontale segmenten van een snel losmaakmechanisme. 30 
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Figuur 4A is een vereenvoudigd zijaanzicht van een snel 

losmaakmechanisme met een enkele kabelaanslagconfiguratie. 

 

Figuur 4B is een vereenvoudigd zijaanzicht van een snel 5 

losmaakmechanisme met een dubbele kabelaanslagconfiguratie. 

 

Figuren 5A-5C zijn perspectivisch en weggesneden 

aanzichten van een andere uitvoeringsvorm van snel 

losmaakmechanisme. 10 

 

Figuur 6 is een perspectivisch zijaanzicht van een snel 

losmaakmechanisme in een losgemaakt stadium. 

 

Figuur 7 is een voorbeeld van het snelle 15 

losmaakmechanisme waarbij de horizontale segmenten in de behuizing 

zijn ingebracht. 

 

Figuur 8 is een voorbeeld van een mal voor het testen van 

dimensionele kwaliteit welke een snel losmaakmechanisme en een serie 20 

kabels voor het verbinden van de te testen onderdelen, gebruikt. 

 

Figuur 9 is een voorbeeld van een controle-eenheid welke 

kan worden gebruikt voor het creëren van spanning en losheid in de 

kabels weergegeven in figuur 8. 25 

 

Figuur 10 toont een voorbeeld van een volledig bevestigd 

automobieldeurraam op de testmal van figuur 8. 
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Figuur 11 is een voorbeeld van een gedeactiveerde hendel 

op de controle-eenheid welke spanning opheft en losheid creëert in de 

kabels die worden weergegeven in figuur 8. 

 

Figuur 12 is een voorbeeld van een automobieldeurraam 5 

die als een gevolg van de losheid die door de controle-eenheid wordt 

gecreëerd van de snelle losmaakmechanismen wegvalt. 

 

Figuur 13 is een stroomdiagram die een voorbeeld van een 

proces illustreert door middel waarvan geproduceerde onderdelen met 10 

onlosmaakbare verbindingskenmerken op een testmal kunnen worden 

bevestigd en op dimensionele kwaliteit kunnen worden getest. 

 

Gedetailleerde beschrijving van bepaalde inventieve 

uitvoeringsvormen 15 

 

De uitvinders hebben herkend dat er een behoefte is aan 

mallen welke het mogelijk maken dat een ruimte een functionele replica 

wordt van het levensechte door de mal weergegeven onderdeel, maar 

waarbij op hetzelfde moment mogelijk wordt gemaakt dat het onderdeel 20 

dat wordt bevestigd gemakkelijk kan worden losgemaakt van de mal 

nadat de dimensionele kwaliteit ervan is getest en vastgesteld. Teneinde 

aan deze behoefte te voldoen, hebben de uitvinders een snel 

losmaakmechanisme voor onlosmaakbare klemmen ontworpen. In 

enkele uitvoeringsvormen bestaat het snelle losmaakmechanisme uit 25 

twee “halve-maan”-vormige onderdelen die in een behuizing zijn 

gepositioneerd welke samen worden gehouden voor het samen vormen 

van een ontvangende ruimte voor de kunststoffen klem. Wanneer de 

kunststoffen klem wordt ingebracht, klikt het op zijn plaats en wordt het 

vastgezet net als het in een levensechte context zou worden. In 30 
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tegenstelling tot het waarheidsgetrouwe onderdeel welke de klem 

permanent binnenin de ruimte zou fixeren (als gevolg van de 

eenrichtingsontwerp van de klem), kunnen de twee halve-maan-

onderdelen echter uit hun behuizing worden verwijderd waardoor deze 

onderdelen kunnen worden gescheiden en de kunststoffen klem kan 5 

worden losgemaakt. De halve-maan-onderdelen kunnen vervolgens 

terug worden geplaatst in hun behuizing zodat de mal een ander 

bevestigd deel kan ontvangen. De uitvinders hebben verder herkend dat 

additionele voordelen kunnen worden bereikt door gebruik te maken van 

stalen kabels voor het in de behuizing en samen houden van de halve-10 

maan-onderdelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

madeliefjesketting-configuratie welke het een enkel kabelsysteem 

mogelijk maakt om simultaan de onderdelen onder spanning te brengen 

en los te laten. Gedetailleerde voorbeelden van deze inventieve 

uitvoeringsvormen zijn zoals hieronder wordt uiteengezet. 15 

 

 Nu wordt verwezen naar figuur 1, waarbij een voorbeeld 

van een snel losmaakbaar bevestigingsdeel 100 geleverd. het snel 

losmaakbare bevestigingsdeel 100 omvat een basisplaat 102, de 

basisplaat 102 kan gemaakt zijn van metaal, kunststoffen, of een ander 20 

materiaal. Gepositioneerd op de basisplaat 102 kan zich een 

cirkelvormige behuizing 104 bevinden. De cirkelvormige behuizing 104 

kan eveneens geproduceerd zijn uit plaatijzer, kunststof, een 

samenstelling, of een ander materiaal. De cirkelvormige behuizing strekt 

zich uit vanaf de plaatijzeren basisplaat 102 in een richting die in 25 

hoofdzaak loodrecht staat op het oppervlak van de basisplaat 102. 

 

Gepositioneerd in de cirkelvormige behuizing 104 zijn een 

bovenste horizontaal segment 108 en een onderste horizontaal segment 

110. Het bovenste horizontale segment 108 en het onderste horizontale 30 
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segment 110 bevinden zich op een positie in de cirkelvormige behuizing 

104. Als zodanig zijn ze gepositioneerd tegen elkaar waarbij elk daarvan 

in het algemeen een halve-maan-vorm heeft en ze samen een 

cirkelvormige structuur vormen. Het bovenste horizontale segment 108 

en het onderste horizontale segment 110 werken samen voor het vormen 5 

van een opening 112 (welke eveneens kan worden aangeduid met een 

ruimte 112). Afhankelijk van het bepaalde klemdoel en ontwerp, kan de 

ruimte cirkelvormig, rechthoekig, driehoekig zijn, of elke andere vorm 

hebben. De opening 112 kan geconfigureerd zijn voor het ontvangen van 

een pin of klem en het vastzetten van de pen of klem in zijn grensgebied. 10 

De buitenoppervlakken van het bovenste horizontale segment 108 en het 

onderste horizontale segment 110 kunnen elk een kabelbehuizing 

omvatten. In dit bepaalde voorbeeld omvat het onderste horizontale 

segment 110 een kabelbehuizing 114. Het bovenste horizontale segment 

108 omvat een kabelbehuizing 116. De kabelbehuizingen kunnen een 15 

breed behuizingsgebied omvatten dat zich tot een eerste diepte uitstrekt. 

Bij de bodem van het brede behuizingsgebied is een kleinere opening of 

kanaal 122, 124 aanwezig. De kleinere opening is nauwer dan het brede 

behuizingsgebied. De kleinere opening 122, 124 strekt zich de gehele 

weg doorheen respectievelijk elk horizontaal segment uit zodat de 20 

kabelbehuizing een opening op zowel het bovenoppervlak (een grotere 

opening) alsook het onderoppervlak (een kleinere opening) van elk 

horizontaal segment omvat. 

 

Zoals hieronder in meer detail zal worden bediscussieerd, 25 

kunnen de kabelbehuizingen geconfigureerd zijn om mogelijk te maken 

dat het bovenste horizontale segment 108 en het onderste horizontale 

segment 110 glijdbaar met de bekabeling zijn verbonden. Verder kan de 

bekabeling kabelaanslagen omvatten welke voorkomen dat de 

horizontale segmenten 108, 110 van de bekabeling vallen, en waarbij 30 
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mogelijk wordt gemaakt dat de kabels in samenwerking met de 

kabelaanslagen worden gebruikt om op elk van de horizontale 

segmenten neerwaartse druk uit te oefenen. Deze neerwaartse druk kan 

ervoor zorgen dat de horizontale segmenten 108, 110 stevig in de 

behuizing 104 worden gehouden. 5 

 

Het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 kan eveneens 

een of meer grote gaten 118 omvatten. In deze bepaalde 

uitvoeringsvorm zijn de houdeenheden gaten die zijn voorzien van 

schroefdraad. Een deskundige op dit gebied zal echter snel erkennen dat 10 

de houdeenheid, in enkele uitvoeringsvormen, niet van schroefdraad 

voorzien kan zijn. De van schroefdraad voorziene gaten 118 kunnen 

worden gebruikt om installatieschroeven of andere vastzetmiddelen te 

ontvangen teneinde het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 op een 

groter apparatuurdeel te installeren teneinde de levensechte omgeving 15 

na te bootsen waarin een getest onderdeel kan worden geïnstalleerd. 

Bovendien kan het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 eveneens 

een of meer kleinere gaten 120 (welke wel of niet van schroefdraad 

voorzien kunnen zijn) omvatten, welke een vergelijkbare functie kunnen 

vervullen en/of gebruikt kunnen worden om te voorzien in additionele 20 

opties voor plaatsing van het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 in 

een testomgeving. 

 

Figuur 2 is een weggesneden aanzicht van het snel 

losmaakbare bevestigingsdeel 100 dat in figuur 1 wordt weergegeven. In 25 

dit bepaalde aanzicht heeft het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 

een verticale opstelling, alsof het een kunststoffen klem ontvangt die 

loodrecht op de ondergrond is georiënteerd. Zoals weergegeven, omvat 

het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 de basisplaat 102 welke als 

een buitenconcentrische cirkel ten opzichte van de cirkelvormige 30 
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behuizing 104 is gepositioneerd. Het eerste horizontale segment 108 is 

weergegeven als zijnde ingebracht in de cirkelvormige behuizing 104 

bovenop het tweede horizontale segment 110 voor het vormen van de 

klemontvangende opening 112. Op een locatie 90° vanaf de kruising van 

het eerste horizontale segment in het tweede horizontale segment, 5 

worden de kabelbehuizingen 114, 116 weergegeven. Binnenin de 

kabelbehuizingen zijn de kleinere openingen zichtbaar, en strekken zich 

doorheen het gehele snel losmaakbare bevestigingsdeel uit waarbij wordt 

voorzien in een punt van intrede voor een tegenhoudende kabel vanaf 

het achterste gedeelte van de inrichting. 10 

 

Zoals hierboven bediscussieerd, kan het bovenste 

horizontale segment 108 beweging van het onderste horizontale 

segment 110 beperken doordat het een gedeelte heeft dat zich over een 

overeenkomstig gedeelte van het onderste horizontale segment 110 15 

uitstrekt. Figuur 3 verschaft een vereenvoudigd zijaanzicht van deze 

configuratie. Zoals weergegeven heeft het bovenste horizontale segment 

108 een zodanige vorm dat het centrale gedeelte ervan zich over het 

overeenkomstige centrale gedeelte van het onderste horizontale 

segment 110 uitstrekt. Het centrale gedeelte van het bovenste 20 

horizontale segment 108 kan worden gebruikt om druk uit te oefenen op 

het centrale gedeelte van het onderste horizontale segment 110 teneinde 

het op zijn plaats te houden en beweging ervan te beperken. Wanneer 

de twee horizontale segmenten worden samen gehouden en hun 

beweging wordt beperkt, kan vervolgens een kunststoffen klem of 10 in 25 

de ruimte 112 worden ingebracht en deze zal worden vastgehouden tot 

zo lang de druk wordt uitgeoefend. Eveneens weergegeven in dit 

aanzicht, zijn de kabelbehuizingen 114, 116. Zoals eerder 

bediscussieerd, kunnen tegenhoudende kabels met kabelaanslagen in 

deze behuizingen worden gepositioneerd waardoor het mogelijk wordt 30 
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om daarop druk uit te oefenen om ze op hun plaats te houden en hun 

beweging gedurende het passingsproces te beperken. 

 

Figuur 4A toont een voorbeeld van hoe de kabel kan 

worden gebruikt om druk uit te oefenen op het bovenste horizontale 5 

segment teneinde beweging van het snel losmaakbare bevestigingsdeel 

te beperken terwijl deze in de cirkelvormige behuizing 104 is 

gepositioneerd. In dit bepaalde voorbeeld wordt een kabel met een 

kabelaanslag gebruikt om druk uit te oefenen op het bovenste 

horizontale segment. Zoals weergegeven, strekt de kabel 140 zich uit 10 

doorheen de kabelbehuizing en de kleine opening die in de 

kabelbehuizing is gelokaliseerd doorheen het snel losmaakbare 

bevestigingsdeel dat zich vanaf de basisplaat 102 uitstrekt. De kabel is 

verbonden met een kabelaanslag 144 welke in de behuizing 116 past, 

maar is te groot om zich uit te strekken in de kleinere opening waarin de 15 

kabel 140 is geschroefd. Wanneer derhalve druk wordt uitgeoefend op 

de kabel door deze weg te trekken van het bovenoppervlak van het snel 

losmaakbare bevestigingsdeel, veroorzaakt de kabelaanslag 144 dat het 

bovenste horizontale segment 108 druk uitoefent op het onderste 

horizontale segment 110. Wanneer de druk wordt uitgeoefend, wordt de 20 

vrijheid van beweging van zowel het bovenste horizontale segment 108 

alsook het onderste horizontale segment 110 beperkt, en wordt de 

klemontvangende opening 112 gepositioneerd voor het nauwkeurig 

repliceren van een standaard ontvangend gat voor een kunststoffen pin 

of klem. 25 

 

Nu wordt verwezen naar figuur 4B, een vereenvoudigd 

aanzicht van een tweede configuratie voor het gebruik van een kabel 

voor het in zijn behuizing houden van het snel losmaakbare 

bevestigingsdeel, weergegeven. In dit voorbeeld kunnen kabelaanslagen 30 
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in de kabelbehuizing van het onderste horizontale segment, alsook in de 

kabelbehuizing van het bovenste horizontale segment worden 

gepositioneerd. Elk van de kabelaanslagen is verbonden met een enkele 

kabel 150. De enkele kabel 150 loopt doorheen zowel het bovenste 

horizontale segment 108 alsook doorheen het onderste horizontale 5 

segment 110. Er kan derhalve op beide uiteinden van de kabel spanning 

worden aangebracht teneinde neerwaarts druk op zowel het bovenste 

horizontale segment 108 alsook op het onderste horizontale segment 

110 uit te oefenen. 

 10 

Nu wordt verwezen naar figuur 5A, waarin een voorbeeld 

van een andere uitvoeringsvorm van een snel losmaakbaar 

bevestigingsdeel 500 wordt geleverd. Hoewel vergelijkbaar in vele 

aspecten met het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 dat in figuur 1 

wordt weergegeven, omvat in deze bepaalde uitvoeringsvorm het snel 15 

losmaakbare bevestigingsdeel 500 een veermechanisme 530 dat in een 

veerbehuizing kan worden gepositioneerd en gefixeerd, en worden 

gebruikt om druk uit te oefenen op het eerste horizontale segment 508 

en het tweede horizontale segment 510. Wanneer het eerste horizontale 

segment en tweede horizontale segment worden samen gebracht, 20 

vormen ze een klemontvangende opening die vergelijkbaar is met die die 

hierboven in samenhang met figuur 1 en figuur 2 zijn bediscussieerd. De 

halvemaanvormige horizontale segmenten 508, 510 kunnen door een 

koppelcomponent 532 bij hun basis samen gehouden worden. Het 

veermechanisme 530, in samenwerking met de koppelcomponent 532, 25 

kan bijdragen aan het samenbrengen van de horizontale segmenten 

wanneer ze in de cirkelvormige behuizing van de basisplaat worden 

geplaatst, en afhankelijk van de specifieke uitvoeringsvorm kan dit verder 

bijdragen aan het uit elkaar trekken van de horizontale segmenten 
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wanneer ze buiten de cirkelvormige behuizing van de basisplaat zijn 

gepositioneerd. 

 

Figuur 5B verschaft een weggesneden aanzicht van het 

snel losmaakbare bevestigingsdeel 500 dat in figuur 5A wordt 5 

weergegeven. In dit bepaalde aanzicht heeft het snel losmaakbare 

bevestigingsdeel 500 een verticale opstelling die vergelijkbaar is met de 

opstelling die hierboven in figuur 2 wordt weergegeven. In dit aanzicht is 

het snel losmaakbare bevestigingsdeel 500 in de cirkelvormige behuizing 

gesitueerd en is veermechanisme 530 niet weergegeven. Zoals het geval 10 

is met het snel losmaakbaar bevestigingsdeel 100 dat in figuur 1 wordt 

weergegeven, kan het snel losmaakbare bevestigingsdeel 500 dat in 

figuur 5A en figuur 5B wordt weergegeven, met behulp van een 

tegenhoudende kabel in de cirkelvormige behuizing worden gehouden. 

Figuur 5C toont een voorbeeld van deze configuratie. Zoals 15 

weergegeven omvat het snel losmaakbare bevestigingsdeel 500 een 

kabelaanslag 552 die met een kabel 150 is verbonden en in een 

kabelbehuizing 516 is gepositioneerd. Zoals met het snelle 

losmaakmechanisme 100 dat hierboven is bediscussieerd, kan spanning 

worden aangebracht op de kabel 550 die zich uitstrekt teneinde de 20 

horizontale segmenten 508, 510 van snel losmaakmechanisme 500 in de 

cirkelvormige behuizing van de basisplaat te houden. 

 

In enkele uitvoeringsvormen kan het snel losmaakbare 

bevestigingsdeel 100 worden geïnstalleerd in een testomgeving die wordt 25 

gebruikt voor het vaststellen van dimensionele kwaliteit van 

automobielonderdelen. Figuren 6-12 voorzien in een illustratie van een 

dergelijke uitvoeringsvorm. Hoewel figuren 6-12 voorzien in een illustratie 

van het gebruik van snel losmaakbaar bevestigingsdeel 100 in een 

testomgeving, kan het snel losmaakbare bevestigingsdeel 500 dat in 30 
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figuren 5A en 5B wordt weergegeven eveneens op een vergelijkbare 

wijze worden opgesteld. Figuur 6 verschaft een perspectivisch zijaanzicht 

van een snel losmaakbaar bevestigingsdeel 100 dat op een 

ondersteunend frame volgens een of meer uitvoeringsvormen is 

geïnstalleerd. Zoals weergegeven, bevindt het snel losmaakbare 5 

bevestigingsdeel 100 zich in een zodanig losgemaakte positie, dat het 

bovenste horizontale segment 108 en het onderste horizontale segment 

110 beide buiten de cirkelvormige behuizing 104 zijn. Omdat ze niet in de 

behuizing 104 worden gehouden, zijn ze los van elkaar, en is de 

klemontvangende ruimte 112 niet intact. Als een resultaat daarvan, in dit 10 

bepaalde aanzicht, zou een kunststoffen klem niet effectief kunnen 

worden vastgehouden in de ruimte 112 omdat deze niet in de 

cirkelvormige behuizing 104 is gepositioneerd. 

 

In dit aanzicht dat door figuur 6 wordt geleverd, is de 15 

kabelaanslag 152 in kabelbehuizing 114 gelokaliseerd. Op vergelijkbare 

wijze heeft kabelbehuizing 116 een kabelaanslag 152 die erin is 

gepositioneerd (hoewel deze kabelaanslag in dit bepaalde aanzicht niet 

zichtbaar is). De kabelaanslagen 152 zijn verbonden met kabels 150 

welke zich uitstrekken doorheen hun bijbehorende behuizingen en in de 20 

ruimte die door de cirkelvormige behuizing 104 wordt gevormd. 

Bovendien is het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 op een 

ondersteunend frame geïnstalleerd waarbij gebruik is gemaakt van 

installatiebouten 162 welke door de grote schroefgaten 118 zijn 

ingebracht. 25 

 

Nu wordt verwezen naar figuur 7, het snel losmaakbare 

bevestigingsdeel 100 dat wordt weergegeven in figuur 6 is naar zijn 

verbindingspositie bewogen, waarbij het bovenste horizontale segment 

110 en het onderste horizontale segment 108 elk in de cirkelvormige 30 
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behuizing 104 zijn gepositioneerd en samenwerkend de opening 112 

voor het ontvangen van een klem vormen. Zoals weergegeven, staat de 

kabelaanslag 152 in de kabelbehuizing 114 van het bovenste horizontale 

segment 108 onder spanning en trekt deze aan het bovenste horizontale 

segment 108 in de behuizing 104. Het onderste horizontale segment 110 5 

bevindt zich eveneens in de behuizing 104, maar zijn kabel 150 staat niet 

onder spanning. Als een resultaat daarvan, ondervindt de kabelaanslag 

152 losheid en bevindt deze zich buiten de kabelbehuizing 114 in het 

onderste horizontale segment 110. Wanneer spanning op de kabel 150 

wordt aangebracht, zal de kabelaanslag 152 zich echter terugtrekken in 10 

de kabelbehuizing 114, waarbij wordt voorzien in additionele druk 

neerwaarts in de cirkelvormige behuizing 104. Met deze additionele 

neerwaartse druk is het snel losmaakbare bevestigingsdeel 100 geschikt 

geplaatst voor het ontvangen van een kunststoffen klem of kunststoffen 

pin. 15 

 

Figuur 8 is een illustratie van het gebruik van een serie snel 

losmaakbare bevestigingsdelen 100 op een mal 180 voor het testen van 

de dimensionele kwaliteit van een kunststoffen bumperplaat 182 welke 

doorgaans in een automobiel is geïnstalleerd. De kunststoffen 20 

bumperplaat 182 is ontworpen om met behulp van kunststoffen klemmen 

in een automobiel te worden geïnstalleerd. Hier wordt een testmal 180 

geleverd welke de snel losmaakbare bevestigingsdelen 100 in de 

specifieke locaties lokaliseert waar de kunststoffen klemmen op het 

lichaam van een auto zouden worden zijn ingebracht. 25 

 

Zoals weergegeven, zijn er acht snel losmaakbare 

bevestigingsdelen 100. Elk van de snel losmaakbare bevestigingsdelen 

wordt in zijn verbindingspositie weergegeven, waarbij elk van zijn 

bovenste horizontale segment en onderste horizontale segment in de 30 
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cirkelvormige behuizing 104 is ingebracht en gepositioneerd. De testmal 

180 omvat een of meer kabels 150 welke worden gebruikt om de 

bovenste en onderste horizontale segmenten 108, 110 in de 

cirkelvormige behuizing te houden zodat de kunststoffen bumperplaat 

182 op de testmal 180 kan worden bevestigd. In enkele 5 

uitvoeringsvormen kan de spanning die door de kabel (of kabels) wordt 

gecreëerd, worden verhoogd of verlaagd met behulp van een controle-

eenheid 184 welke kan worden gebruikt voor het creëren van spanning 

en/of losheid in de kabel 150. Afhankelijk van de specifieke 

implementatie, kan een enkele kabel 150 worden gebruikt door middels 10 

schroefdraad te worden gedraaid doorheen elk van de afzonderlijke snel 

losmaakbare bevestigingsdelen 100 die op de testmal 182 zijn 

geïnstalleerd. Als alternatief kunnen enkele verschillende kabels worden 

gebruikt, en deze kunnen met behulp van de controle-eenheid 184 

afzonderlijk of in groepen worden gecontroleerd. 15 

 

Nu wordt verwezen naar figuur 9, waarbij een 

gedetailleerder aanzicht van de controle-eenheid één van vier wordt 

geleverd. In dit bepaalde aanzicht is de controle-eenheid geactiveerd 

(door het naar beneden bewegen van de controlehendel 192) voor het 20 

creëren van spanning in de kabel(s) 150 bij de bereiding voor de 

verbinding van de kunststoffen bumperplaat 182 op de testmal 180. 

Omdat de controle-eenheid spanning op de kabels 150 heeft gecreëerd, 

kunnen het bovenste horizontale segment 108 en het onderste 

horizontale segment 110 van het snel losmaakbare bevestigingsdeel, die 25 

stevig in de cirkelvormige behuizing 104 worden gehouden, voorzien in 

een levensechte weergave van een foutvrije automobiel waarna het 

testen kan worden uitgevoerd. Hoewel in dit bepaalde voorbeeld een 

controle-eenheid wordt gebruikt, zal een deskundige op dit gebied snel 

erkennen dat andere type apparatuur en machinerie, zoals hydraulica, 30 
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handmatige hendels, haspels, spiralen, of andere apparatuur kan worden 

gebruikt voor het controleren van spanning in de kabels 150 teneinde de 

geschikte testomgeving te creëren. 

 

Figuur 10 toont de kunststoffen bumperplaat 182 die met 5 

behulp van de snel losmaakbare bevestigingsdelen 100 die op de 

testmal zijn geïnstalleerd met de testmal 180 is verbonden. Terwijl de 

kunststoffen bumperplaat 182 op de mal 180 is bevestigd, is het dankzij 

de druk vanaf de controle-eenheid 184 dat de kabels 150 het bovenste 

horizontale segment 108 en onderste horizontale segment 110 op hun 10 

plaats houden, waarbij de permanente eenrichtingsverbinding die plaats 

vindt wanneer de kunststoffen bumperplaat 182 in een 

productieomgeving is bevestigd, wordt gesimuleerd. Op dit punt kunnen 

op de kunststoffen bumperplaat 182 meetprocessen worden uitgevoerd 

teneinde te bepalen of het voldoet aan de geschikte productienormen 15 

voor gebruik in de productieomgeving. 

 

Zodra al het testen op de bevestigde kunststoffen 

bumperplaat is uitgevoerd, kan de bumperplaat vervolgens van de 

testmal 180 worden verwijderd. Zoals hierboven bediscussieerd, zijn de 20 

kunststoffen klemmen, welke zijn gevormd en/of met de bumperplaat 182 

zijn verbonden, ontworpen voor eenrichtingsgebruik. Teneinde ze van de 

testmal 180 te verwijderen, kan de spanning op de kabel 150 worden 

opgeheven zodat het bovenste horizontale segment 108 en onderste 

horizontale segment 110 in staat zijn om van de cirkelvormige behuizing 25 

104 te worden getrokken. Nu wordt weer verwezen naar figuur 6, 

wanneer de bovenste en onderste horizontale segmenten uit de 

cirkelvormige behuizing 104 zijn verwijderd, raakt de opening 112, 

waardoor de kunststoffen klemmen op elke snel losmaakbaar 

bevestigingsdeel zijn ingebracht, gescheiden, zodat de kunststoffen 30 
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klemmen gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. Omdat het bovenste 

horizontale segment 108 en het onderste horizontale segment 110 elk 

met behulp van de kabelaanslag 152 met de kabel 150 zijn verbonden, 

hangen ze in de lucht in plaats van dat ze op de ondergrond vallen. 

Hierdoor kunnen ze gemakkelijk worden verzameld en opnieuw in de 5 

cirkelvormige behuizing voor het testen van de volgende kunststoffen 

bumperplaat 182 worden ingebracht. 

 

In enkele uitvoeringsvormen kan de spanning op de kabel 

150 worden opgeheven door de controlehendel 192 van de controle-10 

eenheid 184 in zijn activatiepositie te zetten, zoals weergegeven in figuur 

11. Wanneer de spanning is opgeheven, kan de kunststoffen bumper 

182 van de testmal 180 worden weggetrokken. Figuur 12 toont de 

bumper waarbij deze gedeeltelijk is verwijderd van de 

losmaakverbindingen, nadat de spanning op de kabel 115 is opgeheven. 15 

Zoals weergegeven, is de kunststoffen bumperplaat 182 enigszins van 

de, op de testmal 108 gepositioneerde, snel losmaakbare 

bevestigingsdelen 100 gevallen. Omdat het er enigszins is afgevallen, 

zijn elk van de bovenste onderdelen van de basisplaat 102 van de snel 

losmaakbare bevestigingsdelen 100 zichtbaar. 20 

 

Door gebruik te maken van de snel losmaakbare 

bevestigingsdelen 100, zoals hierboven beschreven, kan een verbeterd 

proces voor het verifiëren van dimensionele kwaliteit van geproduceerde 

items worden gerealiseerd. Figuur 13 toont een stroomdiagram dat een 25 

proces beschrijft waarmee geproduceerde onderdelen met 

onlosmaakbare hechtingsmechanismen zoals kunststoffen klemmen, 

bijvoorbeeld op dimensionele kwaliteit kunnen worden geëvalueerd. Het 

proces begint bij blok 1302, waar horizontale segmenten van een snel 

losmaakbaar bevestigingsdeel zoals snel losmaakbaar bevestigingsdeel 30 
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100 in een behuizing zoals cirkelvormige behuizing 104 worden 

gerangschikt en geplaatst. Daarna beweegt het proces naar blok 1304. 

Er kan een tegenhoudende kabel zoals kabel 150 worden aangespannen 

zodat de gerangschikte horizontale segmenten, zoals bovenste 

horizontale segment 108 en onderste horizontale segment 110, in de 5 

behuizing vastzitten. 

 

Het proces beweegt naar blok 1306 waar de te testen 

geproduceerde inrichting met behulp van het snelle losmaakmechanisme 

100 kan worden bevestigd. Zoals hierboven toegelicht, kan de te testen 10 

geproduceerde inrichting kunststoffen klemmen omvatten welke in een 

klemontvangende opening 112, die is gevormd door samenwerking van 

het bovenste horizontale segment 108 en onderste horizontale segment 

110, in de cirkelvormige behuizing 104 kunnen worden ingebracht. Zoals 

verder hierboven bediscussieerd, kan of kunnen er voor een gegeven 15 

geproduceerde inrichting, een of meerdere snel losmaakbare 

bevestigingsdelen zijn. 

 

Zodra de geproduceerde inrichting is bevestigd, kunnen op 

het onderdeel meet- en andere processen worden uitgevoerd teneinde 20 

de dimensionele kwaliteit ervan bij blok 1308, of voor andere 

testdoeleinden vast te stellen. Nadat het vaststellen en/of het testen van 

de dimensionele kwaliteit is uitgevoerd, beweegt het proces vervolgens 

naar blok 1310 waar de tegenhoudende kabel een mate van losheid 

wordt gegeven. Omdat de bovenste en onderste horizontale segmenten 25 

niet langer stevig op hun plaats in de cirkelvormige behuizing worden 

gehouden, kunnen ze uit de cirkelvormige behuizing worden verwijderd. 

Het proces beweegt dus daarna naar blok 1312 waar de te testen 

geproduceerde inrichting van de testmal 180 vandaan kan worden 

getrokken. Als de geproduceerde inrichting van de testmal is 30 
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weggetrokken, trekt het klemmechanisme bij blok 1314 het bovenste 

horizontale segment 108 en onderste horizontale segment 110 uit de 

cirkelvormige behuizing 104. Zodra de bovenste en onderste horizontale 

segmenten uit de cirkelvormige behuizing zijn verwijderd, zijn ze niet 

langer samen verbonden, en kunnen ze gemakkelijk worden gescheiden. 5 

Door deze scheiding kan de te testen geproduceerde inrichting van de 

horizontale segmenten worden losgemaakt zonder dat de voor hechting 

gebruikte kunststoffen klemmen breken. 

 

Door gebruik te maken van de apparaten en werkwijzen die 10 

hierboven zijn beschreven, kan de dimensionele kwaliteit van 

geproduceerde onderdelen met onlosmaakbare verbindingskenmerken 

betrouwbaar voor het testen worden bevestigd, en daarna kunnen de 

geproduceerde onderdelen uit een verbindingsmal worden verwijderd 

zonder enig letsel of beschadiging aan de onlosmaakbare 15 

verbindingskenmerk die in de inrichting aanwezig zijn te veroorzaken. 

Bovendien maakt het gebruik van kabels en kabelaanslagen voor het 

positioneren en houden van de horizontale segmenten van het snel 

losmaakbare bevestigingsdeel in hun behuizing mogelijk dat een geteste 

inrichting snel wordt verwijderd en de horizontale segmenten gemakkelijk 20 

opnieuw in de cirkelvormige behuizing worden gepositioneerd waar ze 

een ander geproduceerde inrichting voor dimensionele evaluatie kunnen 

accepteren. 

 

Er moet worden begrepen dat elk kenmerk dat met 25 

betrekking tot een van de uitvoeringsvormen is beschreven, alleen, of in 

combinatie met andere beschreven kenmerken, kan worden gebruikt en 

eveneens kan worden gebruikt in combinatie met een of meer 

kenmerken van elk van de andere uitvoeringsvormen, of elke combinatie 

van een van de andere uitvoeringsvormen. Voorts kunnen eveneens 30 
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equivalenten en modificaties die hierboven niet zijn beschreven, worden 

gebruikt zonder de beschermingsomvang van de uitvinding, welke in de 

bijbehorende conclusies wordt gedefinieerd, te verlaten. 

 

 5 
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CONCLUSIES 

 

 

1. Een snel losmaakmechanisme voor een onlosmaakbare klem, 

omvattende:  5 

 een basisplaat; 

 een behuizing die op de basisplaat is gepositioneerd;  

 een bovenste horizontaal segment;  

 een onderste horizontaal segment; 

 waarbij het bovenste horizontale segment en het onderste 10 

horizontale segment losmaakbaar in de behuizing zijn 

gepositioneerd om samenwerkend een opening te vormen, en 

waarbij de opening is geconfigureerd voor het ontvangen van de 

onlosmaakbare klem, en waarbij het bovenste horizontale 

segment en het onderste horizontale segment zijn te scheiden 15 

wanneer ze uit de behuizing zijn verwijderd om in hoofdzaak niet-

geforceerde verwijdering van de onlosmaakbare klem mogelijk te 

maken. 

 

2. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 1, waarbij het 20 

bovenste horizontale segment een eerste kabelbehuizing heeft, en 

waarbij het onderste horizontale segment een tweede 

kabelbehuizing omvat. 

 

3. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 2, waarbij de 25 

eerste kabelbehuizing en de tweede kabelbehuizing elk een breed 

behuizingsgebied omvatten dat is geconfigureerd om een 

kabelaanslag te houden, en waarbij de eerste kabelbehuizing en 

tweede kabelbehuizing elk verder een kanaal omvatten dat zich 

vanaf het brede behuizingsgebied uitstrekt, waarbij het kanaal 30 
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smaller is dan de kabelaanslag, en waarbij het kanaal is 

geconfigureerd voor het ontvangen van een kabel die met de 

kabelaanslag is verbonden en voor het verder dan de basisplaat 

achterste gedeelte van de basisplaat geleiden van de ontvangen 

kabel. 5 

 

4. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 3, waarbij de 

kabelaanslag in de eerste kabelbehuizing zodanig is 

geconfigureerd dat druk wordt uitgeoefend op de bodem van het 

brede behuizingsgebied om het bovenste horizontale segment in 10 

de behuizing te houden, en waarbij de kabelaanslag in de tweede 

kabelbehuizing is geconfigureerd om druk uit te oefenen op het 

brede behuizingsgebied om het onderste horizontale segment in 

de behuizing te houden. 

 15 

5. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 4, waarbij de 

kabel in het kanaal van de eerste kabelbehuizing is 

geconfigureerd om door een controle-inrichting te worden 

aangespannen, en waarbij het aanspannen van de kabel 

resulteert in de uitoefening van druk door de kabelaanslag in de 20 

eerste kabelbehuizing op de bodem van het brede 

behuizingsgebied. 

 

6. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 5, waarbij de 

kabel in het kanaal van de tweede kabelbehuizing is 25 

geconfigureerd om door een controle-inrichting te worden 

aangespannen, en waarbij het aanspannen van de kabel 

resulteert in de uitoefening van druk door de kabelaanslag in de 

tweede kabelbehuizing op de bodem van het brede 

behuizingsgebied van de tweede kabelbehuizing. 30 
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7. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 1, waarbij de 

behuizing een cirkelvormige behuizing is. 

 

8. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 1, waarbij de 5 

basisplaat een cirkelvormige basisplaat is. 

 

9. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 1, waarbij het 

snelle losmaakmechanisme is geconfigureerd om op een testmal 

te worden geïnstalleerd. 10 

 

10. Het snelle losmaakmechanisme volgens conclusie 1, waarbij de 

onlosmaakbare klem een van een kunststoffen drukpin, een 

kunststoffen klem, of een kunststoffen steker omvat, en waarbij de 

onlosmaakbare klem elk ingebouwd losmaakmechanisme mist. 15 

 

11. Een werkwijze voor het verifiëren van dimensionele kwaliteit van 

een geproduceerd onderdeel met behulp van een snel 

losmaakbaar bevestigingsdeel, waarbij de werkwijze omvat: 

 het positioneren van een bovenste horizontaal segment en een 20 

onderste horizontaal segment in een behuizing, waarbij het 

bovenste horizontale segment en het onderste horizontale 

segment samenwerkend een opening vormen die voorziet in 

toegang tot de behuizing; 

 het aanspannen van ten minste een kabel met een kabelaanslag 25 

op het uiteinde daarvan, waarbij de kabelaanslag in een breed 

behuizingsgebied van een kabelbehuizing is gepositioneerd en de 

kabel zich zodanig door een kanaal onder het brede 

behuizingsgebied uitstrekt dat het aan een aanspanningcontrole-

inrichting is gekoppeld; 30 
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 het hechten van het geproduceerde onderdeel aan het snel 

losmaakbare bevestigingsdeel door het inbrengen van een 

onlosmaakbare klem in de opening die voorziet in toegang tot de 

behuizing; 

 het testen van de dimensionele kwaliteit van het bevestigde 5 

geproduceerde deel;  

 het opheffen van de spanning op de ten minste een kabel; 

 het verwijderen van het bovenste horizontale segment en onderste 

horizontale segment van de behuizing door het geproduceerde 

onderdeel van de behuizing vandaan te trekken; 10 

 het scheiden van het bovenste horizontale segment van het 

onderste horizontale segment; en  

 het uit de opening verwijderen van de geproduceerde inrichting. 

 

12. De werkwijze volgens conclusie 11, waarbij de behuizing een 15 

cirkelvormige behuizing is. 

 

13. De werkwijze volgens conclusie 11, waarbij het snel losmaakbare 

bevestigingsdeel met een testmal is verbonden. 

 20 

14. De werkwijze volgens conclusie 11, waarbij het aanspannen van 

de ten minste een kabel het activeren van een aan de ten minste 

een kabel gekoppelde controle-eenheid omvat. 

 

15. De werkwijze volgens conclusie 11, verder omvattende het 25 

ophangen van het verwijderde bovenste horizontale segment en 

onderste horizontale segment met behulp van de ten minste een 

kabel. 

 

BE2015/5238



  

  

 

26

16. De werkwijze volgens conclusie 11, waarbij de onlosmaakbare 

klem een van een kunststoffen drukpin, een kunststoffen klem, of 

een kunststoffen steker omvat, en waarbij de onlosmaakbare klem 

elk ingebouwd losmaakmechanisme mist. 

 5 

17. De werkwijze volgens conclusie 13, waarbij de testmal een 

weergave van een automobiel is. 

 

18. De werkwijze volgens conclusie 17, waarbij het geproduceerde 

onderdeel een kunststoffen bumperplaat omvat. 10 

 

19. De werkwijze volgens conclusie 11, verder omvattende het 

opnieuw positioneren van het bovenste horizontale segment en 

onderste horizontale segment in de behuizing. 

 15 

20. De werkwijze volgens conclusie 19, verder omvattende het 

opnieuw aanspannen van de kabels na het opnieuw positioneren 

van de bovenste en onderste horizontale segmenten. 

 

21. Een snel losmaakmechanisme voor onlosmaakbare klemmen, 20 

omvattende:  

 een basisplaat; 

 een behuizing die op de basisplaat is gepositioneerd;  

 een eerste horizontale segment;  

 een tweede horizontale segment; 25 

 een scharnierdeel dat het eerste horizontale segment en het 

tweede horizontale segment verbindt; en 

 een veer die is geconfigureerd om bij te dragen aan beweging van 

het eerste horizontale segment en het tweede horizontale 

segment, 30 
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 waarbij het eerste horizontale segment en het tweede horizontale 

segment losmaakbaar in de behuizing zijn gepositioneerd om 

samenwerkend een opening te vormen, en waarbij de opening is 

geconfigureerd voor het ontvangen van onlosmaakbare klem, en 

waarbij het bovenste horizontale segment en het onderste 5 

horizontale segment zijn te scheiden wanneer ze uit de behuizing 

zijn verwijderd om in hoofdzaak niet-geforceerde verwijdering van 

de onlosmaakbare klem mogelijk te maken. 

BE2015/5238



  

  

 

28

 

FIG. 1
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SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer

(APARTE BLADZIJDE) BE201505238

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1)

Betreffende Item VIII

Bepaalde opmerkingen aangaande de aanvrage

1 Hoewel de conclusies 1 en 21 als afzonderlijke onafhankelijke conclusies zijn 

opgesteld, lijken deze effectief dezelfde materie te betreffen en uitsluitend van 

elkaar te verschillen met betrekking tot de definitie van de materie waarvoor 

bescherming wordt gezocht en/of met betrekking tot de terminologie die 

gebruikt wordt voor de maatregelen van die materie. De hiervoor genoemde 

conclusies zijn derhalve onvoldoende beknopt.

2 Voorts komen respectievelijk de onafhankelijke productconclusies 1 en 21 niet 

overeen met onafhankelijke werkwijzeconclusie 11, hetgeen de serie conclusies 

onduidelijk maakt.

3 In de conclusies 2-6 wordt verwezen naar een kabel ("kabelbehuizing"), welke 

echter geen deel is van de materie volgens de conclusies. Omwille van de 

duidelijkheid lijkt het noodzakelijk deze maatregel in de genoemde conclusies 

op te nemen, i.e. door deze in conclusie 2 te introduceren.

Betreffende Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 

industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 

verklaring

4 Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 US 2011/266409 A1 (WARRICK BRET [US] ET AL) 3 november 2011

(2011-11-03)

D2 US 2008/143030 A1 (ROTH INGO [DE]) 19 juni 2008 (2008-06-19)

5 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 1 niet nieuw is.

5.1 In D1 (alinea's [0050], [0053], [0073]; de figuren 1,2) worden alle maatregelen 

volgens conclusie 1 geopenbaard, i.e.:

Een snel losmaakmechanisme voor een onlosmaakbare klem, omvattende:

° een basisplaat (“bovenoppervlak 102”);

° een behuizing (“klemlichaam 101”) die op de basisplaat is gepositioneerd;

° een bovenste horizontaal segment (“klemkaak 211 A”);

° een onderste horizontaal segment (“klemkaak 211B”);
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° waarbij het bovenste horizontale segment en het onderste horizontale 

segment losmaakbaar in de behuizing zijn gepositioneerd om 

samenwerkend een opening (“opening 110”) te vormen, en waarbij de 

opening is geconfigureerd voor het ontvangen van de onlosmaakbare 

klem, en waarbij het bovenste horizontale segment en het onderste

horizontale segment zijn te scheiden wanneer ze uit de behuizing zijn 

verwijderd om in hoofdzaak niet geforceerde verwijdering van de 

onlosmaakbare klem mogelijk te maken.

5.2 Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat in D2 eveneens alle maatregelen 

volgens conclusie 1 worden geopenbaard (alinea [0022] - alinea [0027]; de 

figuren 1-3).

6 Dezelfde redenering geldt, mutatis mutandis, voor de materie volgens de 

overeenkomstige onafhankelijke conclusie 21, welke derhalve evenmin wordt 

geacht nieuw te zijn gezien de geciteerde documenten.

7 De afhankelijke conclusies 2 en 7-10 lijken geen aanvullende maatregelen te 

bevatten die in combinatie met de maatregelen volgens een der conclusies 

waarnaar zij verwijzen voldoen aan de eisen van nieuwheid en/of inventiviteit, 

aangezien de technische maatregelen daarin hetzij bekend zijn uit de 

documenten volgens het onderzoeksverslag of maatregelen zijn waarvan kan 

worden verwacht dat een deskundige in het vakgebied deze binnen de normale 

praktijk zou overwegen en, al naar gelang de eisen, zou kiezen.

In het bijzonder worden in D1 de maatregelen volgens conclusie 9 geopenbaard 

en de maatregelen volgens de conclusies 2, 7, 8 en 10 lijken voor de hand 

liggend te zijn gezien dit document; hetzelfde geldt voor document D2 (vgl. 

dezelfde verwijzingen als bovenstaande). Met betrekking tot conclusie 2 dient te 

worden opgemerkt dat een "kabelbehuizing" niets meer is dan een opening die 

geschikt is voor het ontvangen van een kabel, hetgeen een geringe 

constructieverandering vertegenwoordigt die tot de gangbare praktijk van een 

deskundige in het vakgebied behoort.

8 De combinatie van de maatregelen volgens onafhankelijke werkwijzeconclusie 

11 lijkt niet bekend te zijn uit, noch voor de hand liggend gemaakt te worden 

door de bekende stand van de techniek. Hetzelfde geldt voor de gerelateerde 

afhankelijke conclusies 12-20.

Derhalve lijkt de combinatie van de maatregelen volgens de afhankelijke 

conclusies 3-6 - mits de kabel geïntroduceerd wordt als maatregel van de 

materie volgens de conclusies, vgl. bovenstaand punt 3 - niet bekend te zijn uit 
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de bekende stand van de techniek, noch daarin voor de hand liggend gemaakt 

te worden.

Betreffende Item VII

Bepaalde gebreken in de aanvrage

9 Volledigheidshalve worden de volgende formele punten genoemd:

° De maatregelen volgens de conclusies zijn niet voorzien van 

verwijzingstekens tussen haakjes.

° De onafhankelijke conclusies 1, 11 en 21 staan niet in het tweedelige 

formulier.

10 In de beschrijving wordt verwezen naar een FIGUUR 13 (vgl. bladzijde 6, regel 

9-12 en bladzijde 18, regel 22 - bladzijde 19, regel 6), dat echter niet in de 

tekeningen aanwezig is.
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