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(54) Een filtersysteem voor het scheiden van vloeistof uit samengeperst gas en compressor 
omvattende een dergelijk filtersysteem



(57) De huidige uitvinding is gericht op een 
filtersysteem omvattende een behuizing (15) en een 
filterpatroon (10), waarbij de behuizing (15) een 
behuizinginlaat (16) en een behuizinguitlaat (17) 
omvat, de filterpatroon (10) omvattende een 
filterinlaat (11) die in fluldumverbinding staat met de 
behuizinginlaat (16) en een filterelement (12) 
voorzien tussen een bovendop (18) en een onderdop 
(19), waarbij de onderdop (19) de filterinlaat (11) 
omvat, waarbij de bovendop (18) en de onderdop 
(19) een cirkelvormig of voornamelijk cirkelvormig 
geleidingsysteem vormen, en waarbij de onderdop 
(19) vender een eerste deel (19a) omvat dat het 
filterelement (12) ontvangt en een tweede deel (19b) 
dat is verbonden met een pasvlak (20) van de 
behuizing (5), daardoor gekenmerkt dat het tweede 
deel (19b) een eerste cirkelvormig gedeelte (21a) en 
een tweede gedeelte (21b) omvat; en dat het eerste 
gedeelte een andere vorm vertoont dan het tweede 
gedeelte (21b) zodat de onderdop (19) niet kan 
roteren ten opzichte van het pasvlak (20).

Fig. 1
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Deze uitvinding heeft betrekking op een filtersysteem 
omvattende een behuizing en een filterpatroon voor het 
scheiden van vloeistof uit samengeperst gas, waarbij de 
filterpatroon is voorzien binnen de behuizing, de behuizing 
omvattende :

- een behuizinginlaat aangepast om in fluïdumverbinding te 
worden aangesloten op een samengeperst gasuitlaat en,

- een behuizinguitlaat, waaruit gezuiverd gas wordt 
gehaald

de filterpatroon omvattende een filterinlaat die in 
fluïdumverbinding staat met de behuizinginlaat en een 
filterelement voorzien tussen een bovendop en een onderdop 
die ook deel uitmaken van de filterpatroon, de onderdop 
omvattende de filterinlaat, waarbij de bovendop en de 
onderdop een cirkelvormig of voornamelijk cirkelvormig 
geleidingsysteem vormen voor het monteren van het 
filterelement, en waarbij de onderdop verder een eerste deel 
omvat dat het filterelement ontvangt en een tweede deel dat 
is verbonden met een pasvlak van de behuizing.

Het gebruik van vloeistofafscheidingsfliters in compressors 
of vacuümpompen is wijd verspreid. Of ze nu worden gebruikt 
om gezuiverd gas te voorzien voor de omgeving of voor een
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extern netwerk, deze vloeistofafscheidingsfilters zijn erg 
belangrijke componenten die in een goed werkende staat moeten 
worden gehouden om aan strenge milieuregelgeving te voldoen 
en om geen schade te berokkenen aan het externe netwerk of de 
producten ervan.

Dergelijke vloeistofafscheidingsfilters moeten worden 
vervangen telkens wanneer er een fout wordt geregistreerd met 
de hoeveelheid vloeistof die voorhanden is aan de uitlaat van 
het systeem of het externe netwerk.

Daar een dergelijke onderhoudsprocedure extra kosten inhoudt 
in verband met de vloeistofafscheidingsfilter zelf maar ook 
omdat de compressor of vacuümpomp wordt gestopt tijdens de 
procedure, zou een gebruiker van een dergelijk systeem graag 
zo weinig mogelijk worden geconfronteerd met een vervanging 
van dergelijke vloeistofafscheidingsfilter, maar zonder de 
kwaliteit van het systeem in het gedrang te brengen.

Bekende vloeistofafscheidingsfilters bieden geen erg lange 
levensduur wegens het eenvoudige feit dat de afdichting
tussen de vloeistofafscheidingsfilter en zijn pasvlak
gemakkelijk beschadigd raakt . tijdens de werking van de
compressor of vacuümpomp.

Doorgaans omvatten dergelij ke bekende
vloeistofafscheidingsfilters een bovendop en een onderdop met 
een filterelement tussenin, waarbij de onderdop de inlaat 
omvat waardoor het gas dat vloeistof bevat, stroomt. Hierbij 
gebeurt de aansluiting van de vloeistofafscheidingsfilter op
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een pasvlak van een behuizing die is aangesloten op de 
gasbron via een radiale afdichting die een cirkelvormig 
verbindingsdeel afdicht.

Hoewel die radiale afdichting goed kan werken, is uit tests 
gebleken dat die erg snel slijt door de trillingen en 
beweging die naar de vloeistofafscheidingsfilter worden 
geleid.

Uiteindelijk draaien de vloeistofafscheidingsfilters rond hun 
as tijdens de werking van de compressor of vacuümpomp, welke 
beweging een dergelijke afdichting gemakkelijk kan 
beschadigen.

Bijgevolg zou het materiaal waarvan de afdichting is gemaakt 
en ook de vorm van de afdichting moeten worden veranderd, of 
zou een dergelijke afdichting erg vaak moeten worden 
vervangen, daar een dergelijke afdichting verandert van wat 
verondersteld was een statische afdichting te zijn, in een 
statische en dynamische afdichting, die bestand moet zijn 
tegen radiale en axiale krachten.

Maar, zelfs als het materiaal van de afdichting of haar vorm
zou worden veranderd, zou dat het probleem met een dergelijke
filter die rond zijn as draait niet oplossen en zouden de 
complexiteit en de kosten, die gepaard gaan met de 
vloeistofafscheidingsfilter, toenemen.

Rekening houdend met de hierboven genoemde nadelen, is het
een doel van de huidige uitvinding om een
vloeistofafscheidingsfilter te voorzien die geen
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draaibeweging rond zijn as toelaat, die een eenvoudigere 
indeling heeft en de productiekosten ervan niet verhoogt.

Bovendien wil de huidige uitvinding een 
vloeistofafscheidingsfilter voorzien die erg duurzaam zou 
zijn en gemakkelijk te monteren tijdens de 
onderhoudsprocedure.

De huidige uitvinding biedt een oplossing voor minstens één 
van de hierboven genoemde en/of andere problemen door een 
filtersysteem te voorzien omvattende een behuizing en een 
filterpatroon voor het scheiden van vloeistof uit 
samengeperst gas, waarbij de filterpatroon voorzien is binnen 
de behuizing, de behuizing omvattende:

- een behuizinginlaat aangepast om in fluïdumverbinding te 
worden aangesloten op een uitlaat voor samengeperst gas 
en,

- een behuizinguitlaat, waaruit gezuiverd gas wordt
gehaald,

de filterpatroon omvattende een filterinlaat die in
fluïdumverbinding staat met de behuizinginlaat en een
filterelement voorzien tussen een bovendop en een onderdop
die ook deel uitmaken van de filterpatroon, waarbij de
onderdop de filterinlaat omvat,
onderdop een cirkelvormig of

waarbij de bovendop en de 
voornamelijk cirkelvormig

geleidingsysteem vormen voor het monteren van het
filterelement, en waarbij de onderdop verder een eerste deel 
omvat dat het filterelement ontvangt en een tweede deel dat
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is verbonden met een pasvlak van de behuizing, daardoor 
gekenmerkt dat het tweede deel een eerste gedeelte en een 
tweede gedeelte omvat; en dat het eerste gedeelte een andere 
vorm vertoont dan het tweede gedeelte zodanig dat de onderdop 
niet kan roteren ten opzichte van het pasvlak. Aangezien het 
tweede deel een tweede gedeelte omvat dat wordt ontvangen 
door het pasvlak van de behuizing, wordt een roterende 
beweging van de filterpatroon rond zijn as voorkomen.

Bovendien is door een dergelijk tweede gedeelte de montage 
van de filterpatroon in de behuizing erg gemakkelijk, daar de 
filterpatroon in een gecontroleerde positie kan worden 
gemonteerd in het pasvlak.

Door een dergelijke indeling aan te nemen, worden de 
productiekosten de facto laag gehouden en wordt de levensduur 
van de filterpatroon verhoogd, door de extra slijtage op de 
afdichting tussen de filterpatroon en de behuizing te 
elimineren.

De voornoemde vloeistof kan bijvoorbeeld, doch niet 
noodzakelijk, olie zijn. De uitvinding is hiertoe niet 
beperkt. De vloeistof zou ook water kunnen zijn.

Bij voorkeur wordt een afdichting gemonteerd op het tweede 
deel, waarbij de afdichting zich tussen het tweede deel en 
het pasvlak bevindt, wanneer de filterpatroon in gemonteerde 
toestand is.

Door de eliminatie van de roterende beweging wordt de 
afdichting tussen de filterpatroon en de behuizing statisch
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gehouden, waardoor geen duurzamere en duurdere afdichting 
nodig is.

De huidige uitvinding is verder gericht op een 
vloei stofafscheidingsvat voorzien van een filterpatroon voor 
het scheiden van vloeistof uit gas, het 
vloeistofafscheidingsvat omvattende :

- een vatinlaat aangepast om te worden aangesloten op een 
gasbron en,

- een vatuitlaat, waaruit gezuiverd gas wordt gehaald,

de filterpatroon omvattende een filterinlaat die in 
fluïdumverbinding staat met de vatinlaat en een filterelement 
voorzien tussen een bovendop en een onderdop die ook deel 
uitmaken van de filterpatroon, waarbij de onderdop de 
filterinlaat omvat, waarbij de bovendop en de onderdop een 
cirkelvormig of voornamelijk cirkelvormig geleidingsysteem 
vormen voor het monteren van het filterelement, en waarbij de 
onderdop verder een eerste deel omvat dat het filterelement 
ontvangt en een tweede deel dat is verbonden met een pasvlak 
van het vloeistofafscheidingsvat, daardoor gekenmerkt dat het 
tweede deel een eerste gedeelte en een tweede gedeelte omvat; 
en dat het eerste gedeelte een andere vorm vertoont dan het 
tweede gedeelte zodanig dat de onderdop niet kan roteren ten 
opzichte van het pasvlak.

De huidige uitvinding is verder gericht op een compressor 
omvattende een compressorelement dat een gasinlaat en een 
samengeperst gasuitlaat heeft, een vloeistofafscheidingsvat
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voorzien op de samengeperst gasuitlaat, waarbij het 
vloeistofafscheidingsvat een vatinlaat omvat die in 
fluïdumverbinding staat met de samengeperst gasuitlaat en een 
vatuitlaat die gezuiverd gas voorziet, waarbij het 
vloeistofafscheidingsvat is voorzien van een fiiterpatroon 
omvattende een filterinlaat die in fluïdumverbinding staat 
met de samengeperst gasuitlaat, de fiiterpatroon omvattende 
een filterelement voorzien tussen een bovendop en een 
onderdop die ook deel uitmaken van de fiiterpatroon, waarbij 
de onderdop de filterinlaat omvat, waarbij de bovendop en de 
onderdop een cirkelvormig of voornamelijk cirkelvormig 
geieidingsysteem vormen voor de montage van het 
filterelement, en waarbij de onderdop verder een eerste deel 
omvat dat het filterelement ontvangt en een tweede deel dat 
is verbonden met een pasvlak van het 
vloeistofafscheidingsvat, daardoor gekenmerkt dat het tweede 
deel een eerste gedeelte en een tweede gedeelte omvat; en dat 
het eerste gedeelte een andere vorm vertoont dan het tweede 
gedeelte, zodanig dat de onderdop niet kan roteren ten 
opzichte van het pasvlak.

De huidige uitvinding is ook gericht op een vaouümpomp 
omvattende een vacuümelement dat een vaouüminlaat en een 
uitlaat heeft, een vloeistofafscheidingsvat voorzien op de 
uitlaat, waarbij het vloeistofafscheidingsvat een vatinlaat 
heeft die in fluïdumverbinding staat met de uitlaat en een 
vatuitlaat die gezuiverd gas voorziet, waarbij het 
vloeistofafscheidingsvat is voorzien van een fiiterpatroon 
omvattende een filterinlaat die in fluïdumverbinding staat
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met de uitlaat, de filterpatroon omvattende een filterelement 
voorzien tussen een bovendop en een onderdop die ook deel 
uitmaken van de filterpatroon, waarbij de onderdop de 
filterinlaat omvat, waarbij de bovendop en de onderdop een 
cirkelvormig of voornamelijk cirkelvormig geleidingsysteem 
vormen voor de montage van het filterelement, en waarbij de 
onderdop verder een eerste deel omvat dat het filterelement 
ontvangt en een tweede deel dat is verbonden met een pasvlak 
van het vloeistofafscheidingsvat, daardoor gekenmerkt dat het 
tweede deel een eerste gedeelte en een tweede gedeelte omvat; 
en dat het eerste gedeelte een andere vorm vertoont dan het 
tweede gedeelte, zodanig dat de onderdop niet kan roteren ten 
opzichte van het pasvlak,

De huidige uitvinding is ook gericht op een gebruik van een 
filtersysteem volgens de huidige uitvinding voor 
vloeistofafscheiding binnen een compressor of vacuümpomp.

De huidige uitvinding is ook gericht op een compressor 
omvattende een compressorelement dat een gasinlaat en een 
uitlaat voor samengeperst gas heeft, een 
vloeistofafscheidingsvat voorzien op de samengeperste 
gasuitlaat, waarbij het vloeistofafscheidingsvat een 
vatinlaat heeft die in fluïdumverbinding staat met de 
samengeperste gasuitlaat en een vatuitlaat die gezuiverd gas 
voorziet, waarbij de compressor is voorzien van een 
filterpatroon omvattende een filterinlaat die in 
fluïdumverbinding staat met de vatuitlaat, de filterpatroon 
omvattende een filterelement voorzien tussen een bovendop en
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een onderdop die ook deel uitmaken van de filterpatroon, 
waarbij de onderdop de filterinlaat omvat, waarbij de 
bovendop en de onderdop een cirkelvormig of voornamelijk 
cirkelvormig geleidingsysteem vormen voor de montage van het 
filterelement en waarbij de onderdop verder een eerste deel 
omvat dat het filterelement ontvangt en een tweede deel dat 
is verbonden met een pasvlak van de vatuitlaat of van een 
leiding verbonden met de vatuitlaat daardoor gekenmerkt dat 
het tweede deel een eerste gedeelte en een tweede gedeelte 
omvat; en dat het eerste gedeelte een andere vorm vertoont 
dan het tweede gedeelte, zodanig dat de onderdop niet kan 
roteren ten opzichte van het pasvlak.

In het kader van de huidige uitvinding dient ervan te worden 
uitgegaan dat de hierboven beschreven voordelen met 
betrekking tot het filtersysteem ook gelden voor het 
vloeistofafscheidingsvat, de compressor, de vacuümpomp en het 
gebruik van het filtersysteem.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te 
tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend 
karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen volgens 
de uitvinding beschreven, met verwijzing naar de bijgaande 
tekeningen, waarin:

figuren 1 tot 3 schematisch een compressor volgens 
verschillende uitvoeringsvormen van de huidige 
uitvinding weergeven;
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figuur 4 schematisch een dwarsdoorsnede weergeeft van 
een filtersysteem volgens één uitvoeringsvorm van de 
huidige uitvinding;

figuur 5 schematisch een onderdop weergeeft volgens een 
uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding, waarbij 
figuur 5a een lichtjes schuin bovenaanzicht, en figuur 
5b een zijaanzicht illustreert;

figuren 6 tot 10 schematisch een onderdop volgens 
verschillende uitvoeringsvormen van de huidige 
uitvinding weergeven; en

figuur 11 schematisch een vacuümpomp weergeeft volgens 
een uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding;

figuur 12 schematisch een onderdop volgens verschillende 
uitvoeringsvormen weergeeft, met een corresponderend 
pasvlak.

Figuur 1 illustreert een compressor 1 omvattende een 
compressorelement 2 met een gasinlaat 3 en een uitlaat 4 voor 
samengeperst gas. Het compressorelement 2 wordt aangedreven 
door een motor 5 met vaste of variabele snelheid.

In het kader van de huidige uitvinding dient onder de 
compressor 1 de volledige compressorinstallatie te worden 
verstaan, inclusief het compressorelement 2, alle typische 
verbindingspijpen en kleppen, de behuizing van de compressor 
1 en mogelijk de motor 5 die het compressorelement 2 
aandrij ft.
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In het kader van de huidige uitvinding dient onder het 
compressorelement 2 de compressorelementkast te worden 
verstaan waarin het compressieproces plaatsvindt middels een 
rotor of via een heen-en-weerbeweging.

Verder kan het compressorelement 2 zijn geselecteerd uit een 
groep omvattende: een schroef-, een tand-, een klauwen-, een 
scroll-, een roterende, een centrifugale, een zuiger-, enz.

Terug nu naar figuur 1, de compressor 1 omvat verder een 
afscheidingsvat 6 voorzien aan de uitlaat 4 voor samengeperst 
gas, waarbij het afscheidingsvat 6 de vloeistof uit 
samengeperst gas scheidt voordat dit samengeperst gas het 
netwerk van de gebruiker 7 bereikt. Het afscheidingsvat 6 
omvat een vatinlaat 8 die in fluïdumverbinding staat met de 
uitlaat 4 voor samengeperst gas en een vatuitlaat 9 die in 
fluïdumverbinding staat met het netwerk van de gebruiker 7.

De voornoemde vloeistof is olie of enige andere vloeistof die 
in het compressorelement 2 is ingespoten en gebruikt wordt 
omwille van zijn koel- en/of smeereigenschappen.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm, maar zonder enig 
beperkend karakter, is de compressor 1 een oliegeïnjecteerde 
compressor.

Om de fijne vloeibare partikels uit het samengeperst gas te 
verwijderen, kan de compressor 1 verder een filterpatroon 10 
omvatten die gemonteerd is op de vatuitlaat 9.
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In een dergelijk geval omvat de vatuitlaat 9 een leiding die 
kan worden verbonden met de filterinlaat 11.

Het samengeperst gas stroomt doorgaans door het filterelement 
12 en het gezuiverde, gefilterde gas verder door een 
filteruitlaat 13 en verder naar het netwerk van de gebruiker 
7 of naar een extern netwerk.

In een andere uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding, 
zoals geïllustreerd in figuur 2, kan de filterpatroon 
gemonteerd zijn in het afscheidingsvat 6. Het samengeperst 
gas kan in een dergelijk geval door de vatinlaat 8, door de 
filterinlaat 11 en verder door de vatuitlaat 9 worden geleid, 
nadat het samengeperst gas door het filterelement 10 zou zijn 
gestroomd.

In nog een andere uitvoeringsvorm volgens de huidige 
uitvinding en zonder enig beperkend karakter, kan het 
afscheidingsvat 6 meerdere filterpatronen 10 omvatten die 
erin gemonteerd zijn.

Verder beoogt de huidige uitvinding een filtersysteem 14 te 
voorzien dat een behuizing 15 omvat en een filterpatroon 10 
voor het scheiden van olie uit samengeperst gas, waarbij de 
filterpatroon 10 voorzien is binnen de behuizing 15, zoals 
geïllustreerd in figuur 4.

De behuizing 15 is of de behuizing waarin de filterpatroon 10 
is voorzien wanneer dit filterpatroon 10 is voorzien aan de 
vatuitlaat 9 of de kamer die voorzien is binnen het 
afscheidingsvat 6, waarbij dergelijke kamer de filterpatroon
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10 of filterpatronen 10 ontvangt, zoals geïllustreerd in 
figuren 2 en 3.

De behuizing omvat verder een behuizinginlaat 16 die 
aangepast is om in fluïdumverbinding te worden gebracht met 
een uitlaat 4 voor samengeperst gas en, een behuizinguitlaat 
17, waaruit gezuiverd gas wordt gehaald.

Een dergelijke behuizinguitlaat 17 kan overeenstemmen met de 
filteruitlaat 13 van figuur 1 of kan in fluïdumverbinding 
staan met dergelijke filteruitlaat 13; of dergelijke 
behuizinguitlaat 17 kan overeenstemmen met de vatuitlaat 9 in 
figuren 2 en 3 of ermee in fluïdumverbinding staan.

Verder staat de filterinlaat 11 in fluïdumverbinding met de 
behuizinginlaat 16.

De filterpatroon omvat verder het filterelement 12, waarbij 
het filterelement 12 voorzien is tussen een bovendop 18 en 
een onderdop 19 die ook deel uitmaken van de f ilterpatroon 
10.

De bovendop 18 en de onderdop 19 vormen een cirkelvormig of 
voornamelijk cirkelvormig geleidingsysteem voor de montage 
van het filterelement 12. Met andere woorden, de bovendop 18 
en de onderdop 19 houden het filterelement 12 in de gewenste 
positie.

Bijgevolg zal het filterelement, in gemonteerde toestand 
tussen de bovendop 18 en de onderdop 19 een cilindrische of 
voornamelijk cilindrische holle structuur vormen.
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De huidige uitvinding mag niet worden beperkt tot een 
cirkelvormige of voornamelijk cirkelvormige vorm voor de 
dwarsdoorsnede van de filter, maar er dient van te worden 
uitgegaan dat ook andere vormen mogelijk zijn zonder buiten 
het kader van de uitvinding te treden, zoals geselecteerd uit 
een groep omvattende: een driehoekige, een zeshoekige, een 
ovale, een rechthoekige of enige andere vorm in de 
dwarsdoorsnede, waarbij de filter bij voorkeur in het midden 
een holle structuur vormt.

Terug naar de filterpatroon 10, de onderdop 19 omvat de 
filterinlaat 11 en laat samengeperst gas in het centrale deel 
van de cilindrische of voornamelijk cilindrische holle 
structuur binnenstromen. Het samengeperst gas stroomt door 
het filterelement 12 om zo de filteruitlaat 13 te bereiken.

Wanneer het samengeperst gas . door het filterelement 12 
stroomt, wordt het merendeel van de potentieel in het 
samengeperst gas voorhanden oliepartikels in het 
filterelement 12 ondervangen, en stroomt er zuiver of 
relatief zuiver gas door de filteruitlaat 13.

De onderdop 19 omvat verder een eerste deel 19a dat het 
filterelement 12 ontvangt en het in de gewenste vorm en 
positie houdt en een tweede deel 19b aangesloten op een 
pasvlak 20 van de behuizing 15, zoals geïllustreerd in figuur
5,

Het pasvlak 20 omvat doorgaans een gedeelte van een 
complementaire vorm met het tweede deel 19b zodat het pasvlak
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Om een robuuste en duurzame filterpatroon 10 te realiseren, 
omvat het pasvlak 20 een complementaire vorm van het 
volledige tweede deel 19b, waardoor het contactvlak tussen de 
onderdop 19 en het pasvlak 20 vergroot.

Door een dergelijke indeling aan te nemen, nemen de 
afdichtingseigenschappen van de filterpatroon 10 ook toe, 
daar een kantelbeweging van de filterpatroon tijdens de 
werking of zelfs tijdens de montageprocedure niet is 
toegelaten en bijgevolg, samengeperst gas niet mag ontsnappen 
tussen het tweede deel 19b en het pasvlak 20 en niet de 
filteruitlaat 13 mag bereiken zonder gefilterd te zijn door 
het filterelement 12. Die kanteling vormt een hoek tussen de 
gewenste as AA' met de filterpatroon 10 in gemonteerde 
toestand en de as van de filterpatroon in een gekantelde 
positie, waarbij de hoek wordt gevormd op het snijpunt tussen 
de twee assen. .

Doorgaans omvat het tweede deel 19b een axiaal uitstekende
rand 22 met een hoogte HC, die cirkelvormig of ovaal is en 
die ontstaat rond een opening, de opening zijnde de 
filterinlaat 11. Bijgevolg zal het pasvlak 20 ook een 
gedeelte van een cirkelvormige of ovale vorm omvatten, die 
overeenstemt met de hoogte HC, de vorm en de diameter van de 
rand 22.
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De rand 22 gaat over het pasvlak 20 of het pasvlak 20 gaat 
over de rand 22.

De verbinding tussen de rand 22 en het pasvlak 20 wordt tot 
stand gebracht via een techniek zoals bijvoorbeeld zonder 
enig beperkend karakter: inschuiven, inklikken, schroeven of 
enige andere techniek.

Bij voorkeur is het tweede deel 19b losmaakbaar verbonden met 
het pasvlak 20. Dit is onafhankelijk van het feit of het 
tweede deel 19b al dan niet voorzien is van een rand 22.

Het tweede deel 19b omvat bij voorkeur een eerste gedeelte 
21a en een tweede gedeelte 21b. Om de draaibeweging van de 
filterpatroon terwijl het compressorelement 2 draait te 
beperken, vertoont het tweede gedeelte 21b een andere vorm 
dan het eerste gedeelte 21a. Hierdoor kan de onderop 19 niet 
roteren ten opzichte van het pasvlak 20.

In dit geval, maar niet noodzakelijk is het eerste gedeelte 
21a cirkelvormig en is het tweede gedeelte 21b niet
cirkelvormig .

Het voornoemde tweede gedeelte 21b maakt deel uit van de rand 
22 of is een deel van het oppervlak van het tweede deel 19b.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm volgens de huidige 
uitvinding, heeft het tweede gedeelte 21b een relatief 
beperkte oppervlakte in vergelijking met de omtrek van het 
tweede deel 19b. Het tweede gedeelte 21b vertoont een andere
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vorm dan de vorm van de rest van het tweede deel 19b of een 
dwarsdoorsnede erdoor.

In het kader van de huidige uitvinding wordt met cirkelvormig 
een oppervlak bedoeld dat een dwarsdoorsnede heeft in de vorm 
van een cirkel of een cirkelboog en bijgevolg een constante 
straal heeft.

De rand 22 heeft een binnenvlak en een buitenvlak. Als het 
pasvlak 20 over de rand 22 gaat, dan kan het buitenvlak het 
niet-cirkelvormige tweede gedeelte 21b omvatten.

Het is ook mogelijk dat het b.innenvlak het tweede gedeelte 
21b omvat. Het is verder mogelijk dat het binnenvlak en het 
buitenvlak parallel zijn aan elkaar en bijgevolg beide het 
tweede gedeelte 21b omvatten.

Als het pasvlak 20 over de rand 22 gaat, bedekt het pasvlak 
20 bij voorkeur het tweede deel 19b met inbegrip van de rand 
22. Met andere woorden het pasvlak 20 heeft een vorm die 
complementair is aan de vorm van het tweede deel 19b.

Bijgevolg zal het pasvlak 20 ook een tweede gedeelte 21b 
omvatten dat in contact wordt gebracht met het tweede 
gedeelte 21b van het tweede deel 19b wanneer de filterpatroon 
10 gemonteerd is.

In een uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding omvat de 
rand 22 minstens een kanaal of groef 23 langs zijn omtrek om 
er een afdichting 24 in te ontvangen. De afdichting 24 
verzekert dat er geen gas tussen het tweede deel 19b en het 
pasvlak 20 lekt.
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In een andere uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding, 
voor een nog betrouwbaardere afdichting, omvat de rand 22 
twee of meer kanalen of groeven 23, waarbij elk van de 
kanalen 23 een afdichting 24 erin ontvangt.

De afdichting kan om het even welk type afdichting zijn, 
zoals bijvoorbeeld zonder enig beperkend karakter: een 0- 
ring, U-profielafdichting, een afdichting die al binnen het 
kanaal/de kanalen 23 gevulkaniseerd is of dergelijke. 
Dergelijke afdichtingen kunnen uit om het even welk materiaal 
zijn gemaakt zoals geselecteerd uit een groep omvattende: 
natuurlijk of synthetisch rubber, elk type polymeer, plastic 
of keramisch materiaal of enig ander materiaal.

Het zou ook mogelijk zijn om de afdichting(en) 24 te plaatsen 
in het pasvlak 20 door het voorzien van kanalen of één of 
meer groeven in dit pasvlak. Bij voorkeur maar zonder enig 
beperkend karakter heeft het eerste gedeelte 21a een relatief 
cirkelvormige of ovale vorm.

Nog meer voorkeurdragend kan het tweede gedeelte 21b een 
verschillende straal hebben dan het eerste gedeelte 21a of 
kan het voornoemde tweede gedeelte 21b niet-cirkelvormig 
zijn.

Een dergelijk kenmerk houdt de productiekosten laag, 
aangezien de typische vorm van een filterinlaat 11 rond zou 
zijn.

Bijgevolg zijn de veranderingen aangebracht aan het tweede 
deel 19b en aan het pasvlak 20 minimaal, waardoor op een erg
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kostenefficiënte wijze het probleem wordt opgelost van de 
filterpatroon 10 die rond zijn as draait wanneer het 
compressorelement 2 draait en zonder een significante impact 
op de initiële indeling van de filterpatroon.

Bovendien wordt de doorstroomsectie van het binnenvlak van de 
rand 22 maar zeer beperkt gereduceerd door dergelijk kenmerk, 
wat het extra drukverlies van het ontvangende gas in de 
filterinlaat 11 van de filterpatroon door dergelijk kenmerk 
zeer beperkt houdt.

Zoals geïllustreerd in figuur 8, kan het tweede deel 19b een 
ovale of voornamelijk ovale vorm definiëren in de omtrek van 
de filterinlaat 11. Voor een dergelijk geval kan het tweede 
deel 19b een tweede gedeelte 21b omvatten of een deel van 
dergelijke dwarsdoorsnede worden beschouwd als zijnde het 
tweede gedeelte 21b.

Om de filterpatroon erg s.nel en gemakkelijk te monteren, kan 
de onderdop 19 een zelfrichtend element 25 omvatten.

Omwille van het bestaan van het tweede gedeelte 21b, moet de 
filterpatroon 10 dusdanig worden gericht dat het tweede 
gedeelte 21b overeenstemt met het gedeelte dat complementair 
is aan het pasvlak 20. Bijgevolg doet het zelfrichtende 
element 25 dienst als een geleidingselement voor de montage 
van de filterpatroon 10. .Het zelfrichtende element 25 wordt 
ontvangen in een groef van het pasvlak 20 die een 
complementaire vorm heeft.
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Een dergelijke indeling laat een gemakkelij kere
montageprocedure toe, zelfs wanneer het pasvlak en de
filterinlaat 11 niet visueel toegankelij k zijn tijdens de
montage. Het verhindert ook dat de filterpatroon 10 vast komt
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te zitten of zelfs beschadigd raakt door een verkeerde 
inclinatie van de filterpatroon 10 of door een verkeerde 
positie van het tweede gedeelte 21b t.o.v. de positie van het
complementaire gedeelte van het pasvlak 20.

In een uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding kan het 
zelfrichtende element 25 worden gevormd parallel aan de as 
AA' van de filterpatroon 10.

Het is ook mogelijk dat een dergelijk zelfrichtend element 25 
wordt gevormd in een richting loodrecht of relatief loodrecht 
op de as AA' of zelfs in een hoek ten opzichte van de as AA' .

Bij voorkeur, maar zonder enig beperkend karakter, wordt het 
zelfrichtende element 25 voorzien op het tweede deel 19b.

In een andere uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding 
wordt het zelfrichtende element 25 voorzien op het pasvlak 20 
en wordt de groef die een complementaire vorm heeft voorzien 
op het tweede deel 19b.,

In. een voorkeurdragende uitvoeringsvorm volgens de huidige 
uitvinding maar zonder enig beperkend karakter, maakt het 
zelfrichtende element 25 een integraal bestanddeel uit van de 
onderdop 19.
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In een dergelijk geval wordt de onderdop 19 dusdanig gemaakt 
dat hij het zelfrichtende element 25 omvat, zoals 
bijvoorbeeld als gietstuk of via 3D-printen.

Een dergelijke techniek kan een grotere structurele sterkte 
5 geven aan de filterpatroon 10, waardoor hij bestand is tegen

een grotere druk en grotere krachten tijdens de werking van 
de compressor 1.

Het mag echter niet worden uitgesloten dat een dergelijk 
zelfrichtend element 25 bevestigd kan zijn op de onderdop 19 

10 via een proces zoals geselecteerd uit een groep omvattende:
drukken, lijmen, lassen, schroeven, met bouten of enig ander 
proces.

Bovendien kunnen de bovendop 18 en onderdop 19 gemaakt zijn 
van om het even welk type materiaal dat bestand is tegen de 

15 druk die doorgaans binnen een compressor 1 ontstaat, zoals 
geselecteerd uit een groep omvattende: om het even welk type 
plastic met of zonder gewapende vezels zoals glasvezel, al 
dan niet gecombineerd met koolstofvezel, om het even welk
type metaal of een keramisch materiaal of dergelijke.

20 In een andere uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding 
bevindt het zelfrichtende element 25 zich tussen de rand 22 
en de buitencontour van de onderdop 19.

De huidige uitvinding mag echter niet worden beperkt tot een 
dergelijke locatie voor het zelfrichtende element 25, en er 

25 dient van te worden uitgegaan dat het zelfrichtende element
25 zich op elke locatie op het oppervlak van het tweede deel
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19b kan bevinden, zoals bijvoorbeeld: tussen het tweede 
gedeelte 21b en de buitencontour van de onderdop 19, aan de 
buitencontour van de onderdop 19, of op enige andere locatie.

Als het zelfrichtende element 25 gepositioneerd is op het 
pasvlak 20, dan kan de groef die het zelfrichtende element 25 
ontvangt, gepositioneerd zijn op enige locatie op het 
oppervlak van het tweede oppervlak 19b, overeenkomstig 
natuurlijk met de positie van het zelfrichtende element 25.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm volgens de huidige 
uitvinding maar zonder enig beperkend karakter, omvat het 
zelfrichtende element 25 een uitstekend segment 26.

Bij voorkeur maar zonder enig beperkend karakter, heeft het 
uitstekende segment 26 een hoogte HP groter dan de hoogte HC 
van de rand 22, wat een gemakkelijkere oriëntering van het 
tweede gedeelte 21b toelaat voor de rand 22 het pasvlak 20 
bereikt.

Bij voorkeur maar zonder enig beperkend karakter, is het 
uitstekende segment 26 gepositioneerd op het tweede deel 19b, 
tussen de rand 22 en de buitencontour van het tweede deel 
19b.

Het voornoemde uitstekende segment 26 is gepositioneerd 
tussen het niet-cirkelvormige gedeelte 21 en de buitencontour 
of op een andere locatie van het tweede deel 19b.
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Zoals op figuur 12 aangegeven, omvat het pasvlak 20 bij 
voorkeur een ingetrokken segment 27 om het uitstekende 
segment 26 te ontvangen.

Het ingetrokken segment 27 moet worden gezien als een groef 
of kanaal gemaakt hetzij in het tweede deel 19b hetzij in het 
pasvlak 20.

Het uitstekende segment 26 moet worden gezien als een segment 
dat uit het pasvlak 20 resp. het tweede deel 19b steekt.

Bij voorkeur, maar zonder enig beperkend karakter, omvat het 
uitstekende segment 26 een taps toelopend uiteinde 28 om een 
nog exactere positionering van de filterpatroon 10 tijdens de 
montage te vergemakkelijken.

In een andere uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding 
omvat het ingetrokken segment 27 een ontvangend gedeelte 29 
en een bevestigingsgedeelte 30, waarbij het ontvangende 
gedeelte 29 het uitstekende segment 26 geleidt naar het 
bevestigingsgedeelte 30.

Het ontvangende gedeelte 29 omvat bij voorkeur een hoekige 
vrije ruimte voor een gemakkelijkere montage, waarbij het 
bevestigingsgedeelte 30 bij voorkeur een vorm heeft die 
complementair is aan het uitstekende segment 26, waarbij het 
uitstekende segment 26 in een vaste positie wordt gebracht. 
Het bevestigingsgedeelte 30 omvat bij voorkeur geen hoekige 
vrije ruimte. Bijgevolg komt het bevestigingsgedeelte 30 
overeen in diameter en vorm met het uitstekende segment 26 
dat het bereikt.
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In figuur 12 zijn bovenstaand beschreven mogelijke 
uitvoeringsvormen van het ingetrokken segment 27 voorgesteld.

In figuur 12a is het ingetrokken segment 27 niet voorzien van
een ontvangend gedeelte 29 maar enkel van een
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bevestigingsgedeelte 30.

In figuren 12a en b, is het ingetrokken segment 27 continu
doorlopend tot aan de plaat waarop de filterpatroon 10 is
gemonteerd. Dit wil zeggen, over de volledige diepte of
hoogte van het pasvlak 20.

In figuur 12c daarentegen loopt het ingetrokken segment 27
niet door over de volledige diepte of hoogte van het pasvlak
20, maar is er een minimum hoogte tussen de voornoemde plaat
en het bevestigingsgedeelte 30. Ondanks het feit dat het
ingetrokken segment 27 in figuur 12c voorzien is van een 
ontvangend gedeelte 29 is dit niet noodzakelijk het geval. 
Ook het tapse gedeelte onderaan het ingetrokken segment 27 is 
niet noodzakelijk aanwezig.

In de drie voornoemde voorbeelden van figuur 12, kan het

uitstekend segment 26 al dan niet voorzien zijn van een taps
toelopend uiteinde 28.

In een andere uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding, als
de buitencontour van het tweede deel 19b een andere vorm
heeft dan een cirkelvorm, waarvan een voorbeeld wordt 
weergegeven in figuur 9, dan kan het uitstekende segment 26 
gepositioneerd zijn op om het even welke locatie tussen de 
rand 22 en de buitencontour van het tweede deel 19b.
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In een andere uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding 
zonder enig beperkend karakter, kan het tweede gedeelte 21b 
gepositioneerd zijn op de rand 22, zoals geïllustreerd in 
figuur 10. In een dergelijk geval wordt de vorm van het 
tweede gedeelte 21b bij voorkeur gerealiseerd binnen de 
perimeter afgebakend door de vorm van de rand 22. In een 
dergelijk geval omvat het pasvlak 20 een complementair vlak 
dat de rand 22 en het tweede gedeelte 21b ontvangt. Het 
tweede gedeelte 21b richt de filterpatroon 10 in de gewenste 
positie.

In een andere uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding 
omvat het tweede deel 19b twee of meer tweede gedeelten 21b 
die de robuustheid van de filterpatroon 10 nog meer vergroten 
in gemonteerde toestand in de behuizing 15 en tijdens de 
werking van het compressorelement 2.

De twee of meer tweede gedeelten 21b zijn gepositioneerd op 
om het even welke locatie op het tweede deel 19b of op een 
bepaalde afstand van elkaar. Als, bijvoorbeeld, het tweede 
deel 19b twee tweede gedeelten 21b omvat, kunnen deze twee 
tweede gedeelten 21b gepositioneerd zijn op tegenoverliggende 
delen van de filterinlaat 11, zoals geïllustreerd in figuren 
6 en 8 of op enige andere wijze.

In een verdere uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding 
omvat het tweede deel twee of meer zelfrichtende elementen.
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De voornoemde zelfrichtende elementen 25 zijn gepositioneerd 
naast het (de) tweede gedeelte(n) 21b of op om het even welke 
locatie op het tweede deel 19b.

Ook al is de huidige uitvinding toegelicht voor de situatie 
waarin de filterpatroon 10 gemonteerd is binnen een 
compressor 1, dient ervan te worden uitgegaan dat de huidige 
uitvinding niet beperkt is tot een dergelijke situatie en dat 
de filterpatroon ook kan worden gemonteerd binnen een 
vacuümpomp 100, zoals geïllustreerd in figuur 11. Er dient 
van te worden uitgegaan dat een dergelijke filterpatroon 110 
dezelfde eigenschappen en constructiekenmerken heeft en op 
dezelfde manier werkt als de filterpatroon 10 gemonteerd 
binnen een compressor 1.

Bijgevolg omvat de vacuümpomp 100 een vacuumelement 102, dat 
een vacuüminlaat 103 en een uitlaat 104 heeft en wordt 
aangedreven door een motor 105 met vaste snelheid of met 
variabele snelheid. De vacuüminlaat 103 is aangesloten op een 
netwerk van de gebruiker 107.

Op de vacuümuitlaat 104 is een olieafscheidingsvat 106 
voorzien, waarbij dat olieafscheidingsvat 106 een vatinlaat 
108 heeft die is aangesloten op de vacuümuitlaat 104 en een 
vatuitlaat 109 die is aangesloten op een extern netwerk 131 
of naar de atmosfeer. .

Binnen het olieaf scheidingsvat 106 zijn één of meer 
filterpatronen 110 voorzien binnen een behuizing 115, waarbij 
elk van de filterpatronen 110 een filterinlaat 111 en een
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fïlteruitlaat 113 heeft die in fluïdumverbinding staan met de 
vatuitlaat 109, Elk van de filterpatronen 110 omvat een 
filterelement 112 dat is voorzien tussen een bovendop 118 en 
een onderdop 119,

De onderdop 119 omvat verder een eerste deel 119a dat het
fliterelement 112 ontvangt 
verbonden met een pasvlak 
106.

Verder, net zoals in het 
gemonteerd binnen een compr 
een tweede gedeelte 21b.

en een tweede deel 119b dat is
120 van het olieafscheidingsvat

geval van een filterpatroon 10
ssor, omvat het tweede deel 119b

Afhankelijk van het ontwerp van het filtersysteem 14, kan het 
filtersysteem 14 enkele of zelfs alle technische kenmerken
omvatten die hierin zijn voorgesteld, in om het even welke 
combinatie zonder buiten het kader van de uitvinding te 
treden. Onder technische kenmerken wordt minimaal verstaan: 
het aantal filterpatronen 10, de positie van de filterpatroon 
10 binnen de compressor 1, het tweede gedeelte 21b, de rand 
22, het kanaal 23, de afdichting 24, het zelfrichtende
element 25,
segment 27,

het uitstekende segment 26, het ingetrokken
het taps toelopende uiteinde 28, het ontvangende

gedeelte 29 en het bevestigingsgedeelte 30 .

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als
voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven
uitvoeringsvormen, doch een dergelij ke filterpatroon 10 kan
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worden verwezenlijkt in allerlei varianten zonder buiten het 
kader van de uitvinding te treden.



29

BE2018/5157

Conclusies .

5

10

15

20

25

1. Een filtersysteem omvattende een behuizing (15) en een 
filterpatroon (10) voor het scheiden van een vloeistof 
uit samengeperst gas, waarbij de filterpatroon (10) 
voorzien is binnen de behuizing (15), de behuizing (15) 
omvattende :

- een behuizinginlaat (16) aangepast om in 
fluïdumverbinding te worden aangesloten op een 
uitlaat (4) voor samengeperst gas en,

- een behuizinguitlaat (17), waaruit gezuiverd gas 
wordt gehaald,

de filterpatroon (10) omvattende een filterinlaat (11) 
die in fluïdumverbinding staat met de behuizinginlaat 
(16) en een filterelement (12) voorzien tussen een 
bovendop (18) en een onderdop (19) die ook deel uitmaken 
van de filterpatroon (10), waarbij de onderdop (19) de 
filterinlaat (11) omvat, waarbij de bovendop (18) en de 
onderdop (19) een cirkelvormig of voornamelijk 
cirkelvormig geleidingsysteem vormen voor het monteren 
van het filterelement (12) en waarbij de onderdop (19) 
verder een eerste deel (19a) omvat dat het filterelement 
(12) ontvangt en een tweede deel (19b) dat is verbonden 
met een pasvlak (20) van de behuizing (5) , daardoor 
gekenmerkt dat het tweede deel (19b) een eerste gedeelte
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(21a) en een tweede gedeelte (21b) omvat; en dat het 
eerste gedeelte (21a) een andere vorm vertoont dan het 
tweede gedeelte (21b) zodanig dat de onderdop (19) niet 
kan roteren ten opzichte van het pasvlak (20).

2. Filtersysteem volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt 
dat het tweede deel (19b) relatief cirkelvormig of ovaal 
is op de rest van de omtrek, exclusief het tweede 
gedeelte (21b).

3. Filtersysteem volgens conclusie 1 of 2, daardoor 
gekenmerkt dat het eerste gedeelte (21a) en het tweede 
gedeelte (21b) deel uitmaken van een rand (22) welke 
voorzien is op het tweede deel (19b), waarbij het 
pasvlak (20) voorzien is van een overeenkomstige vorm.

4. Filtersysteem volgens conclusie 1 of 2, daardoor 
gekenmerkt dat het eerste gedeelte (21a) en/of het 
tweede gedeelte (21b) deel zijn van het oppervlak van 
het tweede deel (19b) of van de buitencontour van het 
tweede deel (19b).

5. Filtersysteem volgens één van de voorgaande conclusies, 
daardoor gekenmerkt dat een rand (22) voorzien is op het 
tweede deel (19b), waarbij deze rand (22) voorzien is 
van één of meer groeven (23) langs zijn omtrek voor het 
aanbrengen van één of meer afdichtingen (24).

6. Filtersysteem volgens één of meer van voorgaande 
conclusie 1 tot 5, daardoor gekenmerkt dat de onderdop 
(19) een zelfrichtend element (25) omvat.
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7. Filtersysteem volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt 
dat het zelfrichtende element (25) voorzien is op het 
tweede deel (19b).

8. Filtersysteem volgens conclusies 6 of 7, daardoor 
gekenmerkt dat het zelfrichtende element (25) een 
integraal bestanddeel van de onderdop (19) uitmaakt.

9. Filtersysteem volgens een van de conclusies 6 tot 8, 
daardoor gekenmerkt dat het zelfrichtende element (25) 
gepositioneerd is tussen een rand (22) die deel uitmaakt 
van het tweede deel (19b) en de buitencontour van de 
onderdop (19).

10. Filtersysteem volgens een van de conclusies 6 tot 
9, daardoor gekenmerkt dat het zelfrichtende element 
(25) een uitstekend segment (26) omvat.

11. Filtersysteem volgens conclusie 10, waarbij het 
pasvlak (20) een ingetrokken segment (27) omvat om het 
uitstekende segment (26) te ontvangen.

12. Filtersysteem volgens conclusie 10 of 11, daardoor 
gekenmerkt dat het uitstekende segment (26) een taps 
toelopend uiteinde (28) omvat.

13. Filtersysteem volgens conclusie 11, daardoor 
gekenmerkt dat het ingetrokken segment (27) een 
ontvangend gedeelte (29) en een bevestigingsgedeelte 
(30) omvat, waarbij het ontvangende gedeelte (29) het
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uitstekende segment
bevestigingsgedeelte (30).

(26) geleidt naar het

14. Filtersysteem volgens één of meer van de voorgaande
conclusies, daardoor gekenmerkt dat het tweede deel

5

10

15

20

25

(19b) twee of meer tweede gedeelten (21b) omvat.

15. Filtersysteem volgens een van de conclusies 6 tot
14, daardoor gekenmerkt dat het tweede deel (19b) twee 
of meer zelfrichtende elementen (25) omvat.

16. Filtersysteem volgens één of meer van de voorgaande 
conclusies, daardoor gekenmerkt dat het tweede deel 
(19b) losmaakbaar is verbonden met het pasvlak (20).

17. Een vloeistofafscheidingsvat voorzien van een
filterpatroon (10) voor het scheiden van vloeistof uit 
gas, het vloeistofafscheidingsvat (6) omvattende:

- een vatinlaat (8) aangepast om te worden aangesloten 
op een gasbron en,

- een vatuitlaat (9), waaruit gezuiverd gas wordt 
gehaald,

de filterpatroon (10) omvattende een filterinlaat (11) 
die in fluïdumverbinding staat met de vatinlaat (8) en 
een filterelement (12) voorzien tussen een bovendop (18) 
en een onderdop (19) die ook deel uitmaken van de 
filterpatroon (10), waarbij de onderdop (19) de 
filterinlaat (11) omvat, waarbij de bovendop (18) en de 
onderdop (19) een cirkelvormig of voornamelijk
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cirkelvormig geleidingsysteem vormen voor het monteren 
van het filterelement ¢12), en waarbij de onderdop (19) 
verder een eerste deel (19a) omvat dat het filterelement 
(12) ontvangt en een tweede deel (19b) dat is verbonden 
met een pasvlak (20) van het vloeistofafscheidingsvat 
(6), daardoor gekenmerkt dat het tweede deel (19b) een 
eerste gedeelte (21a) en een tweede gedeelte (21b) 
omvat; en dat het eerste gedeelte (21a) een andere vorm 
vertoont dan het tweede gedeelte (21b), zodanig dat de 
onderdop (19) niet kan roteren ten opzichte van het 
pasvlak (20),

18. Vloeistofafscheidingsvat volgens conclusie 13, 
daardoor gekenmerkt dat het is voorzien van meerdere 
filterpatronen (10).

19. Een compressor omvattende een compressorelement (2) 
dat een gasinlaat (3) en een uitlaat (4) voor 
samengeperst gas heeft, een vloeistofafscheidingsvat (6) 
voorzien op de samengeperst gasuitlaat (4), waarbij het 
vloeistofafscheidingsvat (6) een vatinlaat (8) heeft die 
in fluïdumverbinding staat met de samengeperst 
gasuitlaat (4) en een vatuitlaat (9) die gezuiverd gas 
voorziet, waarbij het vloeistofafscheidingsvat (6) is 
voorzien van een filterpatroon (10) omvattende een 
filterinlaat (11) die in fluïdumverbinding staat met de 
uitlaat (4) voor samengeperst gas, de filterpatroon (10) 
omvattende een filterelement (12) voorzien tussen een 
bovendop (18) en een onderdop (19) die ook deel uitmaken
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van de filterpatroon (10), waarbij de onderdop (19) de 
filterinlaat (11) omvat, waarbij de bovendop (18) en de 
onderdop (19) een cirkelvormig of voornamelijk 
cirkelvormig geleidingsysteem vormen voor de montage van 
het filterelement (12), en waarbij de onderdop (19) 
verder een eerste deel .(19a) omvat dat het filterelement 
(12) ontvangt en een tweede deel (19b) dat is verbonden 
met een pasvlak (20) van het vloeistofafscheidingsvat 
(6) daardoor gekenmerkt dat het tweede deel (19b) een 
eerste gedeelte (21a) en een tweede gedeelte (21b) 
omvat; en dat het eerste gedeelte (21a) een andere vorm 
vertoont dan het tweede gedeelte (21b), zodanig dat de 
onderdop (19) niet kan roteren ten opzichte van het 
pasvlak (20).

20. Een vacuümpomp omvattende een vacuumelement (102) 
dat een vacuüminlaat (103) en een uitlaat (104) heeft, 
een vloeistofafscheidingsvat (106) voorzien op de
uitlaat (104), waarbij het vloeistofafscheidingsvat 
(106) een vatinlaat (108) heeft die in fluïdumverbinding 
staat met de uitlaat (104) en een vatuitlaat (109) die 
gezuiverd gas voorziet, waarbij het
vloeistofafscheidingsvat (106) is voorzien van een
filterpatroon (110) omvattende een filterinlaat (111)
die in fluïdumverbinding staat met de uitlaat (104), de 
filterpatroon (110) omvattende een filterelement (112) 
voorzien tussen een bovendop (118) en een onderdop (119) 
die ook deel uitmaken van de filterpatroon (110), 
waarbij de onderdop (119) de filterinlaat (111) omvat,
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waarbij de bovendop (118) en de onderdop (119) een 
cirkelvormig of voornamelijk cirkelvormig
geleidingsysteem vormen voor de montage van het 
filterelement (112), en waarbij de onderdop (119) verder 
een eerste deel (119a) omvat dat het filterelement (112) 
ontvangt en een tweede deel (119b) dat is verbonden met 
een pasvlak (120) van het vloeistofafscheidingsvat (106) 
daardoor gekenmerkt dat het tweede deel (119b) een 
eerste gedeelte (121a) en een tweede gedeelte (121b) 
omvat; en dat het eerste gedeelte (121a) een andere vorm 
vertoont dan het tweede gedeelte (121b), zodanig dat de 
onderdop (119) niet kan roteren ten opzichte van het 
pasvlak ( 120) .

21. Een gebruik van een filtersysteem volgens 
conclusies 1 tot 16 voor de vloeistofafscheiding binnen 
een compressor (1) of vacuümpomp (100).

22. Een compressor omvattende een compressorelement (2) 
dat een gasinlaat (3) en een uitlaat (4) voor 
samengeperst gas heeft, een vloeistofafscheidingsvat (6) 
voorzien op de samengeperst gasuitlaat (4), waarbij het 
vloeistofafscheidingsvat (6) een vatinlaat (8) heeft die 
in fluïdumverbinding staat met de samengeperst 
gasuitlaat (4) en een vatuitlaat (9) die gezuiverd gas 
voorziet, waarbij de compressor (1) is voorzien van een 
filterpatroon (10) omvattende een filterinlaat (11) die 
in fluïdumverbinding staat met de vatuitlaat (9), de 
filterpatroon (10) omvattende een filterelement (12)
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voorzien tussen een bovendop (18) en een onderdop (19) 
die ook deel uitmaken van de filterpatroon (10), waarbij 
de onderdop (19) de filterinlaat (11) omvat, waarbij de 
bovendop (18) en de onderdop (19) een cirkelvormig of 
voornamelijk cirkelvormig geleidingsysteem vormen voor 
de montage van het filterelement (12), en waarbij de 
onderdop (19) verder een eerste deel (19a) omvat dat het 
filterelement (12) ontvangt en een tweede deel (19b) dat 
is verbonden met een pasvlak (20) van de vatuitlaat (9) 
of van een leiding verbonden met de vatuitlaat (9) 
daardoor gekenmerkt dat het tweede deel (19b) een eerste 
gedeelte (21a) en een tweede gedeelte (21b) omvat; en 
dat het eerste gedeelte (21a) een andere vorm vertoont 
dan het tweede gedeelte (21b), zodanig dat de onderdop 
(19) niet kan roteren ten opzichte van het pasvlak (20).
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SCHRIFTELIJKE OPINIE
(APARTE BLADZIJDE)

Aanvraagnummer
BE201805157

Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 EP 1 967 247 A1 (KAESER KOMPRESSOREN GMBH [DE]) 10
september 2008 (10-09-2008)

D2 WO 2010/070102 A1 (KAESER KOMPRESSOREN GMBH [DE];
FOERSTER ANDREAS [DE]; FISCHER NORBERT) 24 juni 2010 
(24-06-2010)

D3 JP 2004 136203 A (WAKO IND CO LTD) 13 mei 2004 (13-05-2004)

Item V.

1 - NIEUWHEID en INVENTIVITEIT

1.1- Onafhankelijke inrichtingsconclusie 1 en onafhankelijke werkwijzeconclusie 21

De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, omdat de 
materie volgens de conclusies 1, 21 niet nieuw is.

In document D1 (zie eveneens D2, D3) wordt geopenbaard (figuren 1-9):

een filtersamenstel omvattende een behuizing I vat (13, 45) en een filterpatroon (12) 
voor het scheiden van een vloeistof uit samengeperst gas, waarbij het filterpatroon (12) 
is voorzien binnen de behuizing, waarbij de behuizing omvat:

- een behuizinginlaat (28) aangepast om in fluïdumverbinding te worden aangesloten 
op een fluïdumuitlaat, en

- een behuizinguitlaat (29), waaruit een gezuiverd fluïdum wordt gehaald,

het filterpatroon een filterinlaat omvat die in fluïdumverbinding (14) is verbonden met de 
genoemde behuizinginlaat en een filterelement (12) is voorzien tussen een eerste dop 
en een tweede dop (11) die eveneens deel uitmaken van het filterpatroon, waarbij de 
genoemde tweede dop (11) de filterinlaat (14) omvat, waarbij de eerste en de tweede 
dop een cirkelvormig of in hoofdzaak cirkelvormig geleidesysteem voor het monteren 
van het genoemde filterelement vormen en waarbij de tweede dop voorts een eerste 
gedeelte omvat dat het filterelement ontvangt en een tweede deel dat is verbonden met 
een pasvlak (40) van de behuizing, waarin het tweede deel een eerste gedeelte en een 
tweede gedeelte omvat, en waarin het eerste gedeelte een andere vorm heeft dan het 
tweede gedeelte, zodat de tweede dop niet kan roteren ten opzichte van het pasvlak

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1)
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(zie de figuren 1, 8).

1.2- Afhankelijke conclusies 2-20, 22

Aangezien de conclusies 17, 19, 20 en 22 alle technische maatregelen volgens 
conclusie 1 bevatten, worden deze geacht afhankelijk van conclusie 1 te zijn (zie Item 
VIII).

De afhankelijke conclusies 2-16, 19, 20, 22 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, omdat de 
maatregelen die worden geopenbaard in D1, D2, D3 (conclusies 2-8, 10-17, 19, 22) of 
de maatregelen die voor de hand liggend zijn voor een deskundige in het vakgebied, 
zouden volgen uit de normale technische praktijk of bekend zijn uit een andere 
uitvoeringsvorm voor het oplossen van hetzelfde probleem (conclusies 9, 18, 20).

Item VII.

De bekende stand van de techniek als geopenbaard in D1, D3 wordt niet genoemd in 
de beschrijving, noch worden deze documenten daarin bij naam genoemd.

Item VIII

De serie conclusies is niet beknopt:

Hoewel de conclusies 1, 17, 19, 20, 22 zijn opgesteld als afzonderlijke onafhankelijke 
conclusies, 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 wordt gebruikt voor de maatregelen 
volgens die materie. De voornoemde conclusies vertonen derhalve een gebrek aan 
beknoptheid.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 2)
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Aan vraag nu m me r

BE201805157SCHRIFTELIJKE OPINIE

Onderdeel I Basis van de opinie

1. Deze opinie is opgesteld op basis van de conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek.

2. Met betrekking tot nucleotide en/of aminozuur sequenties die, in voorkomend geval, genoemd worden in de 
aanvraag, is deze opinie opgesteld op basis van de volgende elementen:

a. Aard van het element:

□ een lijst van de sequentie(s)

□ tabel(len) met betrekking tot de lijst van de sequentie(s)

b. Type drager:

□ op papier

□ in elektronische vorm

c. Moment van indiening of levering:

□ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend

□ samen met de aanvraag elektronisch ingediend

□ later geleverd

3. □ Bovendien, wanneer er mer dan één versie of kopie van een sequentielijst of van één of meerdere tabellen
die er betrekking op hebben, werd ingediend, zijn de benodigde verklaringen ingediend.dat de informatie, 
die later of bij wijze van aanvullende kopieën werd geleverd naar gelang het geval, identiek is aan diegene 
die oorspronkelijk werd geleverd en niet verder gaat dan de openbaarmaking in de internationale aanvraag 
zoals oorspronkelijk ingediend.

4. Aanvullende opmerkingen;

BE237B (Januari 2007)



Aan vraag nu m me r

BE201805157SCHRIFTELIJKE OPINIE

Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid; citaten en explicaties ter ondersteuning van deze verklaring

1. Verklaring

Nieuwheid Ja: 
Nee;

Conclusies 9, 18, 20
Conclusies 1-8, 10-17, 19, 21, 22

Inventiviteit Ja: Conclusies
Nee: Conclusies 1-22

Industriële toepasbaarheid Ja:
Nee:

Conclusies 
Conclusies

1-22

2. Citaten en explicaties:

Zie apart blad

Onderdeel VII Gebreken in de aanvraag

De volgende gebreken in de vorm of inhoud van de aanvraag werden vastgesteld:

Zie apart blad

Onderdeel VIII Opmerkingen betreffende de aanvraag

Zie apart blad

BE237B (Januari 2007)
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Application number
BE201805157

Reference is made to the following documents:

D1 EP 1 967 247 A1 (KAESER KOMPRESSOREN GMBH [DE]) 10
September 2008 (2008-09-10)

D2 WO 2010/070102 A1 (KAESER KOMPRESSOREN GMBH [DE];
FOERSTER ANDREAS [DE]; FISCHER NORBERT) 24 June 2010 
(2010-06-24)

D3 JP 2004 136203 A (WAKO IND CO LTD) 13 May 2004 (2004-05-13)

Item V.

1 - NOVELTY and INVENTIVE STEP

1.1- Independent apparatus claim 1 and independent method claim 21

The present application does not meet the requirements of patentability, because the 
subject-matter of claims 1,21 is not new.

The document D1 (see also D2,D3) discloses (fig. 1-9)

a filter assembly comprising a housing / vessel (13,45) and a filter cartridge (12) for 
separating a liquid from compressed gas, the filter cartridge (12) being provided within 
the housing, the housing comprising:

- a housing inlet (28) adapted to be fluidly connected to a fluid outlet and,

- a housing outlet (29), wherefrom purified fluid is retrieved,

the filter cartridge comprising a filter inlet fluidly (14) connected to said housing inlet 
and a filter element (12) provided between a first cap and a second cap (11 ) which 
are also part of the filter cartridge, said second cap (11) comprising the filter inlet (14), 
whereby the first and the second cap create a circular or predominantly circular 
guiding system for mounting said filter element, and whereby the second cap further 
comprises a first part receiving the filter element and a second part connected to a 
mating surface (40) of the housing, wherein the second part comprises a first section 
and a second section, and wherein the first section has another shape than the 
second section, such that the second cap cannot rotate in relation to the mating 
surface (see fig. 1,8).
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1.2- Dependent claims 2-20,22

As claims 17,19,20 and 22 contain all the technical features of claim 1, they are 
considered as being dependent on claim 1 (see Item VIII).

Dependent claims 2-16,19,20,22 do not appear to contain any additional features 
which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the 
requirements of novelty and/or inventive step because the features are disclosed in 
D1,D2,D3 (claims 2-8,10-17,19,22) or the features are obvious for the skilled person, 
would result from normal engineering practices, or are known from other embodiment 
for solving the same problem (claims 9,18,20).

Item VII.

The relevant background art disclosed in D1, D3 is not mentioned in the description, 
nor are these documents identified therein.

Item VIII

The set of claims is not concise:

Although claims 1,17,19,20,22 have been drafted as separate independent claims, 
they appear to relate effectively to the same subject-matter and to differ from each 
other only with regard to the definition of the subject-matter for which protection is 
sought and/or in respect of the terminology used for the features of that subject
matter. The aforementioned claims therefore lack conciseness.
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