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(54) Zuigercompressor



(57)Zuigercompressor bevattende een behuizing (8) 
met daarin een compressiekamer (13) met een inlaat
en een uitlaat en een zuiger (10) die door middel van
een aandrijving in axiale richting (X-X') in de 
compressiekamer (13) heen en weer beweegbaar is 
aangebracht tussen een bovenste dode punt en een 
onderste dode punt begrensd door een kinematisch 
mechanisme (20) waar de zuiger (10) mee is 
verbonden, daardoor gekenmerkt dat de aandrijving 
uitsluitend wordt gevormd door een 
elektromagnetische lineaire aandrijving (25) van de 
zuiger (10).
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Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1) 

1 Betreffende Item V 

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning 
van deze verklaring 

1.1 Er wordt verwezen naar de volgende documenten: 

D1 EP 0 566 959 A1 (COSMOSS ENERGY JAPAN COMPANY L [JP]) 
27 oktober 1993 (27-10-1993) 

D2 DE 10 2006 060147 A1 (HOFER HOCHDRUCKTECH ANDREAS 
[DE]) 19 juni 2008 (19-06-2008) 

1.2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 
omdat de materie volgens conclusie 1 geen inventiviteit omvat. 

1.2.1 In document D1, dat wordt geacht de meest nabijgelegen stand van de 
techniek bij de materie volgens conclusie 1 te zijn, wordt geopenbaard 

een "zuigercompressor bevattende een behuizing (2) met daarin een 
compressie kamer (6) met een inlaat (2a) en een uitlaat (2b) en een zuiger (3) 
die door middel van een aandrijving in axiale richting in de compressiekamer 
heen en weer beweegbaar is aangebracht tussen een bovenste dode punt en 
een onderste dode punt begrensd door een kinematisch mechanisme (11, 12) 
waar de zuiger (3) mee is verbonden, 

waarbij 

de aandrijving uitsluitend wordt gevormd door een elektromagnetische 
aandrijving (4, 5) van de zuiger (3)." 

1.2.2 Het verschil tussen de materie volgens conclusie 1 en deze bekende 
zuigercompressor is derhalve als volgt 

"de aandrijving is een lineaire aandrijving" 

1.2.3 Het door de onderhavige uitvinding op te lossen probleem kan derhalve worden 
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beschouwd als het verbeteren van de aandrijving van de compressor in termen 
van controle en het verschaffen van voldoende kracht. 

1.2.4 De oplossing die wordt voorgesteld in conclusie 1 van de onderhavige 
aanvrage kan niet worden geacht inventiviteit te omvatten. 

Uitgaande van document D1, zou een deskundige in het vakgebied een 
aanwijzing krijgen om de axiale zuigercompressor te hanteren, uitsluitend met 
een elektromagnetische aandrijving, om zodoende de kinematische opstelling 
te houden. Deze deskundige zou geconfronteerd worden met het probleem om 
de aandrijven te verbeteren in termen van het vergroten van de efficiëntie en de 
controlecapaciteit. De oplossing voor dit probleem is te vinden in de stand van 
de techniek van aandrijfmiddelen voor axiale zuigercompressors, waarin 
elektromagnetische aandrijvingen worden gesuggereerd die lineair zijn 
opgesteld langs de cilinderextensie. Zie bijvoorbeeld document D2. 

Het wordt geacht een normale ontwerpprocedure te zijn om de leer volgens D2 
op te nemen in de compressor als geopenbaard in D1, teneinde het gestelde 
probleem op te lossen. 

Derhalve wordt de materie volgens conclusie 1 niet geacht inventiviteit te 
omvatten. 

1.3 De afhankelijke conclusies 2-5, 7-9, 11-13, 15, 16 en 19 lijken geen 
aanvullende maatregelen te bevatten die in combinatie met de maatregelen 
volgens een der conclusies waarnaar zij verwijzen voldoen aan de eisen van 
inventiviteit, vanwege de volgende redenen: 

1.3.1 De kenmerkende maatregelen volgens de conclusies 2-5 en 11 zijn bekend uit 
document D2 en de kenmerkende maatregelen volgens de conclusies 7, 9 en 
eveneens conclusie 11, zijn bekend uit document D1. Deze maatregelen 
kunnen, na de combinatie van D1 met D2, geen argumentatie aangaande 
inventiviteit rechtvaardigen. 

NB: in conclusie 5 wordt, vanwege een aantal en/of-combinaties, getracht 
verschillende materie te definiëren, waarbij een aantal alternatieven voor de 
positie van de magneten in de conclusie wordt vermeld. Ten minste één van de 
alternatieven wordt geopenbaard in de geciteerde stand van de techniek en is 
derhalve niet nieuw. 
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1.3.2 De kenmerkende maatregelen volgens conclusie 8 worden niet geheel 
geopenbaard in D1, aangezien de "lineaire zuigerstang" daarin ontbreekt. Dit 
wordt echter beschouwd als een normaal en bekend detail van de kinematica 
voor axiale zuigergeleiding. Een deskundige in het vakgebied wordt geacht dit 
zonder uitvinderswerkzaamheid toe te passen. 

1.3.3 "Gesloten wentellagers" zoals volgens conclusie 12 zijn bekend in de stand van 
de techniek en de toepassing daarvan wordt geacht een normale keuze van 
een deskundige in het vakgebied, in overeenstemming met de werkelijke 
omstandigheden, te zijn. Deze maatregel wordt niet geacht de basis van 
inventiviteit te vormen. 

1.3.4 De kenmerkende maatregel volgens conclusie 13 is eveneens algemeen 
bekend in de stand van de techniek en zou door een deskundige in het 
vakgebied, zonder inventiviteit, worden toegepast wanneer dit door de 
omstandigheden is vereist. 

1.3.5 De meertrapscompressor met gelijke compressoreenheden, opgesteld in serie, 
zoals volgens de conclusies 15 en 16, is normaal binnen de stand van de 
techniek en zou worden toegepast, teneinde een hogere compressieverhouding 
te bereiken. Deze maatregel is niet inventief. 

1.3.6 De kenmerkende maatregelen volgens conclusie 19 zijn een kwestie van 
dimensionering van de compressor, in overeenstemming met het doel daarvan, 
hetgeen normaal is in de ontwerpprocedure. Dit kan niet de basis van een 
argumentatie aangaande inventiviteit vormen. 

1.4 De combinatie van de maatregelen volgens de conclusies 6, 10, 14, 17 en 18 
werd niet gevonden in de stand van de techniek en wordt daarin niet voor de 
hand liggend gemaakt. 

1.5 De materie volgens de conclusies 1-19 is industrieel toepasbaar in het 
vakgebied van aandrijfmiddelen voor axiale zuigercompressors. 
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