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Inleiding

Dit boek over compressoren & Nitrox installaties behandeld een onderwerp dat als vereiste kennis be-
schouwd wordt voor duikers met een hogere brevettering. De intentie van dit boek is om belangrijke 
concepten en werkingsprincipes toegankelijk te maken voor degenen die kennis willen of moeten op-
doen over dit fascinerende onderwerp. Compressoren (en de daarmee verbonden Nitrox installaties) 
kunnen gezien worden als het hart van ieder duikcentrum. Wanneer de compressor uitvalt, betekent
dat het einde van alle duikactiviteiten.

Wanneer je niet zelf een compressor be-
dient, zal kennis over het onderwerp je 
toestaan om de veiligheid van duikactivitei-
ten nog verder te verbeteren. Zuivere lucht 
en juiste Nitrox mengsels zijn belangrijk 
voor de veiligheid van iedere duik. Kennis 
van de uitrusting die gebruikt wordt voor 
het vullen van duikflessen voorziet in het 
noodzakelijke begrip om aanwijzingen te 
herkennen die duiden op een probleem 
tijdens het vulproces. Naast overwegingen 
voor de veiligheid is het onderwerp ge-
woon interessant.

Om het begrip van de werking van com-
pressoren te verbeteren worden in dit boek soms procedures voor reparatie en afstelling behandeld. 
Dit is NIET gedaan met de intentie om je op te leiden voor het onderhoud of de reparatie van compres-
soren. Alle procedures voor reparatie en servicebeurten aan compressoren en Nitrox installaties moe-
ten gedaan worden door technici die door de fabrikant zijn opgeleid. Alleen deze personen beschikken 
over het nodige gereedschap en de juiste onderdelen. Daarnaast zijn ze op de hoogte van veranderingen 
in de handboeken van de verschillende modellen. Zonder toestemming van de fabrikant aan een com-
pressor of Nitrox installatie sleutelen, brengt verlies van garantie met zich mee en verplaatst de wette-
lijke aansprakelijkheid van de fabrikant naar degene die zonder autorisatie een reparatie heeft uitge-
voerd.

Het lezen van een boek is niet voldoende om een volledig begrip van het onderwerp op te bouwen. Dit 
boek is geschreven om gebruikt te worden in opleidingen over de omgang met compressoren. De in-
structeur zal je helpen een beter begrip te ontwikkelen van de onderwerpen die in het boek aan de orde 
zijn en zal ook voorzien in praktijkvoorbeelden.
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Compressoren
Compressoren zijn deel van het vulsysteem. Dit hoofdstuk gaat alleen over het compressorblok en de 
daarmee direct verbonden onderdelen. De motor, de vulconsole, buffers en andere onderdelen komen 
in volgende hoofdstukken aan de orde. 

Als eerste worden verschillende types van compressoren voorgesteld met hun belangrijkste eigen-
schappen. Vervolgens zijn de onderdelen van de compressor met hun werking en doel aan de beurt. Het 
zal duidelijk worden dat het niet mogelijk is om lucht op een druk van 200 of 300 bar te brengen, zon-
der dat dit consequenties voor de luchtvochtigheid en de temperatuur heeft. Veel van de onderdelen 
aan een compressor hebben daarom tot doel om complicaties met temperatuur en vocht te voorkomen.
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Rotatie en axiale beweging

In een verbrandingsmotor beweegt een zuiger (grijs in de afbeelding) 
dankzij goed getimede “explosies” op en neer in een cilinder. De daar-
uit resulterende axiale beweging wordt via de zuigerstang (blauw) 
overgebracht naar de krukas (in de tekening groen). De zuigerstang is 
zo bevestigd (weg van het draaipunt) dat de axiale beweging van de 
zuiger omgezet wordt in een rotatie. Via verschillende mechanismen 
wordt de rotatie dan overgebracht naar de wielen van een auto.

Een compressor heeft dezelfde onderdelen, maar werkt net andersom. 
Draaibeweging wordt geleverd door een elektrische of verbrandings-
motor. De rotatie wordt gebruikt om de krukas te laten draaien. Via de 
zuigerstang wordt de zuiger daardoor op en neer bewogen. Daardoor 
verandert het volume van de cilinder telkens. Wanneer de zuiger om-
hoog gaat wordt het volume kleiner en neemt de druk toe. Ventielen 
staan de gecomprimeerde lucht toe de cilinder te verlaten en laten 
nieuwe lucht binnen voor een volgende compressiestap.

Duikers willen hun flessen gevuld hebben tot een druk van 200 of 300 
bar. Wanneer die druk met een enkele cilinder gehaald zou moeten 
worden, dan zou de verandering in volume van die cilinder tussen de 
onderste en de bovenste positie van de zuiger, een factor 200 of 300 

moeten zijn. Theoretisch gezien is dat mogelijk, maar dat is niet hoe het werkt. De meeste compresso-
ren hebben drie of vier cilinders waarin de druk stap voor stap omhoog gebracht wordt. Deze cilinders 
noemen we trappen.

Lucht komt de compressor bij de eerste trap binnen, waar de druk 
verhoogd wordt tot een middendruk. De lucht die al gecompri-
meerd is wordt dan in een volgende trap op een hogere mid-
dendruk gebracht. Pas in de laatste trap van de compressor wordt 
de einddruk van 200 of 300 bar gehaald. Dit zou de indruk kunnen 
geven dat de lucht in duidelijk te onderscheiden stappen op druk 
gebracht wordt. Dat lucht pas verder gaat naar een volgende stap 
als het een nieuwe druk bereikt heeft. Dat is niet het geval. Je moet 
het je voorstellen als een continu proces. Een ventiel laat de lucht 
binnen terwijl de zuiger naar beneden beweegt en sluit zodra de 
zuiger omhoog gaat. Op dat moment gaat een ander ventiel open 
dat de lucht toestaat naar de volgende cilinder te gaan. Dat ventiel 
sluit zodra de zuiger weer naar beneden gaat.

T, W of X

De meeste compressoren die voor het 
sportduiken gebruikt worden zijn een T, 
W of X type. Er bestaan ook andere model-
len, maar die zijn minder gebruikelijk. 
Wanneer je de werking van de gebruikelij-
ke types begrijpt, dan is het niet moeilijk 
die kennis toe te passen op andere types.
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De T, W en X geven informatie over de positie van de cilinders. In een T compressor is de eerste trap 
bovenop geplaatst en zijn de tweede en derde trap in een horizontale positie aan de zijkant te vinden. 
Een W compressor heeft ook 3 cilinders, met het verschil dat de tweede en derde trap enigszins schuin 
naar boven geplaatst zijn. W compressoren zijn groter dan T modellen. X compressors hebben vier ci-
linders die in de vorm van een X geplaatst zijn.

T-compressoren zijn gemaakt voor persoonlijk 
gebruik. Ze zijn klein en het vullen van een enkele 
fles zal al gauw 20 minuten duren. De eerste trap 
is bovenop de compressor te vinden en de tweede 
en derde trap horizontaal onder een hoek van 
90°. Duikers die op afgelegen duikplaatsen duiken 
gebruiken dit soort compressoren om de eigen 
flessen te vullen.

Het grootste probleem bij dit model is de gebrek-
kige smering. De compressor heeft geen oliepomp 
of ander effectief middel om de olie tijdens het 
vullen te verdelen. Een stift is aan de krukas ge-
monteerd en lepelt olie uit de carter om aanslui-
tend druppels naar boven te werpen, naar de 
zuigerstangen en cilinders.

Om dit primitieve smeringsysteem te laten wer-
ken moet de krukas op een hoog toerental draai-
en. Het aantal toeren per minuut is vaak 2.500 voor deze modellen. Bij die snelheid wordt de machine 
snel heet. Dit probleem, gecombineerd met de slechte smering, zijn reden voor het advies om de com-
pressor ieder half uur te stoppen en te laten afkoelen.

W-compressoren hebben ook 3 cilin-
ders, maar hebben een betrouwbaar-
der systeem voor de smering. Het 
toerental is ongeveer de helft van T 
compressoren. De oliesmering kan 
met een oliepomp gedaan worden, of 
met mechanismen die gebruik maken 
van de beweging van de zuigers. Alle 
bewegende delen worden daardoor 
beter gesmeerd. W compressoren 
hebben ook een bovenop geplaatste 
eerste trap, maar de tweede en derde 
trap staan aan de zijkanten enigszins 
naar boven gericht

De meeste W compressoren kunnen 
de hele dag draaien zonder pauzes om 

af te koelen. Daardoor zijn ze geschikt voor commercieel gebruik. Dit type heeft ongeveer 8 tot 10 minu-
ten nodig om een duikfles te vullen. T compressoren zijn draagbaar en wegen vaak minder dan 50kg. W 
compressoren zijn zwaarder – meestal meer dan 100 kg.

X-compressoren hebben vier cilinders in de vorm van een X. Ze kunnen meer lucht comprimeren en 
worden dus gebruikt in grotere duikcentra. Lucht uit de omgeving komt binnen bij de eerste trap die 
herkend kan worden aan het luchtfilter dat erop, of tegenaan geplaatst is. De grootte van het filter is een 
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indicatie van de vulsnelheid van de compressor. Zoveel te groter het lucht-
filter, zoveel te hoger de vulsnelheid. De tweede trap is tegenover de eerste 
trap geplaatst. De derde trap staat ook onder een hoek naar beneden en de 
vierde (en laatste) trap is weer bovenop te vinden tegenover de derde trap.

Het gebruik van vier cilinders heeft voordelen. De compressie (van omge-
vingsdruk tot 200 of 300 bar) gaat nu in vier stappen in plaats van in drie. 
In een T of W compressor kunnen de volgende waarden typische compres-
siestappen zijn:

1 bar à 7 bar à 48 bar à 220/330 bar
In een X compressor kan dit als volgt zijn:

1 bar à 3.5 bar à 17 bar à 67 bar à 220/330 bar
De drukverhouding tussen twee opeenvolgende cilinders is dus ongeveer de helft van de waarde in een 
compressor met drie cilinders. Dat brengt een beduidende beperking van het geluidniveau met zich 
mee en beperkt de slijtage van de ventielen en andere bewegende delen. Een ander belangrijk voordeel 
van de gunstige drukverhouding tussen opeenvolgende cilinders is dat de temperatuur minder sterk 
toeneemt. Het beperken van de temperatuurtoename in de compressor is belangrijk voor een aantal 
bedenkingen wanneer lucht op druk gebracht wordt. Deze volgen later.

De maximale druk waarop een duikfles gevuld kan worden, wordt niet zo zeer be-
paald door de compressor. Vrijwel iedere compressor kan gebruikt worden voor 
200 bar en 300 bar vullingen. Een compressor kan een nog veel hogere druk berei-
ken en moet met een (einddruk) veiligheidsventiel ertegen beschermd worden 
“zichzelf te beschadigen”. Het geplaatste einddrukveiligheidsventiel bepaald de 
maximum druk voor flesvullingen.

Vanwege de belangrijke functie van het veiligheidsventiel is het door de fabrikant 
verzegeld. Wanneer het ventiel kapot is, dan kan het niet ter plaatse gerepareerd 
worden, maar moet vervangen worden door een ander verzegeld exemplaar. Het 
kapotte ventiel kan dan ter reparatie en verzegeling naar de fabrikant gestuurd 
worden.

Alle compressoren kunnen dus 200 of 300 bar vullen. Dit is echter niet het geval met de uitrusting die 
na de compressor volgt. De filterbehuizing, de drukleidingen, de vulconsole en de vulslangen moeten 
geschikt zijn voor de druk waarop de compressor werkt. Het feit dat een compressor op een andere 
druk omgesteld kan worden, door een ander einddrukveiligheidsventiel te plaatsen, betekend niet au-
tomatisch dat de meegeleverde randapparatuur ook voor een hogere druk geschikt is. Vraag dit na bij 
de fabrikant.

Temperatuur en vocht

De druk van een gas kan niet verhoogd worden zonder ook de temperatuur te verhogen. Zoals voor-
heen aangegeven is dit probleem minder groot bij compressoren met vier cilinders, maar het feit blijft 
dat toenemende temperatuur een groot probleem is bij het vullen tot 200 of 300 bar. Andere tempera-
tuur gerelateerde problemen volgen later, maar alvorens aan de werking van de verschillende onderde-
len van compressoren te beginnen is kennis over de relatie met vochtigheid noodzakelijk.
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De vochtigheid van de lucht wordt meestal in een percentage aangegeven. 100% luchtvochtigheid geeft 
aan dat de lucht met water verzadigd is. Het extra water boven de 100% zal condenseren en vloeibaar 

water worden. Vloeibaar water kan niet gecomprimeerd wor-
den. Wanneer vocht in een cilinder van de compressor conden-
seert, dan is de compressor in gevaar. Wanneer de beweging 
(naar boven) van de zuiger door water gestopt wordt, dan kan 
de zuiger zelf kapot gaan, of de kracht kan via de zuigerstang 
naar de krukas overgebracht worden.

Het is dus erg belangrijk om de luchtvochtigheid in de compres-
sor onder de 100% te houden. Luchtvochtigheid hangt nauwe-
lijks af van de dichtheid van de lucht, maar wel sterk van de 
temperatuur. Dat wil zeggen, de hoeveelheid water die bij 
100% in de lucht zit verandert niet sterk wanneer de dichtheid 

verandert, maar wel bij verschillende temperaturen (zie de tabel).

Je weet al iets over de relatie tussen vochtigheid en temperatuur. Wanneer je op een warme zomerdag 
een koud drankje op tafel zet, dan condenseert water tegen de buitenkant van het glas. De lucht dicht bij 
het glas koelt af door het drankje. Bij een lagere temperatuur zal dezelfde hoeveelheid vocht (in gram) 
een waarde boven de 100% luchtvochtigheid halen. Hetzelfde principe werkt bij automaten. Veel dui-
kers geven de voorkeur aan een metalen of koolstof tweede trap. De goede geleiders hebben een koele 
wand waartegen de warme uitgeademde lucht condenseert. Dit vocht komt weer mee met de volgende 
ademteug, waardoor duikers met deze automaten minder last hebben van een droge mond.

In de compressor gebeuren twee dingen die een tegengestelde werking hebben. De lucht wordt gecom-
primeerd, waardoor dezelfde hoeveelheid vocht over een kleiner volume verdeeld is. Hierdoor stijgt de 
luchtvochtigheid. Op hetzelfde moment gaat de temperatuur omhoog, wat de luchtvochtigheid doet 
afnemen. Er zijn daarom in de eerste en tweede trap van de compressor geen vochtproblemen te ver-
wachten. Stel je een W-compressor voor waarmee bij een omgevingstemperatuur van 10° Celsius en 
een luchtvochtigheid van 50% flessen gevuld worden. Zoals voorheen aangegeven zal de eerste trap in 
zo’n compressor het volume met een factor 7 verkleinen. Hierdoor zou de luchtvochtigheid stijgen tot 
350% en zou er dus zeker condensatie zijn.

Op hetzelfde moment stijgt de temperatuur. Lucht van 10° Celsius en 50% luchtvochtigheid bevat 3,88 
gram water per kg droge lucht (7,76 uit de tabel gedeeld door 2). Wanneer de temperatuur stijgt tot 50° 
Celsius dan zouden die 3.88 gram water (bij dezelfde druk) overeenkomen met een vochtigheid van 
minder dan 5% (zie de tabel). Dankzij de toename in temperatuur neemt de luchtvochtigheid af (lucht 
met minder dan 5% luchtvochtigheid die een factor 7 gecomprimeerd wordt brengt de nieuwe waarde 
onder de 35% en dat is lager dan de 50% van de omgevingslucht). In werkelijkheid is de toename in 
temperatuur nog groter. Alle berekeningen die in dit hoofdstuk als voorbeeld gegeven worden zijn ver-
eenvoudigingen. De waarden en berekeningen zijn ongeschikt voor “echte” problemen.

Wanneer de lucht van de ene naar de andere cilinder verder gaat, gaat de afname van het volume ver-
der, maar de toename in temperatuur is niet meer zo groot. Het “voordeel” van de toenemende tem-
peratuur, dat de afname van het volume voor de luchtvochtigheid tegenwerkt, is alleen van toepassing 
op de eerste en tweede trap. Alvorens de lucht vanaf de tweede trap naar een volgende cilinder te voe-
ren moet vocht uit de lucht verwijderd worden. Anders gaat de compressor kapot. Vanaf de volgende 
pagina worden compressoronderdelen uitgelegd. Temperatuur, veiligheid, maar vooral vocht zijn de 
redenen waarom een compressor veel meer onderdelen heeft dan alleen die welke nodig zijn om de 
druk te laten toenemen. De kennis over de relatie tussen de luchtvochtigheid en temperatuur helpt erbij 
de functie van die compressoronderdelen te begrijpen.

100% luchtvochtigheid
Graden 
Celsius

Gram water per kilo 
lucht voor 100% lucht-

vochtigheid
50° 88,12 Gram

40° 49,81 Gram

30° 27,69 Gram

20° 14,85 Gram

10° 7,76 Gram

0° 3,84 Gram
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Afnemend volume en de vorm van zuigers

In de motor van een auto hebben alle cilinders en zuigers dezelfde afmeting en vorm, maar het zou nu al 
duidelijk moeten zijn dat dit in een compressor niet het geval kan zijn. Wanneer de lucht verder gaat 
van de ene cilinder naar de volgende, dan moet het beschikbare volume afnemen. Wanneer een volgen-
de cilinder net zo groot zou zijn als de voorgaande, dan zou de zojuist gecomprimeerde lucht weer uit-
zetten tot omgevingsdruk. Het grootste volume van de volgende cilinder (zuiger beneden) moet onge-
veer even groot zijn als het kleinste volume (zuiger boven) van de cilinder waarvan lucht ontvangen 
wordt.

De diameter van de cilinders verschilt beduidend. De zuiger van de vierde trap (links) is alleen het hel-
der gekleurde deel in het midden. Vergelijk dat met de diameter van de eerste trap (rechts).

Om het volume van volgende cilinders te verkleinen, moet de diameter verminderd 
worden. Dit is een probleem voor de bouw van de compressor. De rotatie van de 
krukas veroorzaakt een heen en weer gaande beweging van de zuigerstang terwijl de 
axiale beweging op de zuiger overgebracht wordt. De diameter van de cilinder moet 
groot genoeg zijn voor die beweging.

Naarmate de diameter van de zuiger afneemt wordt het steeds moeilijker om plaats 
te bieden voor de heen en weer gaande beweging. Om dit probleem op te lossen heb-
ben de zuigers van een compressor verschillende vormen. Deze zuigers zijn uniek 
voor compressoren. Ze worden niet in verbrandingsmotoren gebruikt. In eerste in-
stantie is de diameter nog voldoende groot voor een normale zuiger. Hetzelfde model 
als in motoren. Afhankelijk van de grootte van de compressor kan de tweede trap ook 

nog een normale zuiger hebben, maar in T en W compressoren is die kans klein.
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Een eerste optie is een etagezuiger (in de foto met zuigerstang). Dit 
zijn zuigers die bovenaan een geringere diameter hebben dan onder-
aan. Deze oplossing werkt echter alleen tot redelijk grote diameters. 
Het bovenste deel van de zuiger kan nauwelijks heen en weer bewe-
gen. De zuiger moet een goede afsluiting met de wand van de cilinder 
hebben om te voorkomen dat lucht naar het binnenste van de com-
pressor lekt. Het lagere deel van de zuiger wordt echter heen en weer 
geforceerd door de beweging van de zuigerstang. Hierdoor ontstaat 
spanning op het metaal waar de diameter overgaat van dik naar dun. 
Stel je voor dat je een metaaldraad meermaals buigt. Op een bepaald 
moment zal de draad breken. Wanneer het bovenste deel van de zui-
ger zo dun is dat het de krachten die in de compressor spelen niet 
meer kan weerstaan, dan zal de zuiger breken.

Een vrije zuiger is een elegante oplossing voor dit pro-
bleem. Je kunt je een vrije zuiger voorstellen als een eta-
gezuiger die, tijdens de productie, door de fabrikant ex-
pres gebroken is. De vrije zuiger wordt omhoog gedrukt 
door een aandrijfzuiger. De druk in de cilinder, boven de 
zuiger, drukt deze dan weer naar beneden wanneer de 
aandrijfzuiger naar beneden gaat. De aandrijfzuiger en de 
vrije zuiger zitten niet aan elkaar vast, maar ze blijven 
tijdens het op en neer gaan wel met elkaar in contact. Dit 
natuurlijk onder voorwaarde dat de druk in de cilinder 
hoog genoeg is om de zuiger naar beneden te drukken. 

De druk die nodig is om de vrije zuiger naar beneden te drukken is afwe-
zig wanneer de compressor gestart wordt. De lucht die de eerste trap 
binnen komt doet er even over voordat die (op hoge druk) bij de laatste 
trap van de compressor aankomt. Dat is de cilinder met de vrije zuiger. 
Dit veroorzaakt het typische geluid van een startende compressor – tak-a-
tak-a-tak-a-tak-rrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Voordat de compressor regelmatig 
begint te draaien is er een periode waarin de aandrijfzuiger bij het om-
hoog bewegen tegen de vrije zuiger tikt, maar de vrije zuiger komt niet 
mee naar beneden wanneer de aandrijfzuiger daalt. Het moment waarop 
het geluid van de compressor verandert geeft aan dat de druk hoog ge-
noeg is om de vrije zuiger permanent in contact te houden met de aan-

drijfzuiger.

Voor een goede afsluiting tussen de zuiger en de cilinderwand worden zuigerveren gebruikt. Drie of 
meer ringen rondom de zuiger houden een oliefilm op de plaats. De combinatie van de ringen en de 
oliefilm zorgt ervoor dat de lucht in de cilinder niet naar de carter kan ontsnappen. Er is wel wat lekka-
ge (misschien 5 tot 10%), maar het grootste deel van de lucht blijft in het circuit waar het hoort te zijn.

Sommige vrije zuigers hebben geen zuigerveren (alle normale zuigers en etagezuigers wel). Wanneer 
een vrije zuiger geen zuigerveren heeft, dan moet er een andere oplossing zijn om voor de afdichting 
een oliefilm op de plaats te houden. Een elegante oplossing is het gebruik van een olie-injector. Zo’n 
injector ontvangt olie van een oliepomp, maar houdt deze tegen totdat een druk van ongeveer 60 bar 
gehaald is. Bij die druk wordt een veer opzij gedrukt en gaat de passage naar de zijkant van de vrije 
zuiger open (het mechanisme lijkt op de eerste trap van een pistonautomaat). De druk van de geïnjec-
teerde olie houdt dus het midden tussen de laagste druk in de cilinder en de hoogste druk (200 of 300 
bar). Het gevolg is dat de olie heen en weer kruipt alvorens vervangen te worden door nieuwe olie.
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Inlaat- en uitlaatventielen

De ventielen die de lucht toestaan een cilinder binnen te stromen, of 
eruit te stromen, zijn in de cilinderkop te vinden. Het inlaatventiel is 
binnenin te vinden en het uitlaatventiel is bovenop de cilinderkop 
geplaatst (voor de meeste compressoren) – in het Engels – in-
let/inside en outlet/outside. De maat van de ventielen varieert, af-
hankelijk of het de eerste trap of een latere cilinder is.

Een kleine en zwakke veer houdt een metalen plaatje tegen een me-
talen zitting. Zelfs een kleine beweging van de zuiger is voldoende om 
de kracht van de veer te overwinnen. Wanneer de zuiger begint te 
dalen gaat het inlaatventiel meteen open. Datzelfde gaat op voor het 

uitlaatventiel dat opent op het moment dat de zuiger begint te stijgen. Afhankelijk van de richting waar-
in de zuiger beweegt is er altijd een ventiel open en is de andere gesloten.

De tekening hiernaast toont dezelfde onderdelen als op de foto. De veer 
houdt het ventiel (het oranje deel) tegen de zitting. Alle andere delen 
hebben een rol voor het luchtdicht afsluiten van de zitting. De zitting 
wordt tegen een koperring geduwd (het blauwe deel) door de vier armen 
van de veerhouder. De veerhouder wordt op de plaats gehouden door de 
behuizing, die ook met een ring is afgesloten in de cilinderkop. Een 
schroef door de bovenkant van de behuizing maakt het mogelijk de veer-
houder krachtig naar beneden te drukken om de zitting stevig tegen de 

koperring te houden. Nadat de 
schroef stevig is aangedraaid, 
wordt een moer met een af-
dichtring geplaatst om lekkage 
van lucht uit de cilinder tegen te gaan. Wanneer de zuiger naar 
boven gaat drukt de toegenomen druk het plaatje (ventiel) los 
van de zitting en kan de lucht ontsnappen, waarna het naar de 
volgende cilinder stroomt.

Wanneer een uitlaatventiel een storing heeft, dan is dat vaak 
het geval omdat de zitting door het ventiel gesneden is, zoals 
in de foto te zien is. Het kapotte onderdeel en de koperring 
moeten dan 

vervangen worden (de twee onderdelen rechts).

Niet van alle merken kunnen de uitlaatventielen ge-
demonteerd worden. Soms is het uitlaatventiel een 
enkel onderdeel waarin de individuele delen verze-
geld zijn. Bij een uitlaatventiel dat gedemonteerd kan 
worden hoeven alleen de koperring en het plaatje 
vervangen te worden. Wanneer het ventiel een geheel 
is, dan moet het geheel vervangen worden.

De kosten van het vervangen van een volledig ventiel 
worden gecompenseerd door het gemak waarmee dit 
gedaan wordt. De cilinders van een compressor staan 
onder een hoek (en de cilinderkop dus ook). Het monteren van een ventiel is alleen mogelijk in een 
horizontale positie. Om een onderdeeltje te vervangen moet de cilinderkop dus van de compressor 
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verwijderd worden en na het vervangen van het onderdeel weer herplaatst 
worden. Een ventiel dat uit een enkel onderdeel bestaat kan onder iedere 
hoek vervangen worden, wat de procedure sneller en gemakkelijker maakt. 
Bij de meeste compressoren zijn de (zeer) kleine inlaat- en uitlaatventielen 
van de laatste trap (de cilinder met de vrije zuiger) een enkel onderdeel. 
Daar moet dus altijd het gehele ventiel vervangen worden wanneer deze 
kapot is.

De bouw van het inlaatventiel is veel eenvoudiger. De reden daarvoor is dat 
het ventiel zich binnen in de cilinder bevindt. De druk in de cilinder helpt 
erbij de zitting tegen de koperring te drukken. Een gecompliceerd mecha-
nisme voor dit doel is dus niet nodig. De onderdelen van het inlaatventiel 

van een tweede trap met het speciale gereedschap (links boven) voor montage en demontage zijn op de 
foto op de vorige pagina te zien.

Eerst wordt de koperring geplaatst en daarna de zitting met de scherpe rand in de richting waar het 
ventiel als volgende deel volgt. De veer wordt in de houder geplaatst alvorens deze in de cilinderkop te 
schroeven. Deze houdt alle delen op de plaats. Wanneer de houder niet volledig vlak met de cilinderkop 
komt, dan is het ventiel verschoven en moet de procedure herhaald worden. Een speciaal stuk gereed-
schap is nodig om het ventiel te plaatsen en te verwijderen. De diameter van de verschillende cilinders 
en dus ook de cilinderkop verschilt behoorlijk. De ruimte die beschikbaar is voor ventielen verschild
dus ook.

Hierboven was een foto te zien van de kleine ventielen 
in de laatste trap van de compressor. De eerste trap 
heeft grotere ventielen. In oudere compressoren is dit 
meestal een vergrote versie van de ventielen op de 
foto’s op de vorige pagina. Voor nieuwere compresso-
ren wordt vaak een andere oplossing gebruikt. Een 
gelamineerde plaat bevat een passage voor de lucht 
om de cilinder in te stromen én om eruit te stromen. 
De ventielen zijn gelijk, maar in tegengestelde richting. 
De gelamineerde plaat wordt gewoon tussen de cilin-
der en de cilinderkop geklemd en afgedicht met een 

pakking (boven).

Oudere compressoren hebben op de laatste trap vaak een 
uitlaatventiel dat in de cilinderkop geschroefd wordt. 
Deze optie heeft wat problemen veroorzaakt. De druk die 
door dit ventiel stoomt is zeer hoog en er zijn incidenten 
geweest met dit soort ventielen. Nieuwere compressoren 
hebben meestal een dubbele cilinderkop voor de laatste 
trap. De eerste bevat de ventielen en de tweede (met de-
zelfde diameter) wordt er bovenop geplaatst om het uit-
laatventiel op de plaats te houden. Een schroef door de 
tweede cilinderkop maakt het mogelijk het uitlaatventiel 
stevig tegen zijn afdichting te drukken om lekkages te 
voorkomen. De functie van de schroef is dezelfde als die 
door de behuizing van het uitlaatventiel van de tweede 
trap.

Het drukhoudventiel
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Het drukhoudventiel is essentieel voor een juiste werking van de compressor. 
Zoals voorheen aangegeven is de vrije zuiger afhankelijk van de druk in de cilin-
der, om in contact te blijven met de aandrijfzuiger. Het is ook al vermeld dat het 
uitlaatventiel opengaat, zodra de zuiger naar boven gaat. Wanneer een lege duik-
fles aan de compressor is aangesloten zou de laatste trap dus nooit de druk kun-
nen opbouwen die nodig is om de zuiger naar beneden te drukken. De lucht zou 
direct richting de fles ontsnappen. Door uitblijven van het contact met de aan-
drijfzuiger stopt de compressor niet met het tak-a-tak-a-tak geluid.

Drukhoudventielen voorkomen 
dat dit gebeurd. Een veer drukt 

een balletje tegen een zitting. De druk moet eerst 
hoog genoeg worden om de veer in te drukken, alvo-
rens de lucht door kan stromen naar de duikflessen. 
De kracht van de veer zou ongeveer 120 bar kunnen 
zijn.

Het drukhoudventiel voorziet in twee verdere voor-
delen. Na het vullen zorgt het dat de compressor op druk blijft. Hierdoor kan vochtige lucht uit de om-
geving niet in de compressor binnendringen, wat het risico van corrosie beperkt. Sommige gebruikers 
ontluchten de compressor na het vullen, maar dat is niet aanbevolen.

Het ventiel is niet onmiddellijk na de laatste trap van de compressor geplaatst, maar volgt na het chemi-
sche filter. Wanneer de duikflessen na het vullen losgekoppeld worden moeten eerst de slangen ont-
lucht worden. Bij het ontluchten kan (afhankelijk van het ontwerp) een groot volume ontlucht worden. 
Door het drukhoudventiel na het chemische filter te plaatsen wordt voorkomen dat het filter met de 
slangen mee ontlucht wordt. Dit voorkomt dat telkens bij een nieuwe serie flessen onnodig een groot 
volume mee op druk gebracht moet worden. Het bovenstaande is niet van toepassing op grotere com-
pressoren, omdat die voorzien zijn van vulslagen met een mechanisme dat toestaat om alleen een klein 
stukje vulslang te ontluchten. De meeste moderne compressoren hebben zulke vulslangen.

Ook in dat geval is het toch belangrijk dat het drukhoudventiel na het filter volgt. Hierdoor gaat de lucht 
langzaam door het filter en heeft een beter contact met het 
filtermateriaal (lucht met een druk van 100 bar neemt slechts 
1/100 van de ruimte in van lucht op omgevingsdruk). De lucht 
wordt dus beter gefilterd.

Koeling tussen de trappen en vochtaf-
scheiding

De rotatiebeweging van de compressor wordt gebruikt om 
lucht van omgevingstemperatuur over de compressor te bla-
zen. Zelfs in een warm klimaat is de omgevingstemperatuur 
veel koeler dan de temperatuur van de compressor. Voor een 
compressor kan lucht “koel” zijn, wanneer het voor jou erg 
heet is. Compressoren hebben een maximale operationele 

temperatuur. Dat zou zoiets als 40°C kunnen zijn. De lucht helpt bij de convectiekoeling van de metalen
delen. Convectie betekent dat warme lucht die in contact is met de warme delen van de compressor 
plaats maakt voor koelere lucht zodra het is opgewarmd. Convectie werkt op een “natuurlijke” manier 
omdat warme lucht lichter is dan koelere lucht, maar gaat sneller wanneer lucht over de compressor 
geblazen wordt. Koeling is noodzakelijk om te voorkomen dat de temperatuur binnen de compressor te 
hoog wordt en om een effectieve afscheiding van vocht mogelijk te maken.
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Wanneer de lucht van de ene cilinder naar de vol-
gende stroomt, gaat het door een koelspiraal om de 
temperatuur te verlagen, alvorens aan een volgende 
compressiestap te beginnen. De diameter van de 
leidingen is eerst groot, maar wordt kleiner naarma-
te de lucht gecomprimeerd is en minder volume in 
beslag neemt. De lengte van het koelcircuit wordt 
tijdens het ontwerp van de compressor bepaald. Het 
moet lang genoeg zijn om de temperatuur onder de 
100°C te brengen om tot een goede waterafscheiding 
in de afscheiders te komen (zie later). In de afscheider moet de vochtigheid tot een vloeistof condense-
ren, maar water boven de 100°C blijft een gas (stoom).

Tussen de eerste en de tweede trap is geen afscheider geplaatst. De reden daarvoor is behandeld in het 
hoofdstuk over “temperatuur en vocht”. Een compressor met drie cilinders heeft twee afscheiders. Eén 
tussen de tweede en de derde trap en een eindafscheider. Een X compressor heeft drie afscheiders. Af-
scheiders volgen na de koelspiraal, vanwege de noodzaak dat de temperatuur van de lucht onder 100°C 
is.

Er zijn drie soorten afscheiders. Het eerste type heet een spray 
model. De lucht komt in een stukje pijp de afscheider binnen en 
wordt tegen de wand geblazen. Vocht condenseert tegen de 
wand en druppelt naar beneden. De gedroogde lucht stroomt 
via een ander stukje pijp bovenuit de afscheider en naar de vol-
gende cilinder gevoerd. Voor een goede werking moet de wand 
van de afscheider koeler zijn dan de lucht die er tegenaan ge-
spoten wordt. Een gat onderin de afscheider is van een kraantje 
voorzien waarmee het verzamelde vocht verwijderd kan wor-
den. Het water wordt door de druk naar beneden gedrukt, net 
zoals bij het leegblazen van een duikmasker. Een nadeel van dit 
model is dat de lucht altijd tegen hetzelfde stukje wand gespo-
ten wordt. Metaal is een 
goede geleider, maar er is 

wat vertraging bij het verdelen van de temperatuur

Het tweede soort afscheider heet een vortex model. Deze werkt 
hetzelfde als een spray afscheider, maar de lucht wordt nu over de 
gehele wand verdeeld, in plaats van telkens op dezelfde plaats 
gespoten te worden. Hierdoor kan de koeling van de wand sneller 
verlopen. In sommige gevallen lukt het echter helemaal niet om de 
snelheid waarmee de wand afkoelt aan te passen aan het tempo 
van de opwarming. In dat geval moet een oplossing gezocht wor-
den die niet afhankelijk is van de effectiviteit van de koeling van de 
buitenkant (de wand) van de afscheider.

Wanneer een druktoename een stijging van de tem-
peratuur met zich meebrengt, dan is het omgekeerde 
ook waar. Door een daling van de druk te bewerken 
kan afkoeling het afscheiden van water veroorzaken. 
Dit wordt gedaan met een sinterfilter dat weerstand 
biedt tegen het doorstromen van de lucht. De lucht 
moet een weg door het filter forceren, waardoor de 
druk oploopt. Bij aankomst aan het oppervlak van het 
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filter zet de lucht plotseling uit. Daardoor dalen de druk en de temperatuur en komt vocht vrij.

Het vocht verzameld zich in het onderste gedeelte van de afscheider en moet van tijd tot tijd verwijderd 
worden. In het handboek van de compressor staat hoe vaak dat moet. Wellicht ieder half uur. Wanneer 
het leegblazen vergeten wordt, dan vult de afscheider volledig en wordt het vocht uiteindelijk naar de 
volgende cilinder vervoerd, waar het de compressor total-loss zal maken. Hetzelfde soort schade zou 
ontstaan wanneer het uiteinde van de slang waarmee lucht naar de compressor gezogen wordt in het 
water zou vallen terwijl de compressor draait.

Water kan niet samengedrukt worden en wanneer water in de cilinder komt kan de zuiger niet meer tot 
bovenaan komen. De zuiger- stang drukt dan of de krukas naar beneden, of 
de cilinderkop wordt om- hoog gedrukt. In ieder geval is de schade om-
vangrijk. Daarom zijn veel compressoren voorzien van een automatische 
condensafblazer. Een auto- matische condensafblazer werkt met een elek-
tronisch magneetventiel. Een timer opent het ventiel na het ingestelde inter-
val. Soms heeft iedere af- scheider een eigen timer, maar vaak worden de 
volgende afscheiders geacti- veerd door het vallen van de druk in de voor-
gaande afscheider

Wanneer de eerste afschei- der door de elektronische timer geactiveerd
wordt, opent deze het mag- neetventiel en wordt het vocht via de onder-
kant verwijderd (net als het leegblazen van een duikmasker). Tijdens die actie daalt de druk in de af-
scheider. De mechanische oplossing maakt gebruik van dat drukverlies (wanneer niet alle afscheiders 
een eigen timer hebben). De druk in de voorgaande afscheider houdt een kleine piston naar beneden 
gedrukt, die de afvoer van de volgende afscheider gesloten houdt.

De druk van de eerste afscheider houdt dus de afvoer van de tweede afscheider gesloten. Bij drukverlies 
in de eerste afscheider gaat de piston omhoog, wat de afvoer van de tweede afscheider opent. Wanneer 
er een derde afscheider is (zoals in een X compressor het geval is), opent het drukverlies in de tweede 
afscheider op dezelfde manier de afvoer van de derde afscheider.

Het is niet nodig om het filter periodiek leeg te blazen (hierin verzamelt zich geen vocht op de bodem). 
Het ventiel aan het filter is bedoeld om het filter te ontluchten wanneer het filtermateriaal vervangen 
moet worden. Let wel op! In sommige compressoren bevat een enkele behuizing het filter en een af-

scheider.

Veiligheidsventielen

Een compressor is voorzien van veiligheidsventielen voor iedere 
stap waarin de druk omhoog gebracht wordt. Deze ventielen verbe-
teren niet alleen de veiligheid, maar zijn ook een belangrijk hulp-
middel om storingen vast te stellen. Bijvoorbeeld: na de eerste trap 
van een W-compressor is een veiligheidsventiel geplaatst dat geacti-

veerd wordt (open gaat) bij een druk van 8 bar. De eerste trap verhoogd de omgevingsdruk tot 7 bar, 
wat niet genoeg is om het ventiel te activeren. Wanneer het ventiel afblaast is het dus waarschijnlijk dat 
lucht uit de tweede trap richting de eerste trap terugstroomt. Voor het verhelpen van het probleem zal 
(als eerste stap) dus gekeken worden of het inlaatventiel van de tweede trap kapot is.

Er is geen regel die dit vereist, maar de plaatsing van veiligheidsventielen is dezelfde voor veel merken 
en modellen van compressoren. Het veiligheidsventiel voor de middendruk van de eerste trap is ge-
plaatst op de cilinderkop van de tweede trap (aan de kant waar de lucht vanaf de eerste trap binnen-
komt). Het veiligheidsventiel voor de tweede trap is te vinden op de af-
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scheider tussen de tweede en derde trap. In een X compressor is dit net zo voor het veiligheidsventiel 
van de derde trap (op de afscheider tussen de derde en de vierde trap). Het einddrukveiligheidsventiel 
heeft geen vaste plaats, maar is vaak gecombineerd met de eindafscheider.

Veiligheidsventielen zien er erg verschillend uit (vergelijk het model rechts met het model dat voorin 
dit boek getoond wordt). Wanneer je de meest waarschijnlijke locatie voor de ventielen weet, dan is het 
gemakkelijker deze onderdelen op de compressor te herkennen.

Smering

De carter (de ruimte waarin de krukas draait) is deels met olie gevuld. Die olie moet verdeeld worden 
over de bewegende delen van de compressor om wrijving tegen te gaan en bij de koeling te helpen. Dit 
kan op verschillende manieren gedaan worden. Bij de zeer kleine T compressoren lepelt een stift aan de 
krukas bij elke rotatie een paar druppels olie. Daarvoor moet die krukas wel heel snel draaien, waar-
door zulke compressoren niet lang aan een stuk kunnen vullen. Andere oplossingen staan toe dat de 

krukas langzamer draait en dat de verdeling van de 
olie, over alle onderdelen die gesmeerd moeten 
worden, betrouwbaarder is.

De eerste trap van de compressor wordt gesmeerd 
door de lucht die aangezogen wordt expres te ver-
vuilen met lucht uit de carter. Die lucht bevat olie-
damp. Een vloeistof, zoals olie kan alleen verplaatst 
worden van een ruimte met hogere druk, naar een 
ruimte met lagere druk. Omdat de druk in de cilin-
ders hoger is dan in de carter, kan niet verwacht 
worden dat de olie tussen de zuiger en de cilinder-
wand naar boven kruipt. De olie moet van boven 
naar beneden kruipen, of het moet onder hoge druk 
aan de zijkant van de zuiger geïnjecteerd worden. 

Het smeren van boven is de eenvoudigste methode, maar het is verbonden met het nadeel dat de lucht 
na het op druk brengen van de toegevoegde olie gereinigd moet worden. Dit om aan de normen voor 
ademkwaliteit van lucht te kunnen voldoen (filters worden later behandeld). Tweetakt motoren doen 
dat net zo. Olie wordt door de benzine gemengd om van bovenaf te smeren. Eerder is aangegeven dat 
een deel van de lucht langs de zuiger verloren gaat naar de carter. Dit verhoogd de druk in de carter en 
het teveel aan lucht zal met oliedamp een weg naar buiten zoeken. Daardoor zou de hele buitenkant van 
de compressor vettig worden. Doordat de inlaat vanuit de carter het teveel aan lucht direct naar de 
eerste trap van de compressor voert wordt dit voorkomen. Smering en het schoonhouden van de bui-
tenkant van de compressor gaan dus hand in hand.

Tussen de eerste trap en de tweede trap is geen afscheider geplaatst. Een deel van de oliedamp gaat 
ongehinderd verder naar de tweede trap. Daar is dus ook sprake is van smering van bovenaf. De af-
scheider na de tweede trap verwijdert een deel van de olie die met de lucht in de compressor gemengd 
is. De oliesporen in het water uit de afscheider geven het een melkachtige witte kleur. Die witte ver-
kleuring is een aanwijzing dat de compressor naar behoren werkt. Bruine verkleuring geeft aan dat de 
compressor teveel olie verbruikt, terwijl helder water een indicatie kan zijn dat de compressor droog 
(zonder smering) draait. De kleur van het vocht uit de afscheiders verandert met de tijd. De controle 
van de kleur moet gedaan worden op het moment dat het vocht afgeblazen wordt.

De afscheider verwijdert slechts een deel van het vocht en de olie uit de lucht. Afscheiders zijn niet ge-
maakt om volledig droge en olievrije lucht te bewerken. Dit betekent dat een deel van de oliedamp ook 
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in de derde trap terecht komt. Voor sommige modellen is deze hoeveelheid genoeg voor de smering. In 
de gevallen waar dat niet zo is moeten andere methoden gebruikt worden om de latere cilinders te 
smeren. Soms wordt de beweging van de zuiger gebruikt om via een slangetje naar de carter olie aan te 
zuigen. Dat resulteert niet in smering van bovenaf. De olie kan niet tegen de druk in naar de cilinder 
gebracht worden. De olie kan wel zover omhoog gebracht worden dat een deel door de zuigerveren 
opgepakt kan worden. De belangrijkste functie van dit soort smering is echter om onderdelen onder de 
zuiger, zoals de lagers aan de zuigerstang, te smeren.

Sommige compressoren maken 
gebruik van een oliepomp. De olie 
wordt naar de laatste trap van de 
compressor gepompt, waar het aan 
een olieautomaat geleverd wordt. 
Zo’n automaat lijkt op de eerste 
trap van een ademautomaat. De 
passage voor de olie wordt door 
een piston geblokkeerd doordat 
deze door een (sterke) veer in po-
sitie gehouden wordt. De oliepomp 

gaat door met het leveren van olie, waardoor de druk oploopt. Wanneer de druk hoog genoeg is om de 
veer in te drukken verplaatst de piston om de weg voor olie-injectie tussen de vrije zuiger en de cilinder 
vrij te maken. Wanneer de olie een druk heeft die het midden houdt tussen de maximum (zuiger boven) 
en de minimum (zuiger onder) druk in de cilinder, dan blijft de olie op de plaats om een adequate sme-
ring mogelijk te maken. Het systeem werkt op zo’n druk.

De oliepomp wordt door de krukas geactiveerd. In 
een drie traps compressor kan dit door een afge-
rond uitsteeksel aan één kant van de krukas ge-
daan worden. De oliepomp heeft een wieltje dat 
iedere keer als het uitstekende deel van de krukas 
er tegenaan komt, ingedrukt wordt. Omdat de 
oliepomp onder olieniveau geplaatst is, resulteert 
dit in een pompbeweging richting de olieauto-
maat. Een éénwegventiel voorkomt dat de olie 
terug stroomt wanneer de veer in de pomp het 
wieltje terugduwt om klaar te zijn voor de volgen-
de pompactie.

Door de bouw van een X compressor kan de be-
weging van de krukas alleen indirect gebruikt 
worden. De oliepomp moet onder olieniveau geplaatst zijn. In veel gevallen wordt de draaibeweging 
van de krukas via een ketting overgebracht op een eigen as voor de oliepomp. Vaak heeft een vrije zui-
ger die met een olie-injector gesmeerd wordt geen zuigerveren. De zuiger is nauwkeurig gemaakt en 
biedt slechts een zeer kleine ruimte tussen de zuiger en de cilinder waarin de olie op en neer gaat.

Het belangrijkste aspect van de smering van een compressor dat onthouden moet worden, is dat de 
lucht expres vervuild wordt met oliedamp, om smering van bovenaf mogelijk te maken. Omdat de af-
scheiders oliedamp en water slechts gedeeltelijk verwijderen, moet de lucht aan het einde van de com-
pressor gefilterd worden om aan normen voor zuivere lucht te kunnen voldoen. Het betekent ook dat 
compressoren effectief gekoeld moeten worden. In sommige landen bestaan vereisten dat de bouw van 
een compressor zeker moet stellen dat de temperatuur in de cilinders nooit hoger oploopt dan 160° 
Celsius. Wanneer de lucht (met oliedamp) te heet wordt, dan zou het mengsel van olie en lucht vanzelf 
ontbranden, waardoor koolmonoxide en koolstofdioxide vrijkomen. Dat geeft niet alleen bedenkingen 
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voor het voldoen aan normen voor zuivere lucht, maar ook voor de veiligheid, omdat koolmonoxide 
giftig is.

Normen voor luchtkwaliteit

Om ademkwaliteit te hebben moet lucht aan strenge normen voldoen. De normen kunnen van land tot 
land verschillen, maar geven meestal een minimum zuurstofgehalte en een maximum voor koolstofdi-
oxide, koolmonoxide, koolwaterstoffen (olie) en vocht. De vereisten voor vochtgehalte zijn de reden 
waarom duikers onder water een droge mond ervaren, maar zijn nodig om de duikfles tegen roest te 
beschermen. In landen waar veel stalen flessen gebruikt worden zijn deze normen vaak strenger dan in 
landen waar hoofdzakelijk voor aluminium flessen gekozen wordt. Ook de norm voor olie (koolwater-
stoffen) varieert. Wanneer alleen de ademkwaliteit telt om tot een norm te komen, dan is het gehalte 
vrij hoog. Een hoger gehalte kan echter gevaar opleveren voor ontbranding, wanneer lucht met zuivere 
zuurstof gemengd wordt. In sommige landen bestaan daarom verschillende normen voor ademkwali-
teit en voor lucht die voor het mengen van Nitrox gebruikt wordt.

Normen % O2 CO2

ml/m3

CO
ml/m3

H2O
mg/m3

Öl
mg/m3

DIN 3188
20.0 % -
21.0 % 800 30 25 0,3

EN 12021
21% -
+/- 2%

500 15 25 0,5

CGA
E-Grade

20.0 % -
22.0 % 500 10

67
Afhankelijk van

het gebruik
5

Modified CGA
E-Grade

Tec 93

20.0 % -
22.0 %

500 2
67

Afhankelijk van
het gebruik

0,1

Voor Europese compressoren was lange tijd de DIN (Duitse Industrie Norm) 3188 referentie. In het 
handboek van oudere compressoren wordt deze norm vaak genoemd als basis voor de frequentie van 
het wisselen van het filter. Veel landen hadden geen eigen norm en maakten gewoon gebruik van de 
Duitse norm. Dit is veranderd met de introductie van de Europese norm voor lucht, de EN12021.

Grote Europese fabrikanten beschouwen lucht die aan EN12021 voldoet als voldoende zuiver om met 
zuurstof gemengd te worden. Dit betekent dat er slechts een enkele norm is voor het vullen van lucht en 
voor gebruik in Nitrox installaties. In de USA is de situatie anders. De norm voor ademkwaliteit staat 
een behoorlijk hoog oliegehalte toe (10 keer hoger dan de Europese norm). Dat heeft bedenkingen met 
zich meegebracht voor de veiligheid bij het vullen van Nitrox. Die bedenkingen zijn besproken tijdens 
een TEC conferentie in 1993. De deelnemers zijn overeengekomen dat een aangepaste norm nodig was 
voor lucht die in Nitrox installaties gebruik wordt. Het resultaat is de “modified E-grade” (E-grade is de 
“Compressed Gas Association” norm voor ademkwaliteit van lucht).

Een analyse van de luchtkwaliteit kan informatie geven over de technische toestand van de compressor. 
Een te laag zuurstofgehalte kan, in combinatie met hogere waarden voor koolstofdioxide en koolmo-
noxide, een indicatie zijn dat de compressor dieselt (oliedamp spontaan ontbrand). Het kan echter goed 
zijn dat het verlies van zuurstof te klein is voor de meetschaal. Een hoger koolstofdioxide- en koolmo-
noxidegehalte kunnen een indicatie zijn dat de compressor uitlaatgassen van een motor aanzuigt. Wel-
licht van de motor van de compressor zelf.
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Een hoog vocht- of oliegehalte geeft aan dat het filter niet juist werkt. Het filter kan te laat vervangen 
zijn, maar het kan ook zijn dat de lucht niet lang genoeg in contact is met het filtermateriaal omdat het 
te snel (bij te lage druk) door het filter gaat als gevolg van een probleem met het drukhoudventiel.

Filters

Het filteren begint al voordat de lucht de eerste trap van de 
compressor binnenkomt. Verbonden met de eerste trap is 
een behuizing te vinden waarin een luchtfilter geplaatst is,
dat overeenkomt met het luchtfilter in een auto. De grootte 
van het luchtfilter is een indicatie voor de snelheid waarmee 
de compressor flessen vult. Een groot filter laat meer lucht 
door per tijdseenheid.

Het filteren kan zelfs nog eerder beginnen. Vaak wordt een 
slang gebuikt om lucht vanaf een “schonere en/of koelere” 
omgeving aan te zuigen. In zo’n geval is een voorfilter ge-
plaatst aan het einde van die slang om te voorkomen dat 
bladeren, muggen en andere verontreinigingen in de vul-

slang en dus in het luchtfilter terechtkomen.

De slang die gebruikt wordt om de lucht van elders aan te zuigen mag 
niet te lang zijn. Wanneer een langere slang geplaatst wordt, dan die 
welke bij de compressor geleverd werd, dan moet gekozen worden 
voor een grotere diameter om een toename van de weerstand te be-
perken.

Het geheel van voorfilter, slang en luchtfilter vraagt wat aandacht van 
de gebruiker. Wanneer een van deze delen de weerstand verhoogd die 
de lucht moet overwinnen om naar de compressor te stromen, dan 
kan de compressor lucht aanzuigen via een weg met een geringere 
weerstand. Dat zou de carter kunnen zijn (en dus lucht met oliedamp). 
Zoals voorheen aangegeven lekt altijd een deel van de lucht uit de 
cilinders naar de carter die zonder weerstand aangezogen wordt (wellicht 5 tot 10% van het totale 
volume). Die hoeveelheid lucht uit de carter is voldoende voor de smering.

Een grote toename van het aandeel lucht dat uit de carter komt, resulteert in meer olie in de cilinders. 
Hierdoor neemt het risico op dieselen toe (en dus de vorming van koolmonoxide) en zal het filter, voor-
dat het vervangen moet worden, met olie verzadigd zijn. Een indicatie voor een te grote weerstand is 
een bruine verkleuring van het vocht uit de afscheiders.

Zoals te herkennen is op de foto van de behuizing van het luchtfilter, stroomt de lucht altijd door het-
zelfde deel van het oppervlak van het filter. Veel compressorgebruikers maken er een gewoonte van om 
hetzelfde filter vier keer te gebruiken. Na het plaatsen van een nieuw filter geven ze met een watervaste 
stift aan waar de inlaat te vinden is (en de datum). Na een kwart van de in de handleiding aangegeven 
filtertijd draaien ze het filter 90° om een ander deel van het oppervlak te gebruiken. Die procedure 
wordt dan herhaald totdat het filter terug is bij de oorspronkelijke markering en dus vier keer gebruikt 
is. Op deze manier wordt een toename van de weerstand voorkomen. De rest wordt gedaan door het 
voorfilter af en toe schoon te maken en te zorgen dat de slang niet geknikt of platgedrukt is. Later wordt 
ingegaan op overwegingen voor Nitrox installaties die de plaats van het voorfilter innemen. Ook hier 
moeten voorzorgen genomen worden om de weerstand niet te vergroten.
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Tussen de cilinders en onmiddellijk na de laatste trap wordt 
de kwaliteit van de lucht mechanisch verbeterd met de inzet 
van afscheiders (die al behandeld zijn). Na de laatste afschei-
der wordt de luchtkwaliteit verder verbeterd om aan de 
normen voor zuivere lucht te kunnen voldoen. Bij een ge-
bruik van de compressor in overeenstemming met het advies 
in de gebruiksaanwijzing garandeert de fabrikant de kwali-
teit van de lucht. De frequentie waarmee het filter vervangen 
moet worden is zodanig dat de fabrikant er zeker van is dat 
de lucht van goede kwaliteit is. Om te documenteren dat de 
aanbevelingen van de fabrikant opgevolgd zijn wordt een 
logboek bijgehouden. Daarin worden zaken zoals het vervan-
gen van het filter opgeschreven. Dit is de reden waarom op 
een compressor een urenteller geplaatst is. Daarmee kan 
gecontroleerd worden hoeveel uren de compressor gedraaid 
heeft.

In filters worden drie verschillende materialen gebruikt. Dit 
zijn moleculaire zeef, actieve kool en Hopcalite. Moleculaire 
zeef verwijdert alleen vocht. De kleine witte korrels hebben 
een structuur waarbinnen watermoleculen vastgehouden 
worden. De belangrijkste reden om de lucht te drogen is het 

beschermen van de duikfles tegen roest, maar het is ook nodig voor een juiste werking van de actieve 
kool. Actieve koolstof verwijdert koolwaterstoffen. Daaronder vallen onder andere olie en andere 
brandbare stoffen, maar ook koolstofverbindingen met een ringstructuur. Aromatische koolwaterstof-
fen (de ringen) danken hun naam aan de vele geuren die ze produceren. De actieve kool verwijdert dus 
niet alleen olie, maar neutraliseert ook geurtjes. Hopcalite biedt een extra O aan voor koolmonoxide 

(CO), waarmee het omgezet wordt in koolstofdioxide (CO2). Een 
hoog gehalte aan koolstofdioxide is een probleem, maar het is 
niet giftig zoals koolmonoxide dat is. Hopcalite is geen “stan-
daard” bestanddeel van filters. Eigenlijk wordt het helemaal niet 
vaak gebruikt. Actieve kool en moleculaire zeef zijn vrijwel al-

tijd in ieder filter opgenomen.

De behuizing van het filter moet 
de druk weerstaan waarmee ge-
vuld wordt (200 of 300 bar) en 
kan dus vergeleken worden met 

een duikfles. Het filtermateriaal is in een filterpatroon gevuld 
die in de behuizing geplaatst wordt. Wegwerp-filterpatronen 
worden van plastic of aluminium gemaakt, terwijl filters die 
telkens opnieuw gevuld worden meestal van staal zijn. Verschil-
lende fabrikanten hebben ieder hun eigen filosofie voor filterpa-
tronen. Sommige hameren op het belang van patronen die door 
de fabrikant gevuld zijn, terwijl anderen juist aanbevelen de 
filters zelf te vullen.

Er zijn verschillende methoden om de filterpatroon in de behui-
zing te plaatsen. Een van de methoden voorziet in een extra 
veiligheid – dat wil zeggen – het is een methode om te verhinde-
ren dat flessen gevuld worden wanneer geen filter geplaatst is. 
Daarvoor is het einde van de filterpatroon voorzien van twee O-
ringen (rood in de tekening) die een ontluchting afsluiten die 
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verbonden is met de luchtpassage. Wanneer een filter geplaatst is, dan voorkomen een O-ring boven en 
onder de ontluchting dat lucht kan ontsnappen, maar wanneer geen filter geplaatst is, dan is de ontluch-
ting de weg van de minste weerstand. De lucht zal uit het filter ontsnappen in plaats van naar de duik-
fles te gaan.

Veel andere filterpatronen zijn voorzien van schroefdraad, waarmee ze aan het deksel van de filterbe-
huizing bevestigd worden. Het voordeel is dat het filter daardoor heel gemakkelijk te verwijderen is. 
Wanneer het deksel verwijderd wordt, komt de filterpatroon gewoon mee. Een patroon met O-ringen 
verwijderen geeft af en toe problemen. Het type dat in het deksel geschroefd wordt voorkomt echter 
niet het vullen van flessen wanneer geen filter geplaatst is. De filterbehuizing moet altijd ontlucht wor-
den alvorens geopend te worden. Door de positie tussen de laatste trap van de compressor en het 
drukhoudventiel blijft het filter altijd onder druk. Voor het ontluchten heeft een filter een eigen ontluch-
tingsventiel en vaak ook een manometer om de druk te controleren.

Filters hebben viltschijfjes tussen de verschillende filtermaterialen en op andere plaatsen. Een reden 
daarvoor is het voorkomen dat filtermateriaal met de lucht meegevoerd wordt. Een andere is te voor-
komen dat de verschillende materialen gemengd worden. De belangrijkste reden is echter het voorko-
men van “channeling”. “Channeling” betekent dat de lucht een weg van de minste weerstand zoekt. Alle 
lucht volgt dezelfde route en slechts een deel van het filtermateriaal komt in contact met de lucht die 
gereinigd moet worden. De frequentie om het filter te wisselen is echter bepaald aan de hand van het 
totale volume. Door “channeling” zal de norm voor zuivere lucht niet gehaald worden.
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Alle basisonderdelen gecombineerd

Nu ook filters behandeld zijn, zijn alle “standaard” onderdelen van een compressor aan de orde ge-
weest. Later volgen nog een aantal (optionele) toevoegingen. Het is nu echter tijd om de individuele 
onderdelen in onderlinge relatie te brengen. In de volgende tekeningen zijn alle onderdelen geplaatst in 
de volgorde waarin ze in een compressor gevonden worden.
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De compressoronderdelen in de voorgaande tekeningen
Nummer Naam Functie

1 Voorfilter Een voorfilter wordt alleen gebruikt wanneer de lucht van enige afstand van de 
compressor aangezogen wordt. Het dient om muggen, bladeren en andere zaken 
tegen te houden, zodat deze niet in het luchtfilter terechtkomen.

2 Luchtfilter Het luchtfilter voorkomt dat stof en andere deeltjes in de eerste trap van de com-
pressor terechtkomen. Het filter moet gecontroleerd worden omdat een verstopping 
problemen veroorzaken kan.

3 Inlaatventiel Alle cilinders hebben een inlaatventiel. Het ventiel gaat open wanneer de zuiger 
naar beneden gaat om lucht aan te zuigen. Wanneer de zuiger naar boven gaat 
sluit het ventiel.

4 Uitlaatventiel Het uitlaatventiel (op iedere cilinder) moet open staan als de zuiger naar boven 
beweegt om de lucht door te laten naar de volgende cilinder. Om te voorkomen dat 
de lucht teruggaat naar waar het vandaan kwam sluit het uitlaatventiel wanneer de 
zuiger naar beneden gaat.

5 Normale zuiger Hetzelfde type dat ook in verbrandingsmotoren te vinden is.
6 Etagezuiger Een zuiger met twee verschillende diameters om plaats te bieden aan de heen en 

weer beweging van de zuigerstang, waarbij toch een geringe cilinderdiameter 
mogelijk is.

7 Aandrijfzuiger De zuiger die de vrije zuiger naar boven drukt. De beweging naar beneden (van de 
vrije zuiger) is afhankelijk van de druk in de laatste cilinder en daarmee van een 
juiste werking van het drukhoudventiel.

8 Vrije zuiger De vrije zuiger veroorzaakt het typische geluid van een startende compressor.
9 Middendruk-

veiligheidsventiel
Iedere compressiestap heeft een eigen veiligheidsventiel. Ieder ventiel is op een 
“typische” locatie te vinden en is ingesteld op de druk van de cilinder waarvoor 
deze bedoeld is.

10 Einddruk-
veiligheidsventiel

Het einddrukveiligheidsventiel definieert of een compressor bedoeld is voor het 
vullen van flessen van 200 of 300 bar. Vaak (niet altijd) te vinden op of bij de eind-
afscheider.

11 Tussenafscheider Er is geen afscheider tussen de eerste en tweede trap, maar vanaf daar zijn af-
scheiders nodig om het condenseren van water in de cilinders te voorkomen.

12 Eindafscheider De afscheider na de laatste cilinder dient niet om condensatie in de cilinders te 
voorkomen, maar om de werklast van het chemische filter te verminderen door al 
een deel van het vocht en de olie te verwijderen.

13 Koelspiraal De lucht wordt na iedere compressiestap gekoeld. Afscheiders werken alleen bij 
temperaturen lager dan 100°C. Daarom komt de koelspiraal voor de afscheider.

14 Chemisch filter Er zijn normen voor zuivere lucht. Afscheiders verwijderen slechts een deel van de 
oliedamp en water, wat niet voldoende is om de norm te halen. Het chemische filter 
is een noodzakelijke aanvulling voor perslucht voor het duiken.

15 Ontluchting van 
het chemische 
filter

Het chemische filter is ingesloten tussen de ventielen van de laatste cilinder van de 
compressor en het drukhoudventiel. De druk kan niet uit het filter ontsnappen. Voor 
het vervangen van het filter moet de behuizing ontlucht worden. Daarom heeft een 
filter een eigen ontluchtingsventiel.

16 Drukhoudventiel Het ventiel dat de lucht tegenhoudt totdat de druk hoog genoeg is om de vrije zui-
ger juist te laten werken en om de lucht voldoende langzaam door het filter te laten 
stromen.

17 Vulconsole Nog niet aan de orde geweest.
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Toebehoren & keuze
Dit hoofdstuk is het logische vervolg op de verworven kennis over het compressorblok. Het gaat hier 
hoofdzakelijk over toebehoren zoals een buffer, vulconsole en andere delen die nog niet aan de orde 
zijn geweest. Deels wordt ook uitleg gegeven over optionele onderdelen (zoals een automatische bewa-
king van de filterkwaliteit), die vaak gebruikt worden, maar geen “standaardonderdeel” van compres-
soren zijn.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met uitleg over de procedure voor het vullen van duikflessen en de 
overwegingen om een compressor voor een bedrijf of voor persoonlijk gebruik te kiezen.

.
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Elektronische filterbewaking

De actieve kool en moleculaire zeef in het filter moeten 
periodiek vervangen worden. De gebruiksduur van 
een filter kan aangegeven worden in het aantal uren 
dat de compressor draait, of het aantal flessen dat ge-
vuld wordt. De omstandigheden waarin een compres-
sor gebruikt wordt verschillen. Om te kunnen garan-
deren dat de lucht van de compressor aan de normen 
voor zuivere lucht voldoet moet worden uitgegaan van 
de “worst case”.

Elektronische filterbewaking geeft de mogelijkheid om 
rekening te houden met de werkelijke omstandighe-
den waarin de compressor gebruikt wordt. In veel 
gevallen betekent dit dat een filter langer meegaat, 
omdat de omstandigheden gunstiger zijn dan de 
“worst case”. De investering in een bewakingssysteem 
kunnen zo op de duur terug verdiend worden. Daar-

naast geeft het een beetje extra zekerheid dat de lucht van goede kwaliteit is, omdat ook het omgekeer-
de waar is. Bij omstandigheden die slechter zijn dan “worst case” geeft de elektronica sneller aan dat 
het filter vervangen moet worden.

In sommige gevallen kan de elektronische filterbewaking aangesloten 
worden aan de motor van de compressor. Het systeem verhinderd dan 
dat de motor gestart kan worden wanneer het filter aan vernieuwing 
toe is. Dat kan vooral van voordeel zijn wanneer de locatie waar gevuld 
wordt verder van de compressor verwijderd is en wanneer veel ver-
schillende mensen de compressor gebruiken. Compressoren zijn luid. 
Daarom plaatsen veel duikbedrijven de compressor niet op locaties 
waar klanten bediend worden. Een afstand van meer dan 30 meter 
tussen de compressor en de vulconsole is geen uitzondering. De elek-
tronische functie die bij een probleem de compressor uitschakelt is dan 
van voordeel.

Een typische situatie waar dit van toepassing is, is het gebruik van bui-
tenvulstations. In sommige landen zijn deze erg populair. Het staat 
duikers toe hun flessen te vullen wanneer ze dat maar willen. Soms 
hebben de duikers een sleutel voor de kast, terwijl andere systemen 
werken met munten of een creditcard. In sommige landen kom je dit 
systeem niet tegen. Een reden om van vulmogelijkheden door duikers
af te zien, zijn regels die verplichten dat iedere gebruiker een formele opleiding heeft gevolgd. Dit is bij 
een buitenvulstation niet te controleren.

Compressorkoeling

Voor een juiste werking van de koelspiralen en de afscheiders moet de compressor als geheel redelijk 
koel gehouden worden. Een algemene richtlijn om problemen met oliedamp in de cilinders te voorko-
men is om te temperatuur van de lucht in de compressor onder de 160° Celsius te houden. Hiervoor is 
een relatief koele omgevingstemperatuur nodig, wat de reden is dat iedere compressor een maximale 
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“bedrijfstemperatuur” heeft. Boven die temperatuur is de fabrikant er niet zeker van dat de tempera-
tuur in de compressor onder de aangegeven grens blijft.

De omgevingstemperatuur is niet de enige overweging. De compressor moet geplaatst worden op een 
locatie waar voldoende koele lucht aangezogen kan worden – of beter – waar de lucht die al door de 
compressor is opgewarmd effectief afgevoerd kan worden. Daarvoor moet de ruimte waarin de com-
pressor draait groot genoeg zijn. De compressor mag ook niet te dicht tegen de muur staan.

Omdat warme lucht naar boven beweegt, terwijl koelere lucht daaronder blijft, zou het ideaal zijn wan-
neer de compressor dicht bij de vloer lucht kan aanzuigen. De lucht die tijdens het koelen van de com-
pressor is opgewarmd kan dan naar boven ontwijken. Het mengen van de warme lucht die al over de 
compressor gegaan is en de aangevoerde koele lucht moet voorkomen worden. Op sommige stand-
plaatsen is dicht bij de vloer aan gat in de muur gemaakt om de compressor lucht van buiten te laten 
aanzuigen, terwijl met ventilatoren de lucht die al over de compressor gegaan is in de gewenste richting 
geblazen wordt. Duikcentra in een koeler klimaat kunnen gebruik maken van de warme lucht door deze 
naar een andere ruimte te leiden waar huuruitrusting gedroogd wordt.

Soms is de laatste koelspiraal voorzien 
van ribben. Deze vergroten het opper-
vlak en daarmee het contact met de koe-
le lucht die over de compressor geblazen 
wordt. De koeling is dan efficiënter en de 
lengte van de koelspiraal kan daarom 
een factor twee tot drie korter zijn dan 
zonder koelribben.

Koelspiralen met ribben vragen wat 
aandacht. De ribben moeten het opper-
vlak vergroten voor de bewegende koele 
lucht, maar wanneer zich stof, vuil, olie 
en andere materialen tussen de ribben 
verzamelen, dan zal het tegenoverge-

stelde gebeuren. Vervuilde koelribben isoleren de koelspiraal in plaats van te zorgen voor een efficiën-
tere koeling. Dit soort koelspiralen moet van tijd tot tijd met een borstel gereinigd worden. Een oude 
tandenborstel is daarvoor geschikt.

De motor

Een compressor moet met een rotatiebeweging aangedreven worden. 
Die beweging kan afgetapt worden van een machine “die al draait”, 
zoals de generator op een boot. In de meeste gevallen heeft een com-
pressor echter een eigen motor. Dit kan een elektrische motor of een 
verbrandingsmotor zijn. De keuze voor een motor hangt van verschil-
lende factoren af, zoals geluidsoverlast, de gevoeligheid voor vocht, 
transportbehoeften of de beschikbaarheid van betrouwbare elektrici-
teit.

Wanneer er geen beperkende factoren, dan zijn heeft de elektrische 
motor de voorkeur. Het geluidniveau is veel lager dan bij verbran-
dingsmotoren, ze hebben minder onderhoud nodig en er is minder 
risico dat giftige uitlaatgassen (koolmonoxide) in de inlaat van de 
compressor terechtkomen. Er zijn echter ongemakken die eventueel de 

http://www.scuba-publications.com


Compressoren & Nitrox installaties

www.scuba-publications.com
Pagina 26

nadelen van een verbrandingsmotor aan relevantie doen verliezen. De meeste compressoren werken 
(behalve de zeer kleine) met krachtstroom. Dat maakt het moeilijk om de compressor op verschillende 
locaties te gebruiken, omdat 380V niet overal beschikbaar is. Een verbrandingsmotor kan overal en 
altijd gebruikt worden.

De betrouwbaarheid van het stroomnet is ook zo’n overweging. Wan-
neer de stroom regelmatig uitvalt, dan is een elektrische motor geen 
goede optie. Zelf met een generator stroom opwekken om daarmee de 
motor van de compressor te laten draaien is een dure oplossing. Een 
generator heeft een groot energieverlies bij het omzetten van de ene 
vorm van energie (brandstof) in de andere (elektriciteit). Dit verlies is 
veel groter dan voor elektriciteitscentrales. Wanneer op de locatie van 
de compressor brandstof gebruikt wordt, dan is het beter dat meteen in 
een verbrandingsmotor aan de compressor te doen.

Een laatste ongemak van een elektrische motor is de gevoeligheid voor 
water en vocht. Dit kan voor een gebruik op een boot of bij regelmatige 
overstromingen een overweging zijn. Verbrandingsmotoren zijn niet 
gevoelig voor water. Zolang de uitlaat en de luchtinlaat boven water 
steken werkt de motor gewoon door. Je moet daarvoor wel de onge-
makken accepteren van (veel) lawaai, een intensiever onderhoud en de 

noodzaak om op de windrichting te letten, opdat de uitlaatgassen niet in de luchtinlaat komen.

Voor krachtstroommotoren is een speciale schakeling nodig. Bij het starten van een motor (een harde 
start), trekt deze zes tot twaalf keer zoveel ampère stroom, dan bij het continue draaien. Hierdoor 
branden de zekeringen die het systeem beschermen door. Om een geleidelijke opbouw van de stoom-
behoefte mogelijk te maken (een zachte start) wordt een sterdriehoek schakeling gebruikt. De scha-
kelaar geeft eerst stroom aan een paar borstels. Zodra de motor begint te werken wordt dit beperkte 
circuit van de stroom afgesloten en wordt op hetzelfde moment de normale stroomverzorging (alle 
borstels) ingeschakeld. Voor deze procedure (die slechts een kort moment duurt) zijn veel elektrische 
draden nodig om magnetische schakelaars en andere onderdelen te activeren en te deactiveren. De 
elektriciteitskast is op de compressor gemonteerd en trilt dus veel. Veel eigenaars van compressoren 
maken er een gewoonte van om de kast van tijd tot tijd te openen (met de stekker eruit) en met een 
schroevendraaier alle aansluitingen na te lopen. Het idee is om een vals contact te voorkomen in plaats 
van een lange zoekactie te starten wanneer de motor niet meer werkt.

Voor de meeste compressoren wordt de beweging van de motor naar de krukas overgebracht door een 
V-snaar. Een poelie aan de motor drijft de V-snaar aan. Deze beweging wordt overgebracht naar een 
(grotere) poelie aan de compressor. Dezelfde V-snaar beweegt ook de ventilator. De snelheid van de
motor moet aangepast zijn aan de vereiste draaisnelheid van de compressor. Dit wordt gedaan door 
voor de juiste maat poelies te kiezen. De V-snaar moet onder spanning staan. De gebruiker moet dit van 
tijd tot tijd controleren. Bij compressoren waar de motor naast de compressor gemonteerd is kan dit 
gedaan worden door de motor te verschuiven (die staat op rails). Wanneer de motor onder de com-
pressor geplaatst is, dan wordt meestal het gewicht van de motor gebruikt om spanning op de V-snaar 
te houden. Bij een slippende V-snaar gaat energie verloren. Het is te herkennen aan een schril geluid.

Soms wordt eenzelfde compressorblok in verschillende versies aangeboden met een verschillende vul-
snelheid. Vaak is dit alleen een aanpassing van de snelheid waarmee de compressor draait. Als vuistre-
gel kun je zeggen dat compressoren met een lage snelheid minder flessen per uur vullen, maar bedui-
dend langer meegaan. De meeste duikcentra geven bij een keuze uit verschillende modellen de voor-
keur aan een compressor met een laag toerental. Soms wordt de compressor door de gebruiker aan- en 
uitgeschakeld, maar dit kan ook door een drukschakelaar gedaan worden. Vaak is alleen een schakelaar 
geplaatst voor het stoppen van de compressor bij het bereiken van de einddruk. Het einddrukveilig-
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heidsventiel is een mechanisch onderdeel dat alleen maar afblaast wanneer de druk te hoog wordt. Het 
“vertelt” de motor niet dat die moet stoppen. Wanneer een compressor 
in verbinding met een buffer gebruikt wordt, dan is een drukschakelaar
die de compressor start wanneer de druk te laag wordt een nuttige 
optie. In het bijzonder wanneer de buffer bij nacht gevuld wordt om 
van lagere tarieven voor nachtstroom gebruik te maken.

Buffers en cascadesystemen

In de duiksport moeten vaak veel fles-
sen in een korte tijd gevuld worden. Na 
een duik komen alle duikers, die op dezelfde boot waren, tegelijk met 
een lege fles terug. Vaak moeten alle flessen gevuld worden voordat de 
boot opnieuw uitvaart. Wanneer de compressor zo snel moet vullen, 
dan is een (zeer) groot exemplaar nodig. Het zou economisch gezien 
redelijker zijn om de grootte van de compressor aan te passen aan de 
dagelijkse behoefte aan flesvullingen. Dat is mogelijk wanneer het cen-
trum over genoeg flessen voor twee of drie rotaties beschikt, of wan-
neer een voorraad lucht opgeslagen wordt (in een buffer). Die wordt
gebruikt wanneer plotseling veel lege flessen aankomen.

Een buffer bestaat uit één of 
meerdere grote flessen. 
Meestal zijn dit flessen van 
ieder 40 of 50 liter en met een 
werkdruk van 200 of 300 bar. 
Bij een 300 bar buffer voor 
het vullen van 200 bar duik-
flessen moet het systeem een 
ontspanner en een veilig-
heidsventiel hebben om vul-
lingen op te hoge druk te 
voorkomen.

Buffers zijn ook nuttig om te 
voorkomen dat de vulservice 
onderbroken wordt als de 
compressor onderhoud of 

reparatie nodig heeft én staan het bedrijf toe om gebruik te maken van gunstige tarieven voor nacht-
stroom door de buffers bij nacht te vullen.

Er moet een keuze gemaakt worden of de bufferflessen als enkele buffer aangesloten worden, of dat ze 
als een cascadesysteem geschakeld worden. Wanneer alle flessen met elkaar verbonden worden, dan 
ontstaat een enkel volume voor lucht op hoge druk (9 flessen van ieder 50 liter worden dan een 450 
liter volume). Een keuze om kleinere groepen van flessen te isoleren heet een cascadesysteem. De fles-
sen uit het voorgaande voorbeeld zouden verbonden kunnen worden in drie groepen van ieder drie 
flessen (drie groepen van 150 liter).

Meestal worden buffers en cascadesystemen aangesloten op de vulleiding van de compressor naar de 
vulconsole. De leiding van en naar de grote flessen 
kan met een kraan afgesloten worden. Wanneer de 
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kraan open staat kan de lucht van en naar de buffers stromen.

Dezelfde leiding dient voor het vullen van de buffers en voor het overstromen van de lucht naar de 
duikflessen. Wanneer geen eenwegventiel geplaatst is (komt later aan de orde) en wanneer de drie 
kranen naar de buffers open staan, dan zijn de buffers samen met de duikflessen een enkel volume (in 
de tekening 9 keer 50 en 4 keer 10 liter = 490 liters) op dezelfde druk.

Het idee achter een buffer (en casca-
de) is om twee drukhouders op ver-
schillende druk met elkaar te ver-
binden en over te laten stromen,
totdat de druk in beide drukhouders 
gelijk is. Om de druk na het verbin-
den te berekenen moet de beschik-
bare hoeveelheid lucht gedeeld wor-
den door het gecombineerde volu-
me. De hoeveelheid lucht wordt uit-
gedrukt in barliter. De vermenigvul-
diging van druk en volume van de 
drukhouders (geïsoleerd). De einddruk volgt uit het delen van de totale hoeveelheid lucht (in barliter) 
door het totale volume. Bijvoorbeeld: een 50 liter buffer op 200 bar wordt verbonden met een 10 liter 
duikfles met een restdruk van 50 bar. De hoeveelheid lucht is dan (200 bar x 50l) + (50 bar x 10l) = 
10.000 barliter + 500 barliter = 10.500 barliter. Het gecombineerde volume is 50 liter + 10 liter = 60 
liter. 10.500 barliter gedeeld door 60 liter geeft 175 bar. Na het overstromen van de lucht hebben de 
buffer en de duikfles dezelfde druk. In dit geval dus 175 bar. De relatief kleine buffer verliest veel druk 
na het vullen van slechts een enkele duikfles. Dat is een reden waarom meestal de voorkeur gegeven 
wordt aan een cascade.

In de volgende berekeningen wordt het verschil tussen een buffer (alle flessen gecombineerd tot een 
enkel volume) en een cascade (de flessen verdeeld in kleinere groepen) geïllustreerd. De installatie in 
de tekening dient daarbij als voorbeeld. Alvorens aan het vullen te beginnen worden de bufferflessen op 
200 bar gevuld. De duikflessen die gevuld moeten worden zijn allemaal 10 liter flessen met een gemid-
delde restdruk van 20 bar. Net als in de tekening worden telkens 4 flessen tegelijk gevuld.

Vullen met een buffer op 200 bar, bestaande uit 9 flessen van 50 liter die gecombineerd zijn tot een 
enkel volume van 450 liter. Alle te vullen flessen zijn 10 liter flessen met een restdruk van 20 bar.

Serie 
van 4 
flessen

Begindruk 
duikflessen

Begindruk 
buffer

Berekening
Opgelet: de 40 liter staat voor 4 duikflessen van ieder 10 liter 
zoals in de tekening.

Einddruk 
buffer & 
duikflessen

1ste 20 bar 200 bar ((450 liter x 200 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 490 liter = 185,3 bar

2de 20 bar 185,3 bar ((450 liter x 185,3 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 490 liter = 171,8 bar

3de 20 bar 171,8 bar ((450 liter x 171,8 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 490 liter = 159,4 bar

4de 20 bar 159,4 bar ((450 liter x 159,4 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 490 liter = 148,0 bar

5de 20 bar 148,0 bar ((450 liter x 148,0 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 490 liter = 137,5 bar

Uit het voorbeeld is op te maken dat de druk in de buffer snel daalt bij het vullen van meerdere series 
van 4 duikflessen. De vierde serie haalt nog geen 150 bar. In de praktijk betekent dit dat het restant 
door de compressor gevuld moet worden. De tijd die daarvoor nodig is kan berekend worden door de 
ontbrekende hoeveelheid lucht te bepalen (in het geval van de vierde serie is dat 200 bar min 148 bar = 
52 bar. Vermenigvuldigd met het volume van 40 liter geeft dit 2.080 barliter). Wanneer een compressor 
250 liter per minuut vult, dan duurt het meer dan 8 minuten om het restant te vullen. Een grotere buf-
fer zou minder snel druk verliezen, maar er is een andere manier om het drukverlies te beperken en dat 
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is een cascade. Het idee achter een cascade is de ventielen in de tekening (rood en groen) in een vaste 
volgorde te gebruiken. Er mag niet van de volgorde afgeweken worden. In de installatie in de tekening 
betekent dit dat er drie stappen zijn (of vier wanneer het vullen van het restant door de compressor 
meegerekend wordt). Het aantal groepen in een cascade is niet gestandaardiseerd. Er zouden net zo 
goed vier of vijf groepen kunnen zijn.

Vullen met een buffer op 200 bar, bestaande uit 9 flessen van 50 liter, gecombineerd tot drie groe-
pen van ieder 150 liter. Alle te vullen flessen zijn 10 liter flessen met een restdruk van 20 bar.

Vulstap
Begindruk in 
de duikflessen

Begindruk in de 
groepen van de 
cascade

Berekening.
Opmerking: C1, C2 en C3 staan voor de cascadegroep (eer-
ste, tweede en derde). De einddruk (rechts) in de duikflessen 
is gelijk aan de druk in de cascadegroep.

Einddruk in 
cascade en 
duikflessen

De 1ste serie van 4 duikflessen om gevuld te worden (ieder 10 liter met 20 bar restdruk).
Stap 1 20 bar C1 - 200 bar ((150 liter x 200 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 190 liter = C1 – 162,1 bar

Stap 2 162,1 bar C2 - 200 bar ((150 liter x 200 bar) + (40 liter x 162,1 bar)) / 190 liter = C2 – 192,0 bar

Stap 3 192,0 bar C3 - 200 bar ((150 liter x 200 bar) + (40 liter x 192,0 bar)) / 190 liter = C3  198,3 bar

De 2de serie van 4 duikflessen om gevuld te worden (ieder 10 liter met 20 bar restdruk).
Stap 1 20 bar C1 – 162,1 bar ((150 liter x 162,1 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 190 liter = C1 – 132,2 bar

Stap 2 132,2 bar C2 – 192,0 bar ((150 liter x 192,0 bar) + (40 liter x 132,2 bar))/190 liter= C2 – 179,4 bar

Stap 3 179,4 bar C3 – 198,3 bar ((150 liter x 198,3 bar) + (40 liter x 179,4 bar))/190 liter= C3 – 194,3 bar

De 3de serie van 4 duikflessen om gevuld te worden (ieder 10 liter met 20 bar restdruk).
Stap 1 20 bar C1 – 132,2 bar ((150 liter x 132,2 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 190 liter = C1 – 108,6 bar

Stap 2 108,6 bar C2 – 179,4 bar ((150 liter x 179,4 bar) + (40 liter x 108,6 bar))/190 liter= C2 – 164,5 bar

Stap 3 164,5 bar C3 – 194,3 bar ((150 liter x 194,3 bar) + (40 liter x 164,5 bar))/190 liter= C3 – 188,0 bar

De 4de serie van 4 duikflessen om gevuld te worden (ieder 10 liter met 20 bar restdruk).
Stap 1 20 bar C1 – 108,6 bar ((150 liter x 108,6 bar) + (40 liter x 20 bar))/190 liter = C1- 89,9 bar

Stap 2 89,9 bar C2 – 164,5 bar ((150 liter x 164,5 bar) + (40 liter x 89.9 bar))/190 liter = C2 – 148,8 bar

Stap 3 148,8 bar C3 – 188,0 bar ((150 liter x 188,0 bar) + (40 liter x 148.8 bar))/190 liter= C3 – 179,7 bar

De 5de serie van 4 duikflessen om gevuld te worden (ieder 10 liter met 20 bar restdruk).
Stap 1 20 bar C1 – 89,9 bar ((150 liter x 89,9 bar) + (40 liter x 20 bar)) / 190 liter = C1 – 75,2 bar

Stap 2 75,2 bar C2 – 148,8 bar ((150 liter x 148,8 bar) + (40 liter x 75.2 bar))/190 liter = C2 – 133,3 bar

Stap 3 133,3 bar C3 – 179,7 bar ((150 liter x 179,7 bar) + (40 liter x 133.3 bar))/190 liter= C3 - 170 bar

Een cascade wordt als volgt gebruikt. Na het aansluiten van de duikflessen (in dit geval vier 10 liter 
duikflessen met een restdruk van gemiddeld 20 bar) wordt de eerste groep van de cascade geopend en 
wordt overgestroomd totdat de druk in de duikflessen en de eerste groep gelijk is. De kraan van de eer-
ste groep wordt dan gesloten en de procedure wordt herhaald met de tweede groep. Omdat de flessen 
al een hogere druk hebben is minder lucht uit de tweede groep nodig. Zodra de druk in de tweede groep 
en de duikflessen gelijk is wordt die groep gesloten en wordt met de derde groep de laatste stap ge-
daan. Na het sluiten van de derde groep is het vullen met de cascade afgerond. Nadat de derde groep 
gesloten is wordt de ontbrekende druk door de compressor geleverd.

Met een cascade is de druk van de vierde serie duikflessen vrijwel gelijk aan de druk van de tweede 
serie in de berekening met een buffer van hetzelf-
de volume. Dit beperkt de tijd die nodig is om het 
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restant met de compressor te vullen wanneer veel flessen tegelijk aangeboden worden. Het aantal uren 
dat de compressor in het totaal moet draaien (de tijd voor het vullen van de flessen en de tijd die nodig 
is om de buffers weer op druk te brengen) blijft gelijk. De hoeveelheid lucht die nodig is om de flessen te 
vullen wordt niet beïnvloed door de methode waarmee dat gedaan wordt. Het voordeel van de cascade 
is alleen de vulsnelheid.

Om te voorkomen dat de lucht in richtingen stroomt die niet gewenst zijn kan het nuttig zijn op bepaal-
de plaatsen een eenwegventiel in het systeem op te nemen. Bijvoorbeeld bij de aansluiting van de vul-
console om te voorkomen dat lucht uit de duikflessen terugstroomt naar de compressor.

Vulconsole

De vulconsole is de plaats waar de duikfles-
sen gevuld worden. De console kan direct op 
het frame van de compressor gemonteerd 
zijn, of kan, los van de compressor, op af-
stand gebruikt worden om flessen te vullen. 
In dat geval moeten de compressor en de 
console met elektrische bedrading en een 
drukleiding verbonden zijn. Sommige fabri-
kanten bieden compressoren aan met een 
console op het frame, die ook los van de 
compressor gebruikt kan worden. Wanneer 
duikflessen gevuld worden op een locatie die 
voor het publiek toegankelijk is, dan kunnen 
overwegingen voor geluidsoverlast en vei-
ligheid aanleiding zijn om een vulconsole op afstand van de compressor te gebruiken.

Om verwonding van de persoon die flessen vult te voorkomen, zijn voorzorgen noodzakelijk. Er moeten 
procedures gevolgd worden (deze volgen later), maar daarnaast zijn ook technische aanpassingen no-

dig. Een vulslang waaraan geen duikfles aangesloten is staat niet on-
der druk. Op veel consoles is het ventiel waarmee de slang op druk 
gebracht wordt op de console zelf geplaatst. Hetzelfde ventiel wordt 
ook gebruikt om de slang te ontluchten alvorens een duikfles te ver-
wijderen. Het zou gemakkelijk kunnen gebeuren dat iemand een duik-
fles aan de linker slang aansluit, maar per ongeluk het tweede ventiel 
opent. In het bijzonder wanneer een buffer aan het systeem aangeslo-
ten is (maar een compressor alleen is ook genoeg), zal die tweede 
slang dan als een zweep heen en weer slaan met een heel reële kans 
om iemand die in de buurt staat te verwonden.

Wanneer alle flessen die gevuld moeten worden een DIN kraan hebben, dan is er een veiligheidsaanslui-
ting op de markt die de luchttoevoer afsluit totdat de vulslang stevig aan de fles bevestigd is. Een stift in 
de aansluiting sluit de slang af totdat deze in de kraan ingedrukt wordt. Wanneer per ongeluk een slang 
(aan de console) geopend wordt waar geen fles op aangesloten is, dan kunnen geen grote hoeveelheden 
lucht uit de slang stromen en zal de slang niet heen en weer zwiepen. Helaas werkt het systeem niet 
met (alle) adapters voor beugelaansluitingen. Voor een duikcentrum dat flessen met verschillende kra-
nen vult is deze oplossing minder geschikt.

Een andere optie die de gebruiker veiligheid biedt is de keuze voor vulslangen waarop het ventiel, voor 
het openen en sluiten van de slang, geplaatst is aan de kant waar de fles aangesloten (en ook ontlucht) 
wordt. Bij deze oplossing heeft de gebruiker de slang in de hand op het moment dat deze geopend 
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wordt. Dat op zich voorkomt al dat de slang in het rond gaat zwiepen. De kans dat bij deze oplossing een 
fout gemaakt wordt is ook zeer gering. Je zou het zeker merken als je een kraan aan de kant van de 
duikfles wilt openen wanneer er geen duikfles aangesloten is.

Een veel gebruikte optie om het risico te beperken is de vulslangen door een ring aan de wand te voe-
ren, alvorens deze naar de flessen te voeren. De slang van de console buigt eerst terug naar de wand, 
waar de ring op ongeveer de hoogte van de kranen van de te vullen flessen geplaatst is. Dit geeft vol-
doende speling om duikflessen van verschillende grootte aan te sluiten, maar niet genoeg speling om in 
het rond te zwiepen. De kans op verwondingen is zeer beperkt wanneer van een slang van anderhalve 
meter alleen de laatste 50 centimeter vrij bewegen kan. De gebruiker staat immers meestal achter de 
duikflessen.

Compressorlogboek

Een compressorlogboek wordt gebruikt om te documenteren wat de gebruikers van de compressor 
doen alvorens deze te starten. De meeste logboeken zijn zelf gemaakt, omdat verschillende modellen 
verschillende aandachtspunten hebben en ook voorzien zijn van een variatie aan randapparatuur. Het 
voorbeeld hieronder is voor een compressor met drie cilinders zonder speciale randapparatuur, zonder 
elektronische filterbewaking en zonder oliepomp (anders zou ook vervanging van het oliefilter in de 
lijst opgenomen zijn).

De eigenaar van de compressor geeft aan bij welke stand van de urenteller onderhoudshandelingen 
gedaan moeten worden en geeft aan welke controles gedaan moeten worden, alvorens de compressor 
te starten (zoals het oliepeil controleren). De eerste gebruiker van de dag voert alle controles uit en 
vergelijkt de stand van de urenteller met de uren voor de volgende onderhoudshandelingen.

Logboek
Compressor XYZ
Duikbasis ABC

Volgende ver-
vanging olie

1300 Volgende ver-
vanging inlaat-
filter

1000 Volgende 
vervanging 
chemisch filter

730
940

Volgende complete servicebeurt 2000 Olietype Rarus 829

D
a tum

U
ren

N
aam

O
liepeil

O
lie vervan-

gen

Inlaatfilter 
vervangen

C
hem

ische 
filter ver-
vangen

Service-
beurt

Startgeluid

A
lgem

ene 
toestand

H
and-

tekening

15/03/10 722.4 John 100ml ok ok ok ok ok ok J. Do
16/03/10 728.1 Bill V V V V V V V B. Xyz
18/03/10 731.6 John ok ok ok Gedaan ok ok ok J. Do
19/03/10 732.4 John ok ok ok ok ok ok ok J. Do

Wanneer een onderhoudsprocedure uitgevoerd moet worden, dan wordt dit gedaan en duidelijk in het 
logboek genoteerd. Dit kan door een andere kleur te gebruiken (zoals in het voorbeeld), door een cirkel 
om het vakje te zetten of op een andere manier. De aangegeven stand van de urenteller bovenaan de 
pagina wordt doorgestreept en vervangen door de stand van de urenteller voor de volgende keer dat de 
handeling nodig is (in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de compressor).

Vulprocedures

Vullen begint met een controle van de duikflessen die gevuld moeten worden. De datum van de laatste 
hydrostatische test moet in overeenstemming zijn met de locale regelgeving. De druk waarvoor de fles 
bedoeld is moet ook gecontroleerd worden. Het komt niet vaak meer voor, maar je zou ook geconfron-
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teerd kunnen worden met een kraan met reserve. In dat geval moet de reserveschakelaar in de onder-
ste positie gezet worden, omdat de lucht uit de compressor anders nauwelijks door de kraan heen 

komt. Daardoor zal het volume in de kraan snel de eind-
druk bereiken, terwijl de fles zelf nog vrijwel leeg is als 
de compressor afslaat.

De kraan van iedere duikfles moet kort opengedraaid 
worden om er vocht uit te blazen. Vocht dat in de kraan 
achterblijft, zou anders tijdens het vullen in de duikfles 
terechtkomen. In het filter van de compressor wordt de 
lucht met moleculaire zeef gedroogd. Wanneer de ge-

bruiker geen voorzorgen neemt, dan komt er vocht in de duikfles terecht. Door het vocht kan de duik-
fles aan de binnenkant roesten. De compressor zelf kan ook een bron van vocht zijn (en van koolstofdi-
oxide). Wanneer de compressor niet in gebruik is (en niet aan een fles aangesloten) dringt vochtige 
lucht de vulslangen binnen. Omdat de vulslang na het filter volgt, wordt dat vocht niet door moleculaire 
zeef verwijderd. Het probleem kan verholpen worden door voor het vullen wat lucht uit de slang te 
laten ontsnappen. Dit helpt ook voor het verminderen van het koolstofdioxide gehalte van de eerste 
vulling. Wanneer de compressor gebruikt wordt adsorbeert koolstofdioxide aan het filtermateriaal. 
Deze laat weer los wanneer de compressor niet gebruikt wordt. De consequentie is dat de eerste fles die 
door de compressor gevuld wordt rijker is aan koolstofdioxide dan de volgende flessen. Wat lucht laten 
ontsnappen, voordat de duikflessen aangesloten worden, kan dit verhinderen.

Het eigenlijke vullen begint met het aansluiten van de flessen aan de vulslangen. Op dat moment staat 
het ventiel waarmee de slang ontlucht wordt open (dit is van toepassing op de meeste vulslangen, maar 
er zijn uitzonderingen). Wanneer je dus nu de kraan van de fles zou openen, dan zou de restdruk in de 
duikfles verloren gaan via het ontluchtingsventiel van de vulslang. De volgende stap is dus het op druk 
brengen van de vulslang. In de meeste gevallen sluit het ventiel dat daarvoor gebruikt wordt meteen 
ook de ontluchting af (de uitzondering is van toepassing op slangen waarin de ontluchting en de aan-
sluiting op de compressor niet in een enkel ventiel gecombineerd zijn). Wanneer de vulslang op druk 
staat kan de kraan van de duikfles geopend worden.

Wanneer lucht samengeperst wordt gaat de temperatuur omhoog. Een aantal technieken kunnen hel-
pen om de stijging van de temperatuur van de duikfles te beperken. Zoveel te meer flessen tegelijk ge-
vuld worden, zoveel te langzamer stijgt de druk en dus ook de temperatuur. Het gebruik van een conso-
le met zes aansluitingen, in plaats van vier, beperkt dus de opwarming. Een andere optie is het koelen 
van de duikflessen met water. Door het beperken van de temperatuurtoename wordt voorkomen dat de 
druk teveel daalt wanneer de fles afkoelt tot omgevingstemperatuur. Wanneer je een fles wilt leveren 
met 200 (of 300) bar, dan moet gevuld worden tot een iets hogere druk om rekening te houden met het 
dalen van de druk. Zoveel te minder temperatuurtoename tijdens het vullen, zoveel te minder “extra 
druk” nodig is om hier rekening mee te houden.

Wanneer de einddruk bereikt is kan de compressor uitgeschakeld worden, of omgeschakeld voor het 
vullen van de buffer(s). Voor het omschakelen naar een buffer moet de vulconsole wel uitgerust zijn 
met een eenwegventiel, om te voorkomen dat de zojuist gevulde flessen leeglopen in de richting van de 
buffer. Als eerste stap wordt de kraan van de duikfles gesloten en worden de vulslangen ontlucht. In de 
meeste gevallen wordt het ontluchten van de vulslang en het loskoppelen van de compressor met het-
zelfde ventiel gedaan. Zoals voorheen aangegeven zijn er uitzonderingen waarbij het ontluchten en het 
aansluiten aan de compressor ieder een eigen manipulatie vereisen. Nadat de slang ontlucht is kunnen 
de flessen verwijderd worden en is het systeem klaar voor een volgende serie.

In tegenstelling tot wat sommige duikers soms denken zijn niet alle DIN aansluitingen geschikt voor 
300 bar. Er zijn verschillende DIN aansluitingen. Het verschil zit in het aantal windingen van de 
schroefdraad (de lengte). De 300 bar aansluiting is langer. De reden is dat alleen de 300 bar aansluiting 
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diep genoeg in de kraan kan om de O-ring af te laten sluiten. Een 200 bar kraan is minder diep. Een au-
tomaat voor 300 bar kan dus zonder problemen aan een 200 bar duikfles aangesloten worden, maar de 
kortere 200 bar aansluiting kan niet op een 300 bar duikfles gebruikt worden omdat de O-ring dan niet 
afsluit. Voor het vullen is het omgekeerde van toepassing. Het verschil in aansluiting beschermd de con-
sument tegen het gebruik van een automaat die niet voor de flesdruk geschikt is. Degene die de flessen 
vult heeft echter wel een risico. Een vulslang voor 300 bar kan zonder problemen op een 200 bar fles 
aangesloten worden. Daardoor zou de fles tot een te hoge druk gevuld kunnen worden. Een opmerking 
die niet aan de veiligheid gerelateerd is. De eigenaar van een duikfles voor 300 bar zal vaak moeite heb-
ben om de duikfles gevuld te krijgen. De meeste compressoren zijn ingesteld voor 200 bar. Wanneer de 
eigenaar van een 300 bar fles genoegen zou willen nemen met een vulling van 200 bar, dan zou dat niet 
gaan. De 200 bar vulslang van het vulstation sluit niet af op een 300 bar fles.

De keuze van een compressor

Het kiezen van een compressor is geen gemakkelijke taak. Het is per slot van rekening iets waarmee de 
eigenaar van een duikbedrijf slechts één keer in vele jaren te maken heeft. Een te grote compressor is 
een nadeel door de hogere aanschafprijs. Vaak zijn ook onderdelen van grotere compressors duurder. 
Een te kleine compressor brengt overuren met zich mee, om alle flessen voor de volgende dag op tijd 
vol te hebben. Het merk is ook een overweging.

De keuze van het merk dient gebaseerd te worden op de service die in de regio geboden kan worden. 
Een betere beschikbaarheid van onderdelen en service is een doorslaggevende factor om voor een merk 
te kiezen. Sommige merken hebben een betere reputatie dan andere, maar veel van zulke meningen zijn 
gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Het verschil tussen merken is nu veel kleiner dan vroeger. 
Voor alle compressoren is vaak het elektrische systeem het zwakke punt.

Voor de keuze van de grootte van de compressor is het beter een voorbeeld te geven. Stel je voor dat de 
boot van een duikcentrum plaats heeft voor 15 duikers. Er zijn twee uitvaarten per dag (de tweede an-
derhalf uur nadat de boot terug is van de eerste duik). Verder zijn iedere dag twee of drie extra flessen 
nodig voor introductieduiken. Het duikcentrum is iedere dag acht uur lang open. Om een beetje speling 
te houden wordt de berekening gebaseerd op een behoefte van 34 flessen per dag die in zes uur gevuld 
moeten worden.

Uitgaande van 12 liter duikflessen met een gemiddelde restdruk van 35 bar moet de compressor iedere 
dag 34 keer 2.000 barliter vullen. Het totale volume (wanneer de boot voor beide duiken vol is) is 34 
keer 2.000 barliter = 68.000 barliter. Dat is 11.334 barliter per uur (gebaseerd op een maximale vultijd 
van 6 uur), wat neerkomt op 189 barliters per minuut. Met deze informatie kan een brochure voor 
compressoren geraadpleegd worden. In de brochure vinden we een 3 traps compressor voor 190 liter 
per minuut. Deze heeft echter een relatief hoog toerental. Een dergelijke compressor kan luid zijn en 
temperatuurproblemen hebben. Iets verder staat een 4 traps model met een laag toerental voor 210 
liter per minuut.

Een X compressor geeft een betere belofte om lang mee te gaan dan de (min of meer) vergelijkbare drie 
traps compressor. In het bijzonder wanneer die draait op een toerental van 950 zoals het model in de 
brochure. De keuze voor een wat duurdere compressor wordt waarschijnlijk door de levensduur ge-
rechtvaardigd. De kosten per jaar gerekend zijn lager. Voor de rest van de berekeningen wordt uitge-
gaan van een keuze voor de X compressor.

15 te vullen flessen bedragen in het totaal 30.000 barliter. Met een compressor voor 210 liter per mi-
nuut zou dat twee en een half uur duren. Het lukt dus niet om met alleen de compressor de flessen op 
tijd klaar te hebben voor het tweede vertrek van de boot. Er moet nu een keuze gemaakt worden. De 
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ene mogelijkheid is om over voldoende duikflessen voor twee rotaties te beschikken, de andere moge-
lijkheid het versnellen van het vulproces met behulp van een buffer of cascade.

In het onderstaande voorbeeld wordt bekeken of een buffer van 200 liter (4 flessen van ieder 50 liter) 
het vulproces voldoende kan versnellen om op tijd klaar te zijn voor de tweede uitvaart van de boot.

Het vullen met een buffer op 200 bar van vier flessen van 50 liter die verbonden zijn tot een totaal volume van 
200 liter. Alle flessen zijn 12 liter duikflessen met 35 bar restdruk.

Serie 
van 4 
duikflessen

Begindruk 
duikflessen

Startdruk 
van de buffer

Berekening
Opgelet: de 48 liter staat voor 4 flessen van ieder 12 liter.

Einddruk in 
buffer en 
duikflessen

1ste 35 bar 200 bar ((200 liter x 200 bar) + (48 liter x 35 bar)) / 248 liter = 168,1 bar

2de 35 bar 168,1 bar ((200 liter x 168,1 bar) + (48 liter x 35 bar)) / 248 liter = 142,3 bar

3de 35 bar 142,3 bar ((200 liter x 142,3 bar) + (48 liter x 35 bar)) / 248 liter = 121,5 bar

4de 35 bar 121,5 bar ((200 liter x 121,5 bar) + (48 liter x 35 bar)) / 248 liter = 104,7 bar

De benodigde tijd voor de compressor (met 210 liter per minuut) om de flessen op de einddruk te brengen 
nadat ze eerst met de buffer gevuld zijn volgens bovenstaande berekening.

Serie 
van 4 
duikflessen

Begindruk 
duikflessen

Einddruk Berekening
Opgelet: de druk in de berekening is de ontbrekende druk 
in de duikflessen volgens bv.  200 – 168,1 = 31,9.

Benodigde 
minuten  
compressor

1ste 168,1 bar 200 bar (31,9 bar x 48 Liter) / 210 liter per minuut 7½ minuten

2de 142,3 bar 200 bar (57,7 bar x 48 Liter) / 210 liter per minuut 13½ minuten

3de 121,5 bar 200 bar (78,5 bar x 48 Liter) / 210 liter per minuut 18 minuten

4de 104,7 bar 200 bar (95,3 bar x 48 Liter) / 210 liter per minuut 22 minuten

Zoals in het voorbeeld te zien is, is de vultijd door de buffer teruggebracht tot net iets langer dan een 
uur. In het optimale geval zou de eigenaar van een duikbedrijf verschillende scenario’s doorrekenen 
alvorens voor een compressor en buffer te beslissen. Het is niet zo moeilijk om de berekening in een 
programma zoals Excel in te voeren, met de optie om de grootte van de buffers en het aantal groepen 
van een cascade te wijzigen. Een beetje tijd in de berekeningen investeren is altijd beter dan achteraf 
geconfronteerd te worden met de gevolgen van een verkeerde keuze. Wellicht is het opgevallen dat alle 
berekeningen uitgaan van een einddruk van 200 bar. Het is echter gebruikelijk om flessen te vullen tot 
210 of 220 bar om te compenseren voor het drukverlies bij afkoeling. Dit is gedaan onder de aanname 
dat fabrikanten bij de opgave van de prestaties van hun compressoren de extra druktoename door 
temperatuurstijging niet meerekenen.
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Nitrox installaties
Nitrox is in de jaren negentig het tweede ademgas voor duikers geworden. Het is weliswaar zo dat het 
overgrote deel van alle duiken nog steeds met lucht gemaakt wordt, maar een boek over compressoren 
is niet compleet zonder informatie over het vullen van Nitroxflessen.

Als voorbereiding op het technische deel worden eerst de mogelijke consequenties van een hoog zuur-
stofgehalte doorgenomen. Aansluitend wordt ingegaan op de verschillende kwaliteiten van zuurstof. 
Het technische deel van dit hoofdstuk begint met het vullen bij hoge druk. Daarna komen bijmengers en 
membraaninstallaties aan bod.
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Partiële zuurstofdruk

Het duiken met Nitrox is erg populair. Duikers moeten een aanvullende opleiding volgen alvorens met 
Nitrox te duiken. Dit vanwege de mogelijke consequenties van het hogere zuurstofgehalte in het meng-
sel. Die consequenties zijn niet het onderwerp van dit boek, maar de gevolgen voor het vullen zijn dat 
wel.

Je kunt zuurstof niet zien, ruiken of proeven, maar zuurstof oxi-
deert met andere stoffen. Oxidatie kan snel of langzaam gaan. 
Snelle oxidatie kan vuur of een explosie zijn. Een voorbeeld van 
langzame oxidatie is roesten. In tegenstelling tot wat publicaties 
over Nitrox soms aangeven, zijn explosies bij het vullen niet de 
grootste zorg. Er is een fundamenteel verschil tussen vuur en 
explosie. Vuur resulteert wanneer een stof ontbrandt en wanneer 
de daarbij vrijkomende warmte voldoende is om de reactie in 
stand te houden. De stof brandt. Een vuur is afhankelijk van de 
aanvoer van zuurstof uit de omgeving. Het oppervlak van de stof 
(bijvoorbeeld olie) staat in contact met de atmosfeer die zuurstof 

bevat. Voor de diepere lagen ontbreekt dat contact, waardoor het niet zal branden totdat het naar het 
oppervlak opgestegen is.

Bij gassen kan een explosief mengsel ontstaan wanneer een brandbare stof zich mengt met lucht (met 
zuurstof) in een verhouding waarin ieder brandbaar molecule zich dicht bij een zuurstofmolecule be-
vindt. Het verschil tussen vuur en explosie is dus de aanwezigheid van zuurstof “in het mengsel”. Explo-
sieven zijn mengsels van brandbaar materiaal en zuurstof in een “ideale verhouding”, terwijl brandbaar 
materiaal afhankelijk is van de aanvoer van zuurstof. Een explosie is een situatie waarin al het brandba-
re materiaal in zeer korte tijd verbrandt.

Wanneer de toevoer van zuurstof naar een vuur groter wordt, dan zal het vuur feller gaan branden. Dit 
kan gedaan worden door het intensiveren van de luchtbeweging (lucht over een barbecue blazen), of 
door het zuurstofgehalte in de lucht te verhogen (zoals bij Nitrox). Wanneer een vuur intens genoeg 
wordt, dan zou het heet genoeg kunnen worden om een gat in een wand te smelten. Wanneer dit de 

wand van een drukhouder is, dan ontstaat een plotse-
ling verlies van druk.

In compressoren, randapparatuur en duikflessen heb-
ben we te maken met olie en vet. De kansen op een 
grotere explosie zijn ver gezocht. De kans is groter dat 
kleine hoeveelheden olie ontbranden (spontaan), of 
dat vet begint te branden. Wanneer dit in metalen 
onderdelen gebeurt, dan zal het niet gemerkt worden. 
Wanneer het echter in een slang gebeurt, dan zou deze 
kunnen smelten en kan een plotseling drukverlies het 
gevolg zijn. De belangrijkste zorgen zijn dus (erg) 
kleine vuurtjes en ontbrandingen. Hierbij wordt zuur-
stof verbrandt, en komen de afvalproducten koolstof-
dioxide en koolmonoxide vrij. Koolmonoxide is giftig. 
De grootste zorg bij het vullen van Nitrox is dus het 
vervuilen van de lucht is die door de duikers gebruikt 
zal worden. Een complicatie is dat de vuurtjes en “ex-
plosies” te klein zijn om opgemerkt te worden door 
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degene die aan het vullen is.

Het risico op vuur en explosie is van drie factoren afhankelijk. De beschikbaarheid van brandbare stof-
fen, energie (dat kan warmte zijn) en een oxiderende stof (zuurstof). In een compressor zijn al deze 
factoren samen aanwezig. De temperatuur in de compressor is hoog, de lucht is gecomprimeerd waar-
door de hoeveelheid zuurstof stijgt (partiële druk) en de compressor moet gesmeerd worden, waarvoor 
de aanwezigheid van olie nodig is. Bij het ontbreken van één van de drie factoren is een vuur onmoge-
lijk. Wanneer één van de factoren meer dan normaal aanwezig is, dan kan het risico beperkt worden 
door de aanwezigheid van de andere twee factoren te verlagen.

Zoals voorheen aangegeven wordt de temperatuur in de compressor beperkt tot maximaal 160° Celsius 
(hoewel dit in veel landen geen formele status heeft). Verschillende soorten olie hebben andere eigen-
schappen voor zelfontbranding. Om het risico van ontbranding te beperken wordt vaak aanbevolen om 
synthetische olie te gebruiken, in plaats van minerale olie. De hoeveelheid zuurstof in de compressor 
wordt beperkt door het zuurstofgehalte in de lucht én door de maximale druk in de compressor. Wan-
neer Nitrox gevuld wordt, dan wordt het zuurstofgehalte in de lucht als beperkende factor weggenomen 
De partiële zuurstofdruk zal hoger zijn dan normaal en het risico op ontbranding en vuur neemt toe. Bij 
het vullen van Nitrox moet hiermee rekening gehouden worden.

Dat er een toegenomen risico is betekend niet dat dit niet onder controle gehouden kan worden. Zoals 
aangegeven kunnen compressoren voor 200 bar óf voor 300 bar gebruik worden. Een compressor die 
lucht op 300 bar vult heeft in de laatste cilinder een partiële zuurstofdruk van of 63 bar (0,21 x 300). 
Wanneer Nitrox32 op 200 bar gevuld wordt, dan is die druk 64 bar (0,32 x 200). Dat is bijna hetzelfde. 
De vergelijking tussen het vullen van lucht op 300 bar en Nitrox 32 op 200 bar geeft aan dat er een an-
dere bovengrens voor het vullen bestaat dan 21%. De vraag over wat die bovengrens dan precies is, is 
niet gemakkelijk te beantwoorden. Het risico dat een stof ontbrandt, hangt af van de eigenschappen van 
de stof zelf, van de temperatuur en van de aanwezigheid van zuurstof. De partiële zuurstofdruk hangt 
weer af van het percentage én van de einddruk van de compressor. Als eerste maatregel om het risico te 
beperken worden zuurstofrijke mengsels meestal niet boven 200 bar gevuld.

Het hoogste zuurstofpercentage dat door een compressor op druk gebracht mag worden is vastgelegd 
op 40%. Dit wordt de “40% regel” genoemd en is niet alleen van toepassing op compressoren, maar ook 
op zaken zoals duikflessen en kranen. In algemene bewoordingen geeft de regel aan dat mengsels met 
een zuurstofgehalte tot 40% zuurstof behandeld worden alsof het lucht is, terwijl mengsels met een 
hoger gehalte behandeld worden alsof het zuivere zuurstof is. Let op dat de 40% regel geen officiële 
status heeft en dat de plaatselijke wetgeving het gebruik van die regel kan verbieden. Het is niet het 
percentage dat van belang is, maar de partiële zuurstofdruk, in samenspel met temperatuur en ont-
brandingseigenschappen van de stoffen waarmee de zuurstof in contact komt. Een regel die op een per-
centage gebaseerd is moet voorzichtig toegepast worden.

Verschillende zuurstoftypen

Voor de meeste technieken om Nitrox te produceren wordt zuivere zuurstof gebruikt. Zuurstof is een-
voudigweg O2. Dat betekent dat er maar één soort zuurstof bestaat. Er zijn echter wel verschillende 
klassen. Aan de keuze voor een zuurstofklasse zijn een aantal overwegingen verbonden. Medische 
zuurstof vervult de behoefte voor “zuiverheid”, maar moet als medicijn in veel landen op recept ver-
strekt worden en kan in dat geval niet gebruikt worden. Meestal is de norm voor medische zuurstof dat 
het zuurstofaandeel minstens 99,5% moet zijn en dat de overige 0,5% getest moet zijn op de afwezig-
heid van koolmonoxide (de normen kunnen echter van land tot land verschillen).

Omdat medicijnen op recept alleen door artsen voorgeschreven mogen worden is het gebruik voor Ni-
trox uitgesloten. In de meeste landen is echter consumptiezuurstof beschikbaar, die aan dezelfde norm 
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voor zuiverheid voldoet, maar waarop de beperkingen voor medische zuurstof niet van toepassing zijn. 
Consumptiezuurstof kan dus voor het mengen gebruikt worden. Een andere optie is zuurstof voor vlieg-
tuigen (“aviation grade”). Dit is consumptiezuurstof die tijdens het vullen met moleculaire zeef ge-
droogd wordt. Om bevriezing van de leidingen in het vliegtuig te voorkomen wordt het vocht uit de 
zuurstof verwijderd.

Alle drie bovengenoemde zuurstofsoorten worden gevuld met procedures die voorkomen dat vervui-
lingen in de fles terecht komen, of daarin achterblijven. De flessen worden bijvoorbeeld volledig geleegd 
alvorens opnieuw gevuld te worden. Theoretisch gezien gaan industriële zuurstof, of zuurstof voor het 
lassen, niet door zulke procedures. Ze zouden dus vervuild kunnen zijn. Om problemen met de zuiver-
heid van de zuurstof uit de weg te gaan gebruiken blenders alleen zuurstof voor vliegtuigen of con-
sumptiezuurstof. Het is echter noodzakelijk je op de hoogte te stellen van de plaatselijke normen en 
beschikbaarheid, alvorens een keuze voor een bepaalde klasse te maken.

Mengen (blending) bij hoge druk

Voor het vullen van Nitrox moet allereerst gekozen worden of het mengen bij omgevingsdruk gedaan 
wordt (en dan door de compressor op druk gebracht), of dat eerst lucht op druk gebracht wordt en dan 
met zuurstof gemengd. Beide methoden hebben voor- en nadelen. Bij het mengen op hoge druk hoeft 
het zuurstofrijke mengsel niet door de compressor en is de “40% regel” niet van toepassing. Mengen bij 
hoge druk maakt Nitrox met een zuurstofgehalte tot 99% mogelijk. Technical divers en duikers met een 
rebreather stellen dat op prijs, omdat ze vaak zuurstofrijke mengsels gebruiken.

Het mengen op omgevingsdruk is per definitie beperkt tot een maximum van 40% zuurstof. Er kunnen 
wel hogere mengsels aangemaakt worden, maar de compressor is de beperkende factor. Minder strikte 
vereisten voor de vulsnelheid en de reiniging van duikflessen zijn echter belangrijke voordelen (duik-
flessen komen niet in contact met zuivere zuurstof, maar alleen met gemengd Nitrox).

Mengen op hoge druk wordt “partiële druk blending” genoemd. Het wordt gedaan door eerst zuurstof 
in de fles te vullen en deze dan aan de compressor aan te sluiten. Daarbij is het beperken van de tem-
peratuur om twee redenen belangrijk. Wanneer de zuurstof door een toename van de temperatuur 
uitzet, dan zal de hoeveelheid die in de fles terecht komt een andere zijn dan de berekende hoeveelheid 
(de manometer geeft een te hoge druk). Daardoor ontstaat een ander mengsel dan bedoeld was. De 
tweede reden is de veiligheid. Wanneer met 100% zuurstof gevuld wordt, dan moet de temperatuur zo 
laag mogelijk gehouden worden. 5 bar per minuut wordt als maximum gezien.

Wanneer eigen flessen van duikers gevuld worden, dan is de lage vulsnelheid een nadeel. Sommige 
duikcentra lossen dat probleem op door eerst Nitrox40 in een buffer te vullen en dan de fles van de 
klant te vullen door dat mengsel met lucht te mengen. Nitrox 40 wordt immers gezien “als zijnde lucht”, 
waardoor de langzame vulsnelheid niet meer nodig is.

Uitrusting die in contact komt met zuurstof op een hoge 
partiële druk moet voor dat doel gereinigd worden. Voor 
deze vulmethode is het noodzakelijk dat de kraan en de fles 
vetvrij zijn. Dit is moeilijk te controleren bij de fles van een 
klant. Veel blenders vullen daarom alleen de flessen van het 
duikcentrum. Vanwege deze nadelen wordt het mengen bij 
hoge druk voor mengsels tot 40% vrijwel niet meer toege-
past.

De meest primitieve manier voor de partiële druk methode 
is het gebruik van een vulzweep (of overvulslang). De duik-
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fles wordt eerst aan de zuurstof aangesloten om tot de berekende druk gevuld te worden. Aansluitend 
wordt de fles verplaatst naar de compressor, waar deze tot de einddruk gevuld wordt. Om te voorko-
men dat flessen twee keer aangesloten moeten worden, is een vulconsole nuttig.

De zuurstof wordt als eerste gevuld. De zuurstofbuffer moet daarvoor wel voldoende druk hebben om 
de gewenste druk in de duikfles te halen (tenzij een boosterpomp gebruikt wordt). Dit betekent dat de 
laatste ongeveer 50 bar in de zuurstofbuffer niet gebruikt kunnen worden. Het probleem van “verlies” 
van zuurstof kan beperkt worden door een cascade in te richten van meerdere buffers met zuurstof 
(daarom heeft de console in de foto meer dan 1 zuurstofaansluiting). Vaak kan slechts een enkele duik-

fles tegelijk gevuld worden. Iedere fles heeft 
een eigen restdruk en de rest Nitrox kan van 
een ander mengsel zijn. Bij partiële druk 
mengen worden de flessen vaak één voor 
één gevuld. Dit kan voorkomen worden door 
alle restdruk uit de flessen weg te laten 
stromen (wat zonde zou zijn), of door als 
duikcentrum slechts één Nitrox mengsel aan 
te bieden. Je vindt dan ook veel duikcentra 
die om die reden alleen Nitrox32 aanbieden.

Het mengen op omgevingsdruk heeft dus het 
voordeel dat sneller gevuld kan worden, dat 
de mate waarin de kranen en duikflessen 
gereinigd moeten zijn beperkter is en dat de 
opleidingsvereisten voor degene die vult 
lager zijn (iedereen die mengt op hoge druk 

moet als blender opgeleid zijn). Het probleem dat blijft bestaan (wanneer meerdere mengsels aangebo-
den worden), is rekening te houden met de restdruk en het zuurstofgehalte van het vorige mengsel. De 
berekening is echter eenvoudiger. Er moet alleen uitgerekend worden op welke waarde de installatie 
ingesteld moet worden, omdat alle zuurstof uit dezelfde bron komt. Voor het partiële druk mengen zijn 
twee berekeningen nodig. Eerst het percentage zuurstof dat gevuld moet worden en dan een verdeling 
tussen de twee bronnen.

Stap 1 – bereken het percentage dat aan het mengsel toegevoegd moet worden – voor alle systemen.
Ik wil Ö bar van (keer) % 0,_______ = bar
Ik heb Ü bar van (keer) % 0,_______ = bar
Trek de tweede rij van de eerste rij af om de volgende waarden te vinden:
Ontbrekende druk Å bar Toe te voegen zuurstof Ç bar

Toe te voegen zuurstof Ç
Gedeeld door de ontbrekende druk Å
Toe te voegen percentage É

Stap 2 – bereken hoeveel zuivere zuurstof nodig is – alleen voor partiële druk mengen.
Toe te voegen 

percentage
Min O2 in de lucht 

(in procent)
Maal ontbrekende 
druk

Ontbrekende zuur-
stof in druk

É -/- 0,21
0,79 x Å = Ñ bar

Gedeeld door N2 gehalte in lucht

Restdruk in de duikfles Ü bar
Toe te voegen zuurstof in druk Ñ bar
Vul de zuurstof tot een druk van bar en dan aan compressor tot einddruk  Ö
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Het onderstaande voorbeeld toont een berekening voor een fles die aan het vulstation aangeboden 
wordt met een restdruk van 55 bar van Nitrox36. De fles moet gevuld worden met Nitrox32 en tot een 
druk van 210 bar (om na het afkoelen een druk van 200 bar zeker te stellen). Wanneer het mengen bij 
omgevingsdruk gedaan wordt, dan geeft stap 1 alle gegevens. Voor het partiële druk mengen moet ook 
de tweede stap berekend worden. Waarden in vakjes met hetzelfde nummer worden overgenomen. Dit 
soort berekeningen maken deel uit van een blender-opleiding.

Stap 1 – bereken het percentage dat aan het mengsel toegevoegd moet worden – voor alle systemen.
Ik wil Ö 210 bar van (keer) % 0,32 =          67,2 bar
Ik heb Ü 55 bar van (keer) % 0,36 =          19,8 bar
Trek de tweede rij van de eerste rij af om de volgende waarden te vinden:
Ontbrekende druk Å 155 bar Toe te voegen zuurstof Ç 47,4 bar

Toe te voegen zuurstof Ç 47,4
Gedeeld door de ontbrekende druk Å 155
Toe te voegen percentage É 0,306 ≈ 31%

Stap 2 – bereken hoeveel zuivere zuurstof nodig is – alleen voor partiële druk mengen.
Toe te voegen 

percentage
Min O2 in de lucht 

(in procent)
Maal ontbrekende 
druk

Ontbrekende zuur-
stof in druk

É 0,306 -/- 0,21
0,79 x Å 155 = Ñ 18,8 bar

Gedeeld door N2 gehalte in lucht

Restdruk in de duikfles Ü 55 bar
Toe te voegen zuurstof in druk Ñ 18,8 bar
Vul de zuurstof tot een druk van 73,8       bar en dan aan compressor tot einddruk  Ö

Mengen  (blending)  bij  omgevings-
druk

Wanneer zuurstof bij omgevingsdruk met lucht ge-
mengd wordt is geen druk nodig en is er dus geen ver-
lies van zuurstof. De hele fles zuurstof kan gebuikt 
worden. Een zuurstofstroom wordt geïnjecteerd in de 
lucht die naar de compressor stroomt en wordt ge-
mengd tot een homogeen Nitroxmengsel. Dit mengsel 
gaat dan naar de inlaat van de compressor. De meng-
eenheid kan theoretisch ieder mengsel maken, maar 
zoals voorheen aangegeven is de compressor de be-
perkende factor. Alle mengsels boven de 40% moeten 
bij hoge druk gemengd worden.

De zuurstofstroom kan aangepast worden om verschil-
lende mengsels te maken. Aan het einde van de meng-
eenheid is en analyseapparaat geplaatst waarop het 
mengsel tijdens het vullen afgelezen kan worden. De 
blender kan de injectie aanpassen (met een klein 
naaldventiel), totdat het gewenste mengsel afgelezen 
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wordt. Bijvoorbeeld Nitrox32. Om dit mengsel te behouden moet vanaf het punt van de analyse het 
systeem volledig luchtdicht zijn (tot en met het luchtfilter). Wanneer lucht uit de omgeving aangezogen 
kan worden, dan zal dat resulteren in een lager zuurstofgehalte dan ingesteld was.

Om aan de 40% regel te voldoen is het niet voldoende wanneer het mengsel in de fles uiteindelijk onder 
die grens is. Wanneer het mengsel tijdens het vullen fluctueert tussen de 50% en 30%, dan is het goed 
mogelijk dat het uiteindelijke mengsel Nitrox40 is, maar dat is niet acceptabel. De bouw van de appara-
tuur moet zeker stellen dat het mengsel nooit boven de 40% komt. Daarom moet in de eenheid goed 
gemengd worden door luchtwerveling te veroorzaken.

Een andere vereiste is dat de aanvoer van zuurstof onderbroken wordt op het moment dat de compres-
sor stopt. Wanneer dat niet het geval zou zijn, dan zou zich zuurstof in de menger ophopen die niet met 
binnenkomende lucht gemengd wordt. Bij de volgende start zou de compressor dan een zeer hoog 
mengsel aanzuigen.

De synchronisatie van de aanvoer van zuurstof en de motor van de compressor kan met een magneet-
ventiel gedaan worden. Het ventiel is aangesloten op het elektrische systeem van de compressor, waar-
door het ventiel opengaat wanneer de compressor start en sluit wanneer de compressor stopt (onge-
acht of dit manueel of automatisch gebeurd). Magneetschakelaars werken op 220 Volt, terwijl de motor 
van een compressor meestal op 380 Volt werkt. Een goede plaats om het ventiel op de compressor aan 
te sluiten is de urenteller. De teller werkt op 220 Volt en start en stopt synchroon met de compressor-
motor.

De injector moet zuurstof met een constante middendruk ontvangen om een stabiele flow van zuurstof 
zeker te stellen. Voor dat doel is een automaat aan de zuurstoffles bevestigd die een middendruk levert,
welke geschikt is voor het naaldventiel van de installatie. In de meeste gevallen is dit een druk tussen 
de 3 en 6 bar. Wanneer de druk in de zuurstoffles lager is dan de middendruk, dan zal de flow langzaam 
afnemen onder de ingestelde waarde.

De eenheid voor het mengen bij omgevingsdruk moet op de compressor aangepast zijn. Wanneer de 
diameter niet voldoende lucht laat passeren voor de behoefte van de compressor, dan kan het gebeuren 
dat de compressor meer lucht uit de carter aanzuigt. Hierdoor zal niet alleen het mengsel lager worden 
dan ingesteld was, maar zal ook meer oliedamp in de eerste trap binnenkomen. Er zijn verschillende 
maten van mengeenheden. Alvorens die op de compressor aan te sluiten moet in de gebruiksaanwijzing 
gecontroleerd worden of de diameter geschikt is voor de compressor.

Het is niet mogelijk om Nitrox op een milieuvriendelijke manier te vullen. Ongeacht de methode is het 
energieverbruik altijd veel groter dan voor het vullen van lucht. Van de beschikbare methoden (partiële 
druk mengen, mengen bij omgevingsdruk en het gebruik van een membraan) is het mengen bij omge-
vingsdruk echter het gunstigste. Het vullen van Nitrox kost niet meer energie dan het vullen van lucht 
en de zuurstoffles (waarvoor heel wat energie nodig is voor het scheiden van de zuurstof van andere 
gassen, het vullen en het transport) kan volledig gebruikt worden. Bij de partiële druk methode gaat 
een deel van de zuurstof verloren, tenzij gebruik gemaakt wordt van een boosterpomp om het verlies 
van zuurstof (of helium) te voorkomen. Dit gebruikt dan echter ook weer energie. Later zal duidelijk 
worden dat het vullen met een membraan het minst milieuvriendelijk is.

Het mengen bij omgevingsdruk is ook economisch gezien een interessante oplossing. De apparatuur 
kost niet veel meer dan die voor het partiële druk mengen (wellicht helemaal niet) en de ingekochte 
zuurstof kan volledig gebruikt worden. De kosten per Nitrox vulling hangen alleen af van de prijs die 
voor zuurstof betaald moet worden. Het is wel nodig de plaatselijke regelgeving te raadplegen. Er kun-
nen beperkingen zijn op het gebruik en transport van zuurstof. Een andere overweging kunnen de ver-
eisten zijn voor het goedkeuren van een commerciële vulinstallatie. Dergelijk regels verschillen van 
land tot land en kunnen hier niet behandeld worden.
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De beperking die voortkomt uit de 40% regel wordt gecompenseerd door de milieuvriendelijkheid, de 
economische voordelen en de hoge vulsnelheid. Er is echter nog een laatste nadeel van het vullen bij 
omgevingsdruk. Er is een (grotere) vertraging tussen het instellen van het juiste mengsel en het mo-
ment dat dit mengsel bij de fles aankomt. Het Nitroxmengsel moet eerst de cilinders van de compressor, 
de afscheiders, het filter en andere lucht houdende ruimten vullen alvorens bij de console aan te komen. 
Eerst wordt lucht, of het vorige mengsel, vooruit gedrukt. Wanneer bij omgevingsdruk gemengd wordt, 
dan moet de tijd opgenomen worden die de compressor nodig heeft tussen het instellen van een meng-
sel en het moment dat dit aankomt bij de duikflessen (voor volgende vullingen zal dat net zolang du-
ren). Afhankelijk van het volume van filters en afscheiders kan de tijd variëren van 1 tot meerdere mi-
nuten. Veel gebruikers van dit soort systemen verbinden een duikfles aan één van de slangen van de 
console en laten daar het “tussenmengsel” inlopen. De flessen die gevuld moeten worden gaan open na 
de gemeten vertraging. De fles met tussenmengsel kan dan gebruikt worden voor sessies in het zwem-
bad of voor opleidingsduiken waarin het precieze mengsel voor de duik niet zo belangrijk is.

Membraansystemen

Wanneer geen zuurstof beschikbaar is, de prijs te hoog is, of wanneer de regelgeving beperkingen geeft, 
dan zijn partiële druk mengen en mengen bij omgevingsdruk problematisch. Er is een andere oplossing.
Daarbij wordt stikstof uit de lucht verwijderd. Het resultaat is dus ook een mengsel dat rijk is aan zuur-
stof. In plaats van het omhoog brengen van het zuurstofgehalte, wordt het stikstofgehalte omlaag ge-
bracht. Er kunnen ook economische redenen zijn om voor een membraan te kiezen. Een membraan is 
beduidend duurder dan de andere oplossingen, maar de operationele kosten zijn lager. Bij het gebruik 
van een membraan is het niet nodig zuurstof te kopen. De energiebehoefte en de kosten voor onder-
houd zijn (beduidend) hoger dan voor andere systemen, maar vergeleken met de inkoop van zuurstof is 
het (waarschijnlijk) lager. Naarmate meer Nitrox vullingen gedaan worden, zal er een punt zijn waarop 
de kosten per vulling met een membraan lager zijn. In West-Europa zou dat zoiets als 10 tot 20 flessen 
per dag kunnen zijn, terwijl het op een afgelegen locatie al bij 3 of 4 flessen per dag verantwoord zou 
kunnen zijn om voor een membraan te kiezen (vanwege hoge transportkosten voor zuurstof).

Membranen delen het grootste deel van de ongemakken en nadelen van het mengen op omgevingsdruk. 
Ook hier is de beperking van de 40% regel van kracht, is sprake van een vertraging tussen het instellen 
van een mengsel en het moment dat deze bij de vulconsole aankomt en moet de installatie aangepast 
zijn aan de grootte van de compressor. De voordelen, dat een hoge vulsnelheid mogelijk is en dat het 
niveau van reiniging van de duikflessen niet zo hoog hoeft te zijn, zijn ook van toepassing. Voor het vul-
len met een membraan zijn twee compressoren nodig die tegelijk draaien. Hierdoor zijn de milieuvoor-
delen van het mengen bij omgevingsdruk niet van toepassing op een membraan.

Het functionele deel van mem-
braaninstallaties is het mem-
braan zelf. In een buis zijn glas-
vezels samengepakt. Tussen de 
wand en de bundel glasvezel is 
een lege ruimte waarin gas op-
gevangen kan worden dat uit de 
zijkant van de glasvezelbundel 
komt. Lucht wordt (onder druk) 
in de bundel geïnjecteerd. Zon-
der weerstand zou het glasvezel 
al het gas dwingen de bundel 
lineair te volgen en aan het einde 
uit de buis te stromen.
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Om zuurstof en stikstof te scheiden wordt de weerstand aan het einde van de bundel verhoogd. Door 
deze weerstand zal een deel van het gas radiaal de bundel verlaten en in de holle ruimte rond de bundel 
terechtkomen. Bij de juiste keuze van vezels zal het gas dat opzij gaat rijk aan zuurstof zijn, terwijl het 
gas dat aan het einde uit de buis blaast rijk aan stikstof is. Het precieze mengsel hangt af van de weer-
stand aan het einde van de buis. Bij een grote weerstand zal veel gas radiaal de bundel verlaten, maar 
zal het zuurstofaandeel relatief laag zijn. Bij een geringe weerstand zal minder gas in de holle ruimte 
rond de bundel terecht komen, maar rijk aan zuurstof zijn. De verdeling wordt veroorzaakt door het 
verschil in de fysische eigenschappen van stikstof en zuurstof.

De hoeveelheid lucht die door een membraan moet stromen om de compressor te voorzien van de juis-
te hoeveelheid Nitrox in enorm. Wanneer een compressor 300 liter Nitrox36 per minuut aanzuigt, dan 
kan de hoeveelheid lucht die het membraan ingeblazen moet worden gemakkelijk 5 maal zoveel zijn 
(1.500 liter per minuut). Theoretisch gezien zou die lucht uit een buffer gehaald kunnen worden die 
eerst met dezelfde compressor gevuld is. De lucht uit de buffer gaat dan door een automaat om op de 
juiste druk aan de membraan te leveren. Dit is echter geen redelijke oplossing. Wanneer het membraan 
5 keer zoveel lucht nodig heeft dan aan Nitrox geleverd wordt, dan zou een compressor die in 10 minu-
ten een fles vult 50 minuten moeten draaien om de benodigde hoeveelheid lucht in de buffer te vullen 
en dan nog eens 10 minuten voor het vullen van de Nitroxfles. Het vullen van een enkele fles zou dan 
een uur compressortijd vergen.

Om te voorzien in de behoefte van het membraan is een compressor op lage druk de enige redelijke 
oplossing. De meeste membranen werken bij een druk van 3 tot 12 bar. De compressor voor lage druk 
moet dan voldoende lucht leveren voor de behoefte van het membraan. Deze lucht moet van (zeer) 
goede kwaliteit zijn. Zoals voorheen aangegeven bepaald de weerstand die de lucht ondervindt bij het 
passeren van het membraan, hoeveel van die lucht opzij gaat. Extra weerstand zou dus meer gas opzij 
drukken. Om dit te voorkomen mag de lucht die in het membraan geblazen wordt geen verontreinigin-
gen bevatten, die de passage tussen de vezels kan blokkeren. Daartoe moet de lucht die naar het mem-
braan gaat gefilterd worden. Dit verlengt de levensduur van het membraan.

De hoeveelheid Nitrox die uit een mem-
braan komt hangt af van het ingestelde 
mengsel. Het maximum (niet voor de 
membraan, maar vanwege de compres-
sor) is Nitrox40. Bij een instelling voor 
een hoog mengsel levert het membraan 
weinig Nitrox. Bij de keuze van de groot-
te van het benodigde membraan moet 
dus uitgegaan worden van de prestaties 
bij het rijkste mengsel dat gebruikt 
wordt (Nitrox40). Bij lagere mengsels, 
zoals Nitrox32, zal het membraan een 
grotere hoeveelheid Nitrox produceren. 
Die extra hoeveelheid wordt niet door 
de compressor aangezogen. Er is dus een 
tweede locatie waar gas uit het systeem 

kan ontsnappen. De Nitrox die teveel geproduceerd wordt gaat verloren via een ventiel.

Wanneer het gekozen membraan te klein is voor de compressor, dan kan de compressor extra lucht 
aanzuigen uit de eigen carter, wanneer dit de weg van de geringste weerstand wordt. De mogelijke con-
sequenties van dit probleem zijn al aan de orde geweest. Een vergelijkbaar (maar dramatischer) pro-
bleem kan optreden wanneer de compressor voor lage druk stopt terwijl het membraan nog steeds 
aangesloten is aan een draaiende compressor. Een “gesloten” verbinding met het membraan zal dan 
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niet voldoende lucht het systeem binnen laten en de compressor ondervind een enorm hoge weerstand. 
De consequenties kunnen groot zijn.

Om problemen bij het uitvallen van de compressor voor lage druk of andere membraan-gerelateerde 
problemen, zoals het losschieten van een slang, te voorkomen moet het systeem van een veiligheidsven-
tiel voorzien zijn. Dit kan eenvoudigweg een ventiel zijn dat opengaat wanneer de druk in de slang naar 
de eerste cilinder van de compressor onder de omgevingsdruk valt. Sommige fabrikanten gebruiken 
een elegantere oplossing. In plaats van het instellen van het mengsel aan het membraan is deze door de 
fabrikant vastgezet om altijd Nitrox40 te produceren. Dit mengsel gaat dan niet meteen naar de com-
pressor, maar wordt in een mengeenheid voor het mengen bij omgevingsdruk gestuurd – Nitrox40 
neemt dus de plaats in van de zuivere zuurstof die normaalgesproken geïnjecteerd wordt. De rest van 
de procedure blijft gelijk. Wanneer de aanvoer van Nitrox onderbroken wordt, dan zal de compressor 
gewoon lucht aanzuigen die niet aangereikt is met Nitrox40.

Risico’s van zuurstof beperken 

Het voorbereiden van een compressorsysteem en duikflessen voor een contact met een verhoogd zuur-
stofgehalte is de taak van een gebrevetteerde blender. Het is niet de bedoeling om zo’n opleiding met de 
hier gegeven informatie te vervangen. Een technische behandeling van compressoren en Nitrox instal-
laties is echter niet compleet zonder basiskennis over de risico’s van zuurstof. Dit is het onderwerp van 
dit deel.

Een eerste stap om ontbranding in de compressor te voorkomen is de keuze van de olie. Omdat gebruik 
gemaakt wordt van smering van boven (het smeren vanuit de cilinder naar beneden), zal de lucht of 
Nitrox die op druk gebracht wordt met (kleine) hoeveelheden olie in contact komen. Zoveel te hoger de 
ontbrandingstemperatuur van de olie, zoveel te lager het risico dat tijdens het vulproces koolmonoxide 
ontstaat. De ontbrandingstemperatuur verschilt van merk tot merk en van soort tot soort. Bij iedere 
compressor wordt een lijst meegeleverd waarin staat welke oliesoorten geschikt zijn. Een vrije keuze 
uit de lijst is echter niet mogelijk. Voor verschillende bedrijfstemperaturen worden andere oliesoorten 
aanbevolen. Voor een compressor in de tropen worden andere oliesoorten aanbevolen dan voor een 
compressor in een koel klimaat. Dit in verband met de verschillen in de viscositeit van de olie bij ver-
schillende temperaturen. Synthetische olie is meestal beter geschikt. Wanneer in de compressor al mi-
nerale olie gebruikt is, dan moet de hulp van een specialist ingeroepen worden alvorens over te stappen 
op synthetische olie (andersom is meestal geen probleem).

Bij een toegenomen risico op het ontstaan van koolmonoxide wordt aanbevolen om Hopcalite aan het 
chemische filter toe te voegen. Moleculaire zeef en actieve kool zijn standaardbestanddelen van het 
filter, maar Hopcalite is dat niet. Door dit aan het filter toe te voegen is een grote stap genomen voor het 
voorkomen van een verontreiniging van de lucht in de duikflessen.

Tijdens het vullen neemt de temperatuur van het gas in de compressor toe. Zoals voorheen aangegeven 
is de compressor ontworpen om die temperatuurtoename te beperken tot 160° Celsius. De compressor 
is echter ontworpen onder de aanname dat de koeling adequaat kan werken. Dit houdt in dat de com-
pressor niet boven de maximale operationele temperatuur gebruikt mag worden en dat opgewarmde 
lucht op een efficiënte manier van de compressor weggeleid wordt. Wanneer de compressor opge-
warmde lucht opnieuw aanzuigt (lucht die al een keer over de compressor gestroomd is), kan een 
kringloop ontstaan waarin de lucht steeds warmer wordt. Zorg dat de aanvoer van koele lucht goed 
gescheiden is van de afvoer van de lucht die over de compressor gegaan is.

Verhitting door compressie ontstaat ook wanneer een stukje pijp of slang snel op druk gebracht wordt. 
Wanneer een kraan opengedraaid wordt die de verbinding opent tussen een fles op 200 bar en een stuk 
pijp of slang op omgevingsdruk, dan kan aan het einde van de doorvoer de temperatuur oplopen tot 
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800° Celsius. Om te voorkomen dat kranen te plotseling opengedraaid worden, worden geen kogelven-
tielen gebruikt (kranen die met een kwart slag geopend of gesloten worden). De gebruikers moeten 
opgeleid worden om kranen langzaam te openen en dat is met een kogelventiel nauwelijks mogelijk. 
Een andere voorzorg is om altijd te zorgen dat de druk ergens naartoe kan. Draai eerst de ontvangende 
fles open, voordat de fles met de hogere druk geopend wordt. Tenslotte kan het risico beperkt worden 
door slangen in het systeem (bijvoorbeeld de vulslangen aan de console) te voorzien van een metalen 
einde dat tenminste 15 cm lang is. Wanneer een vergissing gemaakt wordt zal het einde van de slang 
heet worden. Dat is niet zo erg wanneer dat deel van metaal is.

Deeltjes die met de lucht mee stromen, kunnen ontbranden wanneer ze ergens tegenaan slaan met een 
snelheid die groot genoeg is (ongeveer 46 meter per seconde). Zulke hoge snelheden komen over het 
algemeen alleen voor op plaatsen waar de diameter van de doorgang te klein is voor de hoeveelheid gas 
die er door moet stromen. Om problemen met deeltjes te voorkomen moet een installatie met een inert 
gas doorgeblazen worden, alvorens deze te gebruiken voor zuurstofrijke mengsels.

Het is de bedoeling om alle deeltjes uit het systeem te blazen. Dit kan gedaan worden met een echt “in-
ert” gas, zoals stikstof, maar over het algemeen gaat het ook met lucht. Tijdens de bouw van het systeem 
kunnen metaalsplinters in de leidingen en op andere plaatsen achterblijven. Deze worden door het 
doorspoelen van het systeem verwijderd. Het moet ook voorkomen worden dat nieuwe deeltjes in het 
systeem terechtkomen. Titanium en aluminium onderdelen zijn (om die reden) niet aanbevolen. De 
corrosie van deze metalen is niet stevig verbonden met het resterende metaal. Wanneer lucht met hoge 
snelheid langs een titanium of aluminium oppervlak stroomt, dan kunnen oxiden (roest) als deeltjes 
meegenomen worden.

Het is minder waarschijnlijk, maar ook statische elektriciteit kan een probleem zijn. Om een ontlading
van statische elektriciteit te voorkomen is het nuttig wanneer het metalen frame van de compressor 
goed met aarde verbonden wordt. Dit kan gedaan worden met een draad naar de verwarming of een 
metalen waterleiding. De “standaard” aarde van de elektriciteit is verbonden met de motor van de com-
pressor, maar mogelijkerwijze kan statische elektriciteit langs deze weg niet goed ontladen.
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