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Inleiding

Dit boek is geschreven om je begrip van de werking van 
duikuitrusting te verbeteren en, als consequentie daarvan, je 
in staat te stellen als duiker beter voor je uitrusting te zor-
gen. Duiken is een uitrusting intensieve activiteit. Het com-
fort en de veiligheid van een duiker hebben een directe rela-
tie met het juiste functioneren van de uitrusting. Een diep-
gaand begrip van de werking en het onderhoud van uitrus-
ting heeft dan ook op beiden een positieve uitwerking – com-
fort en veiligheid.

Algemene kennis over uitrustingsstukken zoals maskers, 
pakken, messen en andere zijn al geleerd in een beginners-
opleiding. Deze algemene aspecten worden in dit boek niet 
herhaald. Het is daarom een goed idee om de hoofdstukken 
over duikuitrusting in de boeken uit voorgaande cursussen 
nog eens door te nemen. Op die manier stel je complete ken-
nis op dit gebied zeker.

Dit boek behandeld de technische kenmerken van duikuit-
rusting en gaat vrij diep in detail om het begrip van het func-
tioneren te ontwikkelen. Het zal duidelijk worden wat de 
consequenties van verschillende technische oplossingen 
voor het ontwerp zijn en wat de diverse storingen van duik-
uitrusting zijn, die mogelijk problemen veroorzaken.
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Duikflessen en kranen
Duikflessen en kranen worden bij hoge druk gebruikt. Om die reden zijn voorschriften en procedures 
van kracht om gevaarlijke situaties te voorkomen. Als specialist voor duikuitrusting moet je over derge-
lijke voorschriften en procedures geïnformeerd zijn. De keuze van duikflessen en kranen en de omgang 
daarmee hebben een invloed op het comfort van de duiker, op de levensduur van de uitrusting en op de 
veiligheid. Vaak zijn duikers niet op de hoogte van deze secondaire overwegingen. In dit hoofdstuk ko-
men de voorschriften en procedures aan de orde en wordt uitleg gegeven over de keuze van de meest 
geschikte modellen en de omgang daarmee.
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Duikflessen

De duikfles is gewoon een “vat” waarin de voorraad ademgas van de duiker bewaard wordt. In sommige 
gebieden wordt vaak gebruik gemaakt van aluminium flessen. Stalen flessen zijn echter gebruikelijker, 
in het bijzonder in gebieden met een kouder klimaat. Er zijn diverse redenen om te kiezen voor stalen 
duikflessen wanneer het klimaat niet te belastend is met betrekking tot het verroesten van het metaal: 

· Aluminium duikflessen zijn zwaarder dan stalen flessen vanwege de dikkere wand (ongeveer vier 
keer zo dik als bij een stalen fles).

· De dikkere wand resulteert in een groter extern volume van de aluminium fles (de waterverplaat-
sing) in vergelijking tot de inhoud. Deze extra waterverplaatsing dwingt de duiker meer lood te dra-
gen om het toegenomen drijfvermogen te compenseren.

· Veel aluminium flessen hebben een negatief drijfvermogen als ze vol zijn en een positief drijfver-
mogen als ze leeg zijn. Dit veroorzaakt veranderingen in de “trim” van de duiker, wat niet comforta-
bel is.

· Aluminium duikflessen zijn gevoeliger voor galvanische reacties in de schroefdraad waar de kraan 
gemonteerd is. Dat wordt veroorzaakt door de verschillende metalen van fles en kraan.

· Vrijwel alle ontploffingsincidenten (explosief ontwijkende druk) gebeuren met aluminium duikfles-
sen. Incidenten met kranen zijn een uitzondering die we later behandelen.

· Een aluminium duikfles kan gemakkelijk tot ontploffing komen wanneer de opslagruimte in brand 
vliegt en de temperatuur stijgt. Dat is de reden waarom breekplaatjes wettelijk verplicht zijn in een 
aantal landen waar aluminium flessen veel gebruikt worden.

Aluminium flessen hebben echter een groot voordeel: ze zijn beter bestand tegen de vochtige hitte en 
het zoute water van een tropisch klimaat. Daarom gebruiken veel duikbasissen in de tropen aluminium 
flessen in de verhuurafdeling.

Stalen flessen zijn niet allemaal gelijk. Er zijn drie hoofdmethoden voor de productie. Het is niet gemak-
kelijk aan de buitenkant van de fles de productiemethode te herkennen, maar de methode heeft wel 
gevolgen voor het comfort van de duiker. De flessen kunnen uit een stalen plaat, een pijp of een blok 
gemaakt worden. Productie uit een stalen plaat levert de lichtste flessen op. De zwaarste flessen komen 

uit een productie uit een blok. Een gemiddeld gewicht 
wordt bereikt door productie uit een pijp. Het verschil in 
gewicht wordt voornamelijk veroorzaakt door de dikte van 
de bodem van de fles.

Alle duikflessen zijn naadloos. Bij de productie uit een pijp 
wordt de bodem gesloten en dan de nek gecreëerd. De pijp 
is al op de juiste lengte gesneden en de wanddikte veran-
dert tijdens de productie niet. Duikflessen uit een blok zijn 
onder al gesloten. De wand wordt gemaakt door het staal 
om een “mal” te trekken. Het kan zijn dat de dikte van de 
wand aangepast moet worden. De productie uit een plaat is 
vergelijkbaar, maar resulteert in een dunnere bodem.

Stalen duikflessen bestaan voor 200 bar, 232 bar en 300 
bar. De 200 bar versie wordt het meest gebruikt. 300 bar 
stalen flessen waren vroeger te zwaar om te duiken (je zou 
kurk nodig hebben in plaats van lood). Een nieuwere ver-

sie waarbij een 200 bar fles omwikkeld wordt met carbon en epoxyhars creëert een lichtere 300 bar 
fles. 300 bar flessen hebben een speciale kraan met een aansluiting voor 300 bar ademautomaten.
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Een 200 bar automaat kan niet op een 300 bar kraan aangesloten worden. Dit beschermt de duiker voor 
vergissingen. Een 300 bar automaat past wel op een 200 bar kraan. Hierdoor ontstaat een probleem bij 
het vullen. Een 200 bar vulslang kan niet aangesloten worden op een 300 bar fles (ook al zijn er geen 
veiligheidsbedenkingen), maar een 300 bar vulslang kan wel op een 200 bar kraan aangesloten worden. 
Een compressor met 300 bar vulslangen zal een einddrukveiligheidsventiel hebben dat op 330 bar in-
gesteld is, dus het aansluiten op een 200 bar duikfles zal zeker veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. 
Veel vulstations zien er daarom vanaf om 300 bar te vullen.

Het belangrijkste verschil tussen een DIN 300 bar en 200 
bar aansluiting is dat de 300 bar versie langer is. Dit voor-
komt het aansluiten van een 200 bar automaat op een 300 
bar duikfles. De aansluiting links op de foto is voor 300 bar 
en rechts voor 200 bar duikflessen.

Ook in de huidige tijd ben je als sportduiker het beste af 
met de traditionele 200 bar duikfles. De meeste vulstations 
zijn hierop ingesteld. Er zijn dus geen problemen om de fles 

te laten vullen. Voor het “technical diving” kan dit anders zijn, 
maar dat is niet echt een probleem omdat “technical divers” 
eraan gewend zijn meer moeite te doen voor hun vullingen, 
vanwege het gebruik van gasmengsels die niet overal beschik-
baar zijn.

Een duikfles moet periodiek hydrostatisch getest worden. De 
periode verschilt van land tot land en is wettelijk vastgelegd. 
Voor duikflessen is deze meestal tussen de 2 en 5 jaar en voor 
flessen die niet in contact komen met water (zoals bufferfles-
sen of zuurstofflessen voor eerste-hulp) tussen de 2 en 10 jaar. 
Je moet de voorgeschreven periode aanhouden. Het is niet 
verstandig vaker te testen omdat de hoge druk die tijdens het 
testen gebruikt wordt metaalmoeheid kan veroorzaken.

Tijdens de hydrostatische test wordt de fles met water gevuld 
en op een 50 of 66 procent hogere druk gebracht (200 bar 
wordt getest op 300 bar – 50% en 3000 psi op 5000 psi –
66%). D.m.v. de druktest wordt de toestand van de fles beoor-
deeld. Dit kan gedaan worden door de uitzetting onder druk te 
meten of het gewicht met het oorspronkelijke gewicht te ver-
gelijken. Er zijn nog andere methoden.

Naast de hydrostatische test moet de fles ook één keer per jaar visueel geïnspecteerd worden. Dit wordt 
door een professional gedaan. Een visuele inspectie wordt gedaan voor de buitenwand van de fles (in 
het bijzonder onder de flesvoet), de binnenwand en de schroefdraad voor de aansluiting van de kraan.
Voor de visuele inspectie dient de inspecteur over instrumenten te beschikken die het mogelijk maken 
de binnenkant van de fles te bekijken, waaronder ook de ronding bovenin de fles.

De hydrostatische test en de visuele inspectie worden door professionals gedaan. De eigenaar van de 
fles kan ook veel doen om de fles in een goede toestand te houden. Ten eerste dient de duiker te voor-
komen dat er water in de fles komt. Zorgen dat de fles nooit leeg raakt is daarvoor niet voldoende. Je
moet er ook voor zorgen dat de kraan van binnen droog is alvorens de fles te laten vullen. Een korte 
luchtstoot (de kraan even openen) is daarvoor voldoende. De staf van het vulstation doet dit meestal, 
maar het kan vergeten worden. Het is dus beter dit zelf te doen.
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Tijdens het transport na de duik kan de fles “begraven” worden onder natte uitrus-
ting en pakken. Het water dat in de kraan drupt, blijft daar wanneer het er niet uit-
geblazen wordt. Tijdens het vullen komt dit water in de fles terecht. Na meerdere 
vullingen kan zich behoorlijk wat water ophopen. Dankzij de constructie van de 
kraan kan het water tijdens de duik niet in de automaat terecht komen, maar het kan 
wel problemen veroorzaken. Het water versnelt het roesten van de fles en vochtige 
lucht kan de automaat laten bevriezen. Het bevriezen van automaten wordt later in 
het hoofdstuk over ademautomaten behandeld.

Een ander deel van het onderhoud van een duikfles is het van tijd tot tijd verwijde-
ren van de flesvoet, om eronder te reinigen. Het risico van roest aan de buitenkant 
van de fles is het grootst op plaatsen waar het water niet gemakkelijk kan wegstro-
men. Deze delen blijven langer nat. Er zijn duikers die aanbevelen om de fles zonder flesvoet te gebrui-
ken om roest te voorkomen, maar dat brengt het risico met zich mee dat de bodem beschadigt. Zo 
wordt het ene probleem opgelost door een nieuw probleem te creëren.

Kranen

De meeste kranen zijn eenvoudige open en dicht kranen 
en kunnen door het plaatsen of verwijderen van een “in-
sert” voor DIN of internationale (beugel) automaten ge-
bruikt worden (nummer 4).

De druk in de kraan wordt tegengehouden door het ven-
tiel (het zachte deel) dat tegen de zitting (de scherpe rand 
– nummer 1) sluit. Het ventiel is deel van de “onderspin-
del” (nummer 2) dat met behulp van een soort schroe-
vendraaier, de “bovenspindel” (nummer 3), naar binnen 
en buiten gedraaid kan worden met behulp van de draai-
knop.

Wanneer de kraan zonder geplaatste automaat in het water komt, dan vult zich het gehele blauw ge-
markeerde deel met water. Een luchtstoot zal slechts een deel verwijderen omdat een groot deel zich 
“achter” de luchtbaan bevindt. Hierdoor komen zout en mineralen in de kraan die een goede werking 
beïnvloeden.

Dit is in het bijzonder een probleem wanneer aan een 
dubbele kraan voor een duik slechts één automaat aange-
sloten wordt. Een gebruiker van een dubbele kraan moet 
altijd twee eerste trappen aansluiten, of tenminste de 
tweede aansluiting met een waterdichte plug afsluiten. 
Het water in de kraan is niet alleen een probleem vanwe-
ge zout en mineralen die zich in de kraan afzetten, maar 
het kan tijdens het vullen ook in de fles terecht komen. 
We hebben al aangeven, dat water in de fles problemen 
met roest kan veroorzaken en dat door vochtige lucht in 
koud water de automaat kan bevriezen. Dankzij de duiker 
(het pijpje nummer 5) kunnen geen druppels water in de 
automaat komen. 

Er zijn veel duikers die hun kraan niet volledig open draaien. Vroeger was het gebruikelijk een kraan na 
het openen een halve slag te sluiten. Deze gewoonte komt uit de tijd dat het mechanisme van de kraan 
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niet in een onder- en bovenspindel verdeeld was. Oude kranen konden bij afnemende flesdruk blokke-
ren wanneer ze volledig open waren. De procedure “een kwart slag terug” werd geleerd om dit te voor-
komen. Tegenwoordig is het echter zeer onwaarschijnlijk om zo’n kraan tegen te komen en voor mo-
derne kranen is de halve slag terug niet meer noodzakelijk. Draai de kraan dus volledig open.

Sommige kranen zijn uitgerust met een “breekplaatje” 
(nummer 1). Dit is vereist in sommige landen. Meestal 
zijn dit landen waar veel aluminium flessen gebruikt 
worden. Het “breekplaatje” heeft geen functie voor het 
duiken. Het is voor de veiligheid van de brandweer 
wanneer er brand ontstaat in een opslagplaats waarin 
zich duikflessen bevinden. Het aluminium wordt zwak 
voordat de O-ring tussen de kraan en fles smelt. Dit cre-
eert een ontploffingsrisico (een explosieve drukontlas-
ting). Bij stalen flessen smelt de O-ring voordat het staal 
zwak wordt.

Het “breekplaatje” is een klein metalen schijfje dat 
breekt wanneer de flesdruk ongeveer 15 procent boven 

de vuldruk komt. Dit opent een gat waardoor de lucht uit de fles ontsnapt. Het breekplaatje wordt met 
een plug op de plaats gehouden. De bovenstaande tekening is eenvoudig gehouden met het gat recht 
door de plug, maar in werkelijkheid heeft de plug rondom meerdere gaten. Doordat de lucht tegelijk in 
diverse richting ontsnapt, gaat de fles niet rollen. Breekplaatjes zijn in sommige landen verplicht, maar 
voor de opslag van aluminium duikflessen zijn ze ook elders aanbevolen.

Sportduikers hebben vrijwel geen kranen met reserve meer. Brandweer en leger, die bij nul zicht moe-
ten duiken, gebruiken dit soort kranen soms nog. De werking berust op een veerbelaste pen die in de 
luchtpassage gaat. Zolang de druk in de fles voldoende is om de veer weg te drukken, kan de lucht zon-
der probleem passeren. Bij een lagere flesdruk gaat de pen steeds verder in de doorgang en daardoor 
neemt de ademweerstand toe.

De duiker die de toegenomen ademweerstand voelt weet dat de luchtvoorraad opraakt en kan de duik 
beëindigen. Om de resterende lucht zonder weerstand te gebruiken kan de duiker de reservestang naar 
beneden trekken, waardoor de pin in de “open” positie komt en daar blijft.

Sommige duikers merken de toegenomen 
ademweerstand niet; sommige duikers vergeten 
voor de duik de reserve naar boven te zetten en 
sommige reserves werken niet door slijtage of 
doordat de pen in de open positie geblokkeerd 
is. Dit alles maakt een reserve niet zeer be-
trouwbaar.

Wanneer een fles met een reservekraan gevuld 
wordt, dan moet de reserve naar beneden 
(open) staan. De vulsnelheid van een compres-
sor is te hoog om door de opening te stromen 
die door de pin geblokkeerd is. Daardoor zal de 
kraan zelf al snel “op 200 bar gevuld zijn”, ter-
wijl vrijwel geen lucht in de duikfles gekomen is. 
De compressor zal automatisch uitschakelen 
zodra de einddruk bereikt is. De fles is echter nog steeds leeg. De reserve is ook een beperking voor de 
luchtstroom van de kraan en dat zal het ademcomfort en de prestaties van de automaat beperken.
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Ademautomaten
Ademautomaten zijn een bepalende factor voor de veiligheid en het comfort van een duiker. Er zijn 
verschillende manieren om een automaat te bouwen en ieder daarvan heeft andere kenmerken, voor-
delen en nadelen. Een ongeïnformeerde keuze kan niet alleen het comfort van een duiker negatief beïn-
vloeden, maar heeft ook invloed op de veiligheid. Automaten moeten voor de plaatselijke duikomstan-
digheden en de geplande diepte van een duik geschikt zijn.

In dit hoofdstuk wordt eerst uitleg gegeven over de werking van vier verschillende soorten eerste trap-
pen. Uit deze uitleg zullen de consequenties van een keuze voor één van deze vier modellen duidelijk 
worden. Vervolgens komen drie soorten tweede trappen aan de orde. Voor tweede trappen (in tegen-
stelling tot eerste trappen) is het niet mogelijk duidelijke selectiecriteria op te stellen. Aan de hand van 
de uitleg over de diverse kenmerken zal echter stap voor stap duidelijk worden wat bij verschillende 
duikomstandigheden belangrijk is.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een uitleg over het bevriezen van ademautomaten. Na een algeme-
ne uitleg volgen de criteria om een automaat te kiezen voor duiken in koud water.
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Eerste trappen

Voor de uitleg over het functioneren 
van eerste trappen is het noodzakelijk 
om eerst een paar basisconcepten te 
begrijpen. Bij automaten kijken we 
naar axiale en radiale krachten. Een 
axiale kracht is een kracht die in de „as 
van beweging“ werkt. Een radiale 
kracht staat haaks op de beweging. 
Krachten onder een andere hoek wor-
den opgedeeld in een axiale en een 
radiale component.

Wat je in deze tekening ziet is een spoelbak met water. De spoelbak wordt met een stop afgedicht. De 
plug links is volledig onder water. De stop aan de rechter kant is een plastic pijp met over de gehele 
lengte dezelfde diameter. Aan de linkerkant werkt het gewicht van het water in de “as van beweging”, 
omdat er een oppervlak bovenop de stop is waarop het gewicht van het water kan werken. Aan de rech-
ter kant zijn alleen radiale krachten. Het gewicht van het water is hetzelfde als in de linker tekening, 
maar er is geen oppervlak waar het gewicht van het water invloed kan uitoefenen op beweging van de 
plastic pijp. 

De plastic pijp wordt omringd door water en iede-
re kracht vindt een gelijke tegengestelde kracht. 
Beweging wordt dus niet ondersteund en niet 
tegengewerkt. Aan de linkerkant zal er afhankelijk 
van de hoogte van de waterkolom in de spoelbak 
wel verschil zijn in de benodigde kracht om de 
stop te verwijderen. Hetzelfde geldt voor een ho-
gedrukkamer die met lucht gevuld is. De lucht 
rondom de metalen staaf vindt geen oppervlak 
waar het kan aangrijpen om beweging van de staaf 
te ondersteunen of tegen te werken. Er is binnen 
de kamer geen axiaal vlak.

Ongeacht hoe groot de druk in de kamer wordt, de staaf zal niet naar links of rechts bewegen. De druk 
in de kamer zal beweging van de metalen staaf niet tegenwerken en niet ondersteunen. Dit zou anders 
zijn wanneer de diameter van de staaf niet over de gehele lengte gelijk is. In dat geval zou de staaf zich 

bewegen in de richting waar de staaf de grotere di-
ameter heeft.

Een ander basisconcept is dat twee gelijke, maar 
tegengestelde krachten elkaar opheffen. Dit concept 
wordt gebruikt in membraan eerste trappen, die 
volledig anders werken dan piston eerste trappen.

Twee tegengestelde krachten die op een oppervlak 
van gelijke diameter werken heffen elkaar op. Er zal 
geen beweging ontstaan en de resulterende kracht is 
nul. Wanneer de kracht links groter is dan de kracht 
rechts, maar het oppervlak aan beide kanten gelijk 
is, dan zal het resultaat een beweging of kracht naar 
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rechts zijn. De resulterende kracht is gelijk aan de 
kracht van rechts min de kracht van links. Wanneer 
de kracht van rechts de grotere kracht is en het op-
pervlak aan beide kanten is gelijk, dan zal de resul-
terende kracht naar links zijn. 

Wanneer de druk (uitgedrukt in bar) aan beide kan-
ten gelijk is, maar het oppervlak waarop de druk 
werkt (uitgedrukt in mm2) verschilt, dan zal een 
kracht of beweging resulteren. De kracht is het re-
sultaat van de druk van links maal de oppervlakte 
links, min de druk van rechts maal de oppervlakte 
rechts. Bijvoorbeeld: 200 bar x 20mm2 – 200 bar x 
10mm2 = 4000 bar.mm2 – 2000 bar.mm2 = 2000 

bar.mm2 als resulterende kracht (correct uitgedrukt in Newton – 1 bar.mm2 = 0,1 Newton).

Theoretisch is het dus mogelijk om de 
kracht van verschillende drukken in even-
wicht te brengen door het oppervlak waar-
op ze werken omgekeerd evenredig aan te 
passen. Bijvoorbeeld 100 bar x 20mm2 –
200 bar x 10mm2 = 2.000 bar.mm2 – 2.000 bar.mm2 = 0 bar.mm2. Vanwege de verschillen in de flesdruk 
waarmee rekening gehouden moet worden, wordt dit principe echter niet vaak gebruikt. Onthoud dat 
“kracht” het resultaat is van een vermenigvuldiging van druk en oppervlakte.

Het begrip van deze twee basisprincipes is essentieel om het functioneren van eerste trappen en vele 
andere uitrustingsstukken te kunnen begrijpen. Er zijn slechts vier verschillende basistypen van eerste 
trappen, maar ieder daarvan is in diverse variaties (gadgets) beschikbaar. We zullen eerst de vier ba-
sisprincipes bekijken en dan meer details van de verschillende variaties. De vier basistypen van eerste 
trappen zijn: gebalanceerde piston, ongebalanceerde (traditionele) piston, gebalanceerde membraan en 
ongebalanceerde membraan.

Membraan eerste trappen bestaan al veel 
langer, maar we zullen toch de piston auto-
maat als eerste bekijken. Piston eerste trap-
pen zijn geïntroduceerd in 1963 (ongeba-
lanceerde piston) en 1965 (gebalanceerde 
piston). In die tijd was het een goedkope en 
efficiënte manier om eerste trappen voor 
het duiken te produceren. Je kunt een piston 
eerste trap herkennen aan de boringen die 
het water in de omgevingsdrukkamer laten 
stromen (wanneer ze niet onder een plastic, 
rubber of siliconen kap verstopt zijn).

Om de werking van een gebalanceerde pis-
ton eerste trap te leren kennen gaan we 
terug naar de tekening die we in de intro-
ductie gezien hebben. Deze “eerste trap” is 

verbonden met een duikfles met DIN aansluiting. Zodra de fles geopend wordt zal de druk in de kamer 
van de eerste trap dezelfde druk hebben als de druk in de fles – vandaar de naam “hogedrukkamer”.
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De staaf in de hogedrukkamer heeft geen oppervlak in de as van beweging, maar 
alleen een radiaal oppervlak. De flesdruk heeft geen invloed op de beweging van 
de staaf. 

In figuur 1 voegen we links een tweede kamer aan de “eerste trap” toe en geven de staaf de vorm van 
een “echte piston”. De piston is in de nieuwe kamer met een O-ring afgedicht, wat de kamer in twee 
delen verdeelt. Aan beide kanten van de piston in de “nieuwe” kamer is een oppervlak in de bewegings-
richting waarop druk invloed kan nemen op de axiale beweging van de piston. Dit zal geen hoge druk 
(flesdruk) zijn omdat de doorgang van de hogedrukkamer naar de “nieuwe” kamer met een O-ring afge-
sloten is. In tekening 1 kan de druk in de “nieuwe” kamer niet gedefinieerd worden, maar het is zeker 
dat de druk aan beide kanten van de piston bijna gelijk is, De beide kanten van de piston hebben nage-
noeg hetzelfde oppervlak waarop de druk kan werken, dus zal de piston bewegen totdat het een even-
wicht tussen de krachten aan de beide kanten vindt.

In figuur 2 hebben we drie gaten in de “nieuwe” kamer geboord. We sluiten een tweede trap op het 
linker gat aan. De andere twee gaten zijn de verbinding met de omgevingsdruk. De druk in de twee de-
len van de nieuwe kamer kan nu gedefinieerd worden. De druk in de kamer met de groene pijlen zal 
gelijk zijn aan de druk rondom de automaat (aan de oppervlakte 1 bar). Het gevolg is dat de druk in de 
kamer aan de linker kant van de piston ook 1 bar is. Wanneer dit niet het geval zou zijn, dan zou de pis-
ton bewegen totdat dit wel het geval is. Wanneer je uit de tweede trap zou ademen, dan zou de piston 
naar links bewegen. We kunnen nu de twee delen van de “nieuwe” kamer een naam geven. Het deel dat 
door gaten met de omgeving verbonden is neemt de omgevingsdruk aan en heet dus de “omgevings-
drukkamer” (of natte kamer) en de linker kant van de kamer heeft dezelfde druk als de druk in de slang 
naar de tweede trap – de druk tussen de eerste en de tweede trap – en heet de “middendrukkamer”.

In figuur 3 is de piston veranderd. In plaats van een metalen staaf die rechts uit de hogedrukkamer
steekt is het nu een stukje pijp. De doorboring door de piston staat ademgas toe om van de hogedruk-
kamer naar de middendrukkamer te stromen. Het rechter einde van de piston is nu een zitting – een 
scherpe rand – die sluit op een ventiel (gemaakt van een zachter materiaal zoals Teflon). Het stukje pijp 
is aan de binnenkant “geslepen” dus is de externe diameter van de piston gelijk aan de diameter van de 
rest van de piston. De flesdruk heeft dus ook hier geen invloed op de beweging van de piston.

Wanneer de duiker inademt zal de piston naar links bewegen. Door deze actie zal de zitting van het 
ventiel los komen en kan ademgas van de hogedrukkamer naar de middendrukkamer stromen en dus 
naar de middendrukslang en de tweede trap. Wanneer de duiker stopt met ademen, dan zal de piston 
weer sluiten zodra de druk in de middendrukkamer gelijk is aan de druk in de omgevingsdrukkamer. 
De eerste trap functioneert, maar de middendruk zal slechts 1 bar zijn (aan de oppervlakte). We leren 
echter al in een beginnerscursus dat de middendruk hoger is dan de omgevingsdruk, dus moeten we 
iets aan de eerste trap toevoegen om de middendruk te verhogen.

Wat we toevoegen is een veer (figuur 4) in de omgevingsdrukkamer. De veer helpt de omgevingsdruk 
bij de “poging” om de piston te openen. Dit betekent dat de druk die nodig is in de middendrukkamer 
om de piston te “sluiten” nu groter is. De druk in de middendrukkamer moet nu hoog genoeg zijn om de 
omgevingsdruk én de kracht van de veer te overwinnen.
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MP(middendruk) = Pveer + Pomgeving
Wanneer de uitkomst van deze formule klopt, dan mag de eerste trap een “gebalanceerde eerste trap” 
genoemd worden. Wanneer er een variabele (positief of negatief) aan de formule toegevoegd moet 
worden (zoals de flesdruk) dan is de eerste trap “ongebalanceerd”. Het resultaat is een eerste trap die 
een gelijk ademcomfort biedt, ongeacht de druk in de fles. De term “gecompenseerd” geeft iets anders 
aan. Dit betekent alleen dat de omgevingsdruk een rol speelt in de middendruk (het groene element in 
de formule), maar dat is het geval bij alle automaten die tegenwoordig geproduceerd worden.

MP(middendruk) = Pveer + Pomgeving MP(middendruk) = Pveer

Gecompenseerd Niet gecompenseerd

Voor een juist functioneren van de tweede trap moet de middendruk iedere 10 meter diepte met 1 bar 
toenemen, omdat de druk in de tweede trap ook in dit tempo toeneemt. Wanneer de middendruk onge-
acht de omgevingsdruk gelijk zou blijven, dan zou het ademcomfort afnemen als de diepte toeneemt. Op 
een bepaalde diepte zou de middendruk lager zijn dan de omgevingsdruk. Hierdoor zou water ín de 
automaat stromen in plaats van ademgas eruit.
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Een ongebalanceerde eerste trap is anders 
gebouwd, maar we vinden veel van dezelfde 
onderdelen uit de gebalanceerde eerste trap 
terug. Een verschil is de afwezigheid van een 
grote hogedrukkamer. De zitting is nu deel 
van de behuizing van de eerste trap, die de 
hoge druk bij de ingang tegenhoudt. We heb-
ben nu “twee” middendrukkamers. Eén 
rechts waar de tweede trap bevestigd is en 
een tweede links achter de piston. De druk in 
de twee middendrukkamers is gelijk, omdat 
ze via de piston met elkaar in verbinding 

staan. De flesdruk werkt nu in de as van beweging van de piston. Dit betekent dat de flesdruk invloed 
heeft op de beweging. De formule voor een gebalanceerde automaat is niet meer waar:

MP(middendruk) ≠ Pveer + Pomgeving

Op een bepaalde manier moet de flesdruk een weg in de formule vinden. Wanneer we kijken waar de 
lucht in de eerste trap binnenkomt dan zien we dat de doorboring door de zitting een zeer kleine dia-
meter heeft in vergelijking tot de andere kant van de piston. Wanneer we toepassen wat we in de intro-
ductie over eerste trappen geleerd hebben, dan kan een berekening er als volgt uitzien: 10 bar x 
500mm2 – 200 bar x 3mm2 = 5.000 bar.mm2 – 600 bar.mm2 = 4.400 bar.mm2 Of: de middendruk in de 
linker kamer maal de diameter aan de linker kant van de piston, min de flesdruk maal de diameter van 
het gat in de hoge druk zitting. Het resultaat is de ontbrekende kracht om tot de gewenste middendruk 
te komen (in dit voorbeeld 10 bar). Dit is de kracht die de middendruk en de veer samen moeten uitoe-
fenen. Dit betekent dat de flesdruk “de veer helpt” om de piston te openen en dat de veer dus minder 
sterk hoeft te zijn dan in een gebalanceerde automaat met dezelfde middendruk. 

Het probleem is dat de flesdruk niet gelijk blijft. Wanneer 
we de zelfde berekening aan het begin en aan het einde van 
een duik bekijken (wanneer de duiker nog maar 10 bar 
over heeft), dan is het resultaat als volgt – 10 bar x 
500mm2 – 10 bar x 3mm2 = 5.000 bar.mm2 – 30 bar.mm2 = 
4.970 bar.mm2. Dit betekent dat de veer nu van kracht 
moet veranderen (570 bar.mm2 of 57 Newton meer) om de 
middendruk op een waarde van 10 bar te behouden. De 
noodzaak van een variërende veerdruk wordt in vrijwel 
alle ongebalanceerde eerste trappen genegeerd. Daardoor 
verandert de middendruk in het verloop van de duik en is 
de formule voor een niet gebalanceerde eerste trap: 

MP(middendruk) = Pveer + Pomgeving + (x.Pduikfles)

Zoveel te groter de waarde van x, zoveel te groter het verschil in middendruk tussen het begin en het 
einde van de duik. Om x klein te houden wordt de diameter van de zitting (3mm2 in het gegeven voor-
beeld) zo klein mogelijk gemaakt. Dit dwingt de constructeur tot een compromis. Hij kan kiezen voor 
beperkte variatie in de middendruk, maar dan met beperkte “flow” (een kleine luchtopening). Hij kan 
ook kiezen voor meer “flow” (een grote opening voor ademgas), maar moet dan accepteren dat de mid-
dendruk sterk varieert en dat het ademcomfort sterk verandert wanneer de flesdruk daalt.

Om het ademcomfort binnen acceptabele grenzen te houden kiezen fabrikanten van ongebalanceerde 
piston automaten meestal voor een kleine opening. De luchtopbrengst is voldoende voor het duiken op 
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beperkte diepte. Wanneer deze automaten op grotere diepte gebruikt worden en wanneer een eerste 
trap naast de primaire tweede trap ook de octopus en inflator van lucht moet voorzien, dan is het twij-
felachtig of de eerste trap in de benodigde hoeveelheid lucht kan voorzien. Dit is de reden waarom on-
gebalanceerde eerste trappen niet aanbevolen worden als persoonlijke automaat en waarom ze meestal 
in zwembaden en voor duiken op geringe diepte gebruikt worden. Ongebalanceerde eerste trappen zijn 
goedkoper dan andere modellen en gemakkelijk te onderhouden. Er is dus nog steeds vraag naar. We 
dienen er echter op te letten dat ze alleen gebruikt worden voor het soort duiken waarvoor ze geschikt
zijn.

Bij gebalanceerde piston eerste trappen is een compromis niet nodig. Ongeacht hoe groot we de diame-
ter van de doorboring aan de ingang en door de piston maken, de formule voor de middendruk zal altijd 
gelijk blijven.

MP(middendruk) = Pveer + Pomgeving

Membraan eerste trappen heb-
ben het voordeel dat er geen 
contact is tussen de bewegende 
(dynamische) delen van de eer-
ste trap en het water. Het water 
komt tot aan het flexibele mem-
braan (oranje) en in een ongeba-
lanceerde membraanautomaat
zijn er geen dynamische O-
ringen. Wanneer de duiker uit 
de tweede trap ademt, dan buigt 
het membraan naar binnen. Het 
membraan drukt vervolgens op 
een naald die met het ventiel 

verbonden is. Het ademgas kan nu uit de hogedrukkamer (oranje pijl) in de middendrukkamer (blauwe 
pijlen) stromen en van daar naar de tweede trap. Wanneer de duiker de inademing stopt, dan bouwt de 
druk in de middendrukkamer zich weer op totdat deze hoog genoeg is om het membraan tegen de om-
gevingsdruk en de veerkracht terug te buigen. De automaat zal weer sluiten.

Een groot verschil met de piston eerste trap is dat de hoge druk niet in dezelfde richting als de veer 
werkt. De flesdruk werkt in tegenovergestelde richting. Dit resulteert in de volgende formule:

MP(middendruk) = Pveer + Pomgeving – (x.Pduikfles)

De consequentie is dat de middendruk omhoog zal gaan bij een afnemende flesdruk. Dit is het tegen-
overgestelde van een ongebalanceerde piston eerste trap. Wanneer de diameter van de achterkant van 
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het ventiel 20mm2 zou zijn en de doorboring naar de middendrukkamer 4mm2, dan zou de volledige 
formule voor een berekening in krachten er als volgt uitzien (evenwicht van krachten):

MP.500mm2 = Pveer.500mm2 + Pomgeving.500mm2 + Pmiddendruk.4mm2 + Pduikfles.16mm2 – Pduikfles.20mm2

De invloed van de middendruk op het oppervlak van het conische ventiel in de verbinding tussen de 
middendrukkamer en de hogedrukkamer (in dit voorbeeld 4mm2) is zeer beperkt en we kunnen dit ter 
vereenvoudiging negeren. Voor de flesdruk zijn we alleen geïnteresseerd in het verschil tussen de posi-
tieve en de negatieve kracht (in dit voorbeeld 16mm2min 20mm2 = – 4mm2). Dit geeft ons een vereen-
voudigde formule:

MP.500mm2 = Pveer.500mm2 + Pomgeving.500mm2 – Pduikfles.(diameter MP-HP doorboring)

Of, in dit voorbeeld:

MP.500mm2 = Pveer 500mm2 + Pomgeving.500mm2 – Pflesdruk.4mm2

Gevolgen voor het afstellen van automaten

Voor degene die een automaat afstelt is het be-
langrijk te weten om welk type het gaat. Een 
tweede trap moet in staat zijn om te sluiten tegen 
de hoogste middendruk die de eerste trap zal ge-
ven. 

Dit betekent dat het afstellen van een ongebalan-
ceerde membraanautomaat gedaan moet worden 
met een duikfles met lage druk (net een beetje 
hoger dan de gewenste middendruk). Wanneer dit 
type automaat afgesteld wordt met een volle fles, 
dan zal deze tegen het einde van de duik afblazen. 

Het omgekeerde is waar voor een ongebalanceer-
de piston automaat. Deze moeten met een volle fles afgesteld worden. Wanneer de automaat met een vrij-

wel lege fles afgesteld wordt, dan zal deze gaan afblazen wanneer hij 
aan een volle fles aangesloten wordt. 

Bij het afstellen van een gebalanceerde eerste trap speelt de flesdruk 
geen rol, omdat de flesdruk geen invloed heeft op het functioneren van 
de automaat (zolang de flesdruk hoger is dan de gewenste mid-
dendruk).

Ongebalanceerde membraanautomaten zijn zeldzaam. Er zijn een 
paar oudere modellen die nog steeds gebruikt worden en er zijn nog 
één of twee fabrikanten die dit soort automaten produceren. Vrijwel 

alle membraanautomaten die in een duikwinkel te vinden zijn, zijn gebalanceerde membraanautoma-
ten. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is de productie tegenwoordig makkelijker vanwege de pre-
cisieboren die nu beschikbaar zijn en ten tweede omdat de ongebalanceerde membraan eerste trappen 
vaker onderhoud nodig hebben. 

In de jaren negentig is de gebalanceerde membraan eerste trap tot de meest populaire automaat voor 
sportduikers geworden. Zelfs fabrikanten met een lange “pistontraditie” produceren tegenwoordig 
membraan eerste trappen. Het grote voordeel is het gebrek aan watercontact van de bewegende delen 
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in de automaat. Dit voorkomt het binnendringen van zout, vuil, mineralen en zand, waardoor de slijtage 
sterk beperkt wordt. 

Net als de gebalanceerde piston werken gebalanceerde membraan eerste trappen volgens de formule 
voor gebalanceerde eerste trappen, maar op een andere manier.

MP(middendruk) = Pveer + Pomgeving

Op het eerste gezicht is de werking van een gebalanceerde membraan eerste trap ingewikkelder, maar 
wanneer we de informatie uit de introductie over eerste trappen in 
gedachten houden, dan is het concept gemakkelijk te begrijpen. De 
gebalanceerde membraan eerste trap is vrijwel gelijk aan de ongeba-
lanceerde versie, maar in plaats van het eenvoudige ventiel vinden 
we nu een exemplaar met een boring.

De aansluiting voor de hoge druk, de tweede trappen en andere 
middendrukslangen zijn te vinden op dezelfde locatie als bij de niet 
gebalanceerde versie. De werking van dit soort eerste trap is geba-
seerd op het principe dat gelijke, maar tegenovergestelde krachten 
elkaar opheffen.

De doorboring door de kleine piston voert naar een kleinere mid-
dendrukkamer (of balanceerkamer). Het eerste deel van de doorbo-
ring is groot genoeg voor de naald, maar het deel daaronder heeft 
een geringere diameter om te voorkomen dat de naald door de klei-
ne piston gedrukt wordt. De diameter van de piston in de balanceer-
drukkamer is gelijk aan de diameter van de passage tussen de hoge-
drukkamer en de middendrukkamer. Dit betekent dat ook het deel van de kleine piston dat buiten de 
zitting uitsteekt aan de bovenkant en de onderkant dezelfde diameter heeft. Daardoor is de complete 
formule voor een gebalanceerde membraan eerste trap als volgt (wanneer we er vanuit gaan dat de 
passage tussen de hogedrukkamer en de middendrukkamer 8mm2 is en dat het deel van de kleine pis-
ton dat buiten de zitting steekt een oppervlak van 10mm2 heeft):
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MP.500mm2 = Pveer.500mm2+Pomgeving.500mm2+Pmiddendruk.8mm2–Pmiddendruk.8mm2+Pduikfles.10mm2–Pduikfles.10mm2

Een identieke + en – heffen elkaar op en nadat we identieke oppervlakken ook uit de formule wegstre-
pen komen we uit op dezelfde formule als voor de gebalanceerde piston eerste trap.

MP.500mm2 = Pveer.500mm2+Pomgeving.500mm2+Pmiddendruk.8mm2–Pmiddendruk.8mm2+Pduikflese.10mm2–Pduikfles.10mm2

MP(middendruk) = Pveer + Pomgeving

Om de noodzakelijke nauwkeurigheid bij de pro-
ductie van de kleine piston te beperken, brengen 
sommige fabrikanten de middendruk langs een 
andere weg naar de balanceerkamer. In plaats van 
een doorboring van de kleine piston wordt een 
verbinding om de zitting heen gemaakt.

De criteria voor het balanceren van de eerste trap 
blijven gelijk. De diameter van de passage van de 
hogedrukkamer naar de middendrukkamer moet 

hetzelfde zijn als de diameter van het stukje piston dat in de middendrukkamer steekt. Het deel van de 
piston dat buiten de zitting uitsteekt moet ook nu boven en onder hetzelfde oppervlak hebben. Het eni-
ge wat dus verandert is de manier waarop de middendruk naar de balanceerkamer gebracht wordt. Het 
is nog steeds een gebalanceerde membraan eerste trap. 

De kwaliteit van een eerste trap kan gemakkelijk gedefinieerd worden en kan meestal op een testbank 
gemeten worden. Een hoge “flow”, stabiliteit van de middendruk bij iedere “flow” en de duurzaamheid
zijn de aspecten die we in overweging moeten nemen.

· Een hoge “flow” is nodig om de accessoires en de duiker (via de tweede trap) op iedere diepte en bij 
iedere ademsnelheid van voldoende ademgas te voorzien.

· Stabiliteit van de middendruk op iedere diepte en bij iedere “flow” is nodig om de duiker een gelijk-
blijvend ademcomfort te bieden.

· Duurzaamheid is nodig om het uitvallen van de eerste trap in alle denkbare omstandigheden te 
voorkomen en om te zorgen dat de eerste trap lang meegaat.

Een eerste trap die één of meer van de bovenstaande criteria niet kan vervullen is geen eerste trap van 
hoge kwaliteit. Dit sluit de ongebalanceerde eerste trappen al uit van het label “hoge kwaliteit” vanwege 
hun variaties in middendruk en de beperkte “flow”. Vanwege hun constructie komen ze gewoonweg 
niet in de buurt van de klasse van een gebalanceerde automaat.

Met betrekking tot duurzaamheid zijn gebalanceerde membraan eerste trappen de beste keuze. Het 
membraan isoleert de functionerende delen van de automaat van het water, waardoor de slijtage gerin-
ger is (wanneer de automaat op de juiste manier gespoeld wordt).

We hebben al vaak duikers gezien die hun gebalanceerde membraan eerste trap pas na drie of vier jaar 
dagelijks duiken zonder spoelen voor een servicebeurt aangeboden hebben en de automaat was nog 
steeds in acceptabele toestand. Dit is onwaarschijnlijk bij een piston automaat vanwege galvanische 
reacties tussen de piston van staal en de behuizing van messing.

De “flow” van een automaat moet groot genoeg zijn om in de adembehoefte van de duiker te voorzien. 
Bij een ademvolume van 15 liter per minuut, kun je ervan uitgaan dat die hoeveelheid ademgas in 
slechts 12 seconden ingeademd wordt. Dat is 12 keer inademen per minuut gedurende telkens 1 secon-
de. Dit brengt de ademsnelheid op 75 liter per minuut voor een duiker die ontspannen en niet buiten 
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adem is. Op 40 meter diepte is de lucht vijf keer zo dicht, dus loopt het tempo op tot 5 keer 75 liter per 
minuut = 375 liter per minuut voor een enkele tweede trap en een ontspannen duiker. Wanneer we hier 
factoren aan toevoegen zoals een duiker die buiten adem is, het gebruik van een inflator of het ver-
strekken van lucht aan een andere duiker met een octopus die aan dezelfde eerste trap aangesloten is, 
dan komen we gemakkelijk tot een “flow” die ruim boven de 1.000 liter per minuut voor het sportdui-
ken en ruim boven de 2.000 liter per minuut voor het “technical diving” ligt.

Een ander probleem is de middendruk, die begint te dalen wanneer de “flow” die van een eerste trap 
gevraagd wordt het maximum nadert van wat de eerste trap te bieden heeft. In dat geval neemt de 
ademweerstand toe en het ademcomfort dus af. Dit is in het bijzonder ongewenst wanneer een duiker 
buiten adem is omdat dit het gevoel geeft niet, of niet genoeg te kunnen ademen. Een duiker kan hier-
door in paniek raken. Dit kan een duikongeval veroorzaken. Voor een stabiele middendruk moet de 
maximum “flow” van een automaat ruim boven de te verwachten ademsnelheid (in het ergste geval) 
van de duiker liggen. Dit is waarom het gebruikelijk is voor sportduikers om alleen eerste trappen met 
een “flow” ruim boven de 2.000 liter per minuut als kwaliteitsautomaat te zien (hoger voor het “techni-
cal diving”). Ongebalanceerde eerste trappen komen meestal niet boven een flow van 1.500 liter per 
minuut en de “flow” wordt bij afnemende flesdruk geringer.

Tweede trappen

Het verschil tussen een goede en een 
slechte tweede trap is niet zo duide-
lijk als het verschil bij eerste trappen. 
Voor de eerste trap bestaan duidelij-
ke criteria – duurzaamheid, “flow” en 
stabiliteit van de middendruk. Bij een 
tweede trap komen meer factoren 
kijken. Onder andere de persoonlijke 
voorkeur en behoeften van de indivi-
duele duiker. Dit zijn zeer variabele 
criteria. Tweede trappen zijn bedoeld 
voor specifieke duikomstandigheden, 
of zijn “allrounder”.

Het probleem bij tweede trappen is 
dat het niet mogelijk is om de presta-

ties op meerdere gebieden tegelijk te verbeteren. Een tweede trap is altijd een compromis. Voorbeeld: 
een langere hevel kan de ademweerstand beperken en dus het ademcomfort verbeteren. Om de langere 
hevel plaats te geven moet de binnenkant van de tweede trap echter groter worden. Dit vergroot de 
dode ruimte en de duiker ademt meer uitgeademd CO2 opnieuw in. Daardoor zal die sneller een adem-
impuls krijgen. Minder ademweerstand veroorzaakt in dit voorbeeld een hoger luchtverbruik.

Elementen die we voor de kwaliteit van tweede trappen moeten overwegen zijn onder andere: 

· Duurzaamheid
· Aanspreekdruk
· Ademweerstand
· Uitademweerstand
· Prestaties onder verschillende hoeken
· Dode luchtruimte

· Gewicht
· Flexibiliteit van de slangaansluitingen en de 

flexibiliteit van de slangen zelf
· Gevoeligheid voor vuil en afzetting van zout 

en mineralen
· Bevriezing
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Het zal duidelijk zijn dat we niet op ieder gebied optimale prestaties halen zonder op een ander gebied 
een compromis aan te gaan. Je zou een eerste trap kunnen bouwen en bewijzen dat het de beste ter
wereld is, door aan te tonen dat de duurzaamheid, de “flow” en de stabiliteit van de middendruk beter 
zijn dan die van alle andere modellen op de markt. Voor een tweede trap is dit niet mogelijk, omdat je 
nooit de prestaties van alle andere beschikbare tweede trappen op ieder gebied kunt overtreffen. Het 
enige wat gedaan kan worden is het ontwerpen van een tweede trap die goed presteert op de gebieden 
waar de duiker naar op zoek is. Een tweede trap die goed presteert in de tropen, kan de slechtste keus 
zijn in een koud klimaat. Een tweede trap die het fantastisch doet tijdens bootduiken, kan gaan afblazen 
bij het door de branding te water gaan.

Wanneer we uit een tweede trap ademen, dan 
bestaat iedere ademteug uit twee momenten. De 
kracht die nodig is om de tweede trap te active-
ren (aanspreekdruk) en de kracht die nodig is om 
de ademhaling voort te zetten (ademweerstand). 
Automaat 1 heeft een hoge aanspreekdruk, maar 
een relatief lage ademweerstand. Automaat 2 is 
beter op beide gebieden. Automaat 3 heeft een 
relatief lage aanspreekdruk en een hoge adem-
weerstand.

Het is de wens een natuurlijke ademhaling (zoals 
op het droge) te benaderen. Een weerstand die 
(zoals aan land) volledig nul is, is echter niet mo-
gelijk. Dit zou de automaat te gevoelig maken. Hij 
zou dan al afblazen wanneer je alleen je hoofd beweegt. Veel automaten zijn afgesteld op een aan-
spreekdruk van 3 tot 5 centimeters waterdruk. Sommige automaten hebben mogelijkheden om het 
ademcomfort onder water in te stellen. Een aantal van deze kenmerken werkt op de aanspreekdruk en 
anderen op de ademweerstand. Kenmerken die de aanspreekdruk veranderen hebben ook invloed op 
de ademweerstand. 

Alvorens de details van tweede trappen te behandelen, zullen we eerst op de basiskenmerken ingaan. 
Het mechanisme dat tijdens het inademen geactiveerd wordt, wat ook de middendrukzitting heet. Er 
zijn drie basistypes van tweede trappen, maar die bestaan in diverse variaties: de traditionele tweede 

trap, de “downstream override” en de “pilot” tweede 
trap.

De tweede trap zorgt ervoor dat de duiker onder wa-
ter kan ademen, maar heeft daarnaast nog een functie 
als overdrukventiel. Dit moet het systeem veilig hou-
den door af te blazen wanneer er een defect in de eer-
ste of de tweede trap is.

De basis van de traditionele tweede trap is een veer-
belast ventiel zoals we dat in een trimvest als overdrukventiel vinden. De functie van zo’n ventiel op een 
trimvest voorkomt dat het vest knapt wanneer een inflator hangen blijft of wanneer de duiker te veel 
lucht in het vest blaast. Je zou kunnen zeggen dat de constructie gedaan is op een manier die ervoor 
zorgt dat een fout van het systeem of de gebruiker het systeem niet onveilig maakt, oftewel, “fail-safe”. 
In de tweede trap vervult dit ventiel dezelfde rol. Wanneer er een technisch probleem is in de eerste 
trap, dan zal de tweede trap het systeem veilig houden. Dit wordt ook “fail-safe” genoemd.
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Vaak is een koord bevestigd aan het 
overdrukventiel aan het trimvest, wat de 
duiker toestaat het ventiel manueel te 
gebruiken om lucht uit het vest te laten 
ontsnappen. De hevel in de tweede trap 
is in essentie hetzelfde. Het is geen koord 
maar het is ook een mechanisme dat 
door de duiker gemanipuleerd kan wor-
den om het ventiel te openen. Alleen het 
ventiel kiepen (zoals het geval zou zijn
wanneer de hevel direct aan het ventiel bevestigd zou zijn), zou een te 
kleine opening bewerken. Er kan niet voldoende lucht door. Daarom vin-

den we een mechanisme dat het gehele ventiel van de zitting weg trekt. Om dit te doen zijn de meeste 
ventielen ingebouwd in een kleine piston en wordt het ventiel geopend door de piston van de zitting 
weg te trekken.

De middendruk van de eerste trap komt 
aan bij de zitting (de blauwe pijl). Het ven-
tiel in de kleine piston wordt door de veer 
tegen de zitting gedrukt om de tweede trap 
gesloten te houden. Dit betekent dat de 
kracht van de veer (samen met de omge-
vingsdruk in de tweede trap) voldoende 

moet zijn om de middendruk te weerstaan. Wanneer we ervan uit gaan dat de middendruk 10 bar is, 
dan moet deze veer behoorlijk sterk zijn. Het idee is dat de veer net een beetje sterker is dan nodig om 
tegen de middendruk te sluiten. Alle extra veerkracht zou te merken zijn als aanvullende ademweer-
stand, omdat meer kracht nodig is om het ventiel van de zitting weg te trekken.

Dit verklaart de verandering in ademweerstand wanneer we een ongebalanceerde eerste trap gebrui-
ken. De veer in de tweede trap is sterk genoeg om de hoogst te verwachten middendruk van de eerste 
trap te weerstaan. De middendruk zal veranderen bij veranderingen in de flesdruk, maar de veer in de 
tweede trap blijft hetzelfde. Het verschil is te merken in de kracht die nodig is om het ventiel van de 
zitting te trekken (tegen de kracht van de veer in) en de ademweerstand, of in ieder geval de aan-
spreekdruk, zal toenemen.

Wanneer de duiker inademt wordt het membraan 
naar binnen getrokken en wordt de hevel naar 
beneden gedrukt. Door de vorm van de hevel 
wordt het ventiel hierdoor van de zitting weg ge-
trokken. De hevel kan in de tweede trap volledig 
naar beneden bewegen, wat een maximale opening 
tussen het ventiel en de zitting bewerkt. Wanneer 
op de waterloosknop gedrukt wordt gaat de hevel 
niet volledig naar beneden. De constructie van de 
waterloosknop staat een beweging van slechts 
enkele millimeters toe – net genoeg om de tweede 
trap mild te laten afblazen en zo de automaat leeg 

te blazen. Oudere modellen hebben deze beperking niet.

Hoe verder de hevel naar beneden gedrukt wordt, hoe groter de luchtstoom uit de tweede trap zal zijn. 
Om zeker te stellen dat de tweede trap op iedere diepte aan de adembehoefte van de duiker kan vol-
doen moet de hevel de complete bewegingsruimte beschikbaar hebben. Daarom moet de hevel van de 
tweede trap onder druk contact hebben met het membraan. Alleen dan is de volledige bewegingsruimte 
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voor het openen beschikbaar en kan de tweede trap in de maximale “flow” voorzien. Je kunt dit contro-
leren door de tweede trap heen en weer te bewegen en te luisteren of de hevel speling heeft. Wanneer 
je de hevel vrij hoort bewegen is de tweede trap niet zo veilig als zou moeten.

Het afstellen van de tweede trap is het afstellen van de 
hevel. Wanneer de hevel te hoog staat, dan zal het mem-
braan er kracht op uitoefenen en zal de tweede trap 
afblazen. Wanneer de hevel te laag staat, dan is niet de 
volledige bewegingsruimte beschikbaar en kan de au-
tomaat niet in de maximaal mogelijke “flow” voorzien. 
Een tweede trap wordt niet afgesteld op de middendruk 
van de eerste trap. De middendruk waarmee een tweede 
trap werkt wordt gedefinieerd door de kracht van de veer in de tweede trap. De eerste trap wordt afge-
steld op de middendruk die de tweede trap moet krijgen om juist te werken. En niet omgekeerd.

De traditionele tweede trap is nog steeds de meest gebruikte. Dit mechanisme (het middendrukventiel) 
is in het overgrote deel van de tweede trappen te vinden. De prestaties van dit type ventiel zijn in alle 
aspecten goed, met één uitzondering. De duurzaamheid van dit type tweede trap is minder, in het bij-
zonder wanneer de automaat niet in gebruik is. Voor veel duikers klinkt het raar dat een automaat snel-
ler slijt wanneer deze niet gebruikt wordt, maar voor dit soort tweede trap is dat waar. Ze gaan langer 
mee wanneer je er iedere dag mee duikt. De reden daarvoor is de constructie van de kleine piston met 
het ventiel dat op de zitting drukt met een kracht die groot genoeg is om de middendruk te weerstaan.

Wanneer de automaat in gebruik is dan heffen de krachten van de veer en 
de middendruk elkaar vrijwel op en dus is de slijtage van het ventiel be-
perkt. Wanneer de automaat niet gebruikt wordt, dan is de situatie anders. 
Er is geen middendruk welke tegen het ventiel drukt, maar de veer heeft 
nog steeds de kracht om de nu onbestaande tegengestelde kracht te weer-
staan. Dit drukt het ventiel met grote kracht op de zitting. Daardoor zal de 
zitting met de tijd het ventiel vervormen (1). Het resultaat is een bescha-
digd ventiel (2). De kleine piston moet verder verplaatsen om de toevoer 
van ademgas af te sluiten. Daardoor komt de hevel verder omhoog dan de 

stand die tijdens de servicebeurt is inge-
steld. Het resultaat is een licht afblazen van 
de automaat. Die moet dan opnieuw afge-
steld worden of het ventiel moet vervangen 
worden. 

Dit is een typisch probleem voor een auto-
maat die een tijdje niet gebruikt is. Het kan 
de automaat van een duiker zijn na een 
winterpauze, of een automaat achter in de 
verhuurafdeling die alleen gebruikt wordt 
wanneer er een grote aanloop is. We gaan 
ervan uit de automaat in dezelfde goede 
toestand terug te vinden als toen we deze 
opgeborgen hebben, maar dat kan een teleurstelling worden. 

“Downstream Override” tweede trappen worden soms (onterecht) gebalanceerde tweede trappen ge-
noemd. Ze verschillen niet veel van de traditionele tweede trap, maar maken gebruik van een midden-
drukkamer (net als in een gebalanceerde membraan eerste trap) om de veer te assisteren bij het sluiten 
van het ventiel.
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Er kan een minder sterke veer gebruikt worden en daardoor is de slijtage wanneer de automaat niet 
gebruikt wordt beperkt. Het is ook een “lichter” mechanisme, waardoor de automaat sneller kan reage-
ren dan het traditionele model. Zoals alles bij tweede trappen heeft dit z’n prijs – de tweede trap wordt 
gevoeliger voor zand en afzettingen van zout en mineralen.

Het verschil met de traditionele tweede trap is dat de piston van 
de “downstream override” versie een gat door de kleine piston 
heeft waardoor de middendruk de middendrukkamer kan be-
reiken. De middendrukkamer is afgedicht met een O-ring. De 
middendruk oefent nu op beide kanten van de kleine piston een 
kracht uit. Wat ontbreekt, is de kleine kracht die nodig is om de 
piston te sluiten wanneer de duiker stopt met inademen. Dit is 
de rol van de zwakke veer.

Wanneer het systeem volledig volgens het bovenstaande prin-
cipe zou werken, dan zouden we deze trap echt een gebalan-
ceerde tweede trap kunnen noemen. Dit is echter niet het geval. 
Zoals eerder aangegeven vervult de tweede trap twee rollen. De 
duiker kan ermee ademen en het is een overdrukventiel voor een kapotte eerste trap. Wanneer het 
systeem volledig gebalanceerd zou zijn, dan werkt de functie als overdrukventiel niet meer omdat de 
druk in de middendrukkamer gelijk is aan de druk in de middendrukslang. Ook wanneer deze 200 bar 
zou zijn zal het (overdruk)ventiel niet openen.

Omdat de druk in de slang en de middendrukkamer gelijk is, is het oppervlak waarop deze druk werkt 
ongelijk gehouden. De diameter waarop de middendruk in de middendrukkamer kan werken is bijna 
twee maal zo klein als het oppervlak aan de kant van de slang. Daardoor helpt de middendrukkamer de 
veer, maar vervangt deze niet. De veer doet nog steeds ongeveer de helft van het werk. We werken om 
het gebrek van functie als veiligheidsventiel heen door met een verschillend oppervlak te werken in 

plaats van de tweede trap volledig te 
balanceren. Daardoor is ook het pro-
bleem van het insnijden van het ventiel 
beperkt, maar niet volledig opgelost.

Een pilot tweede trap heeft een tegen 
de stroom in openende klep. Het prin-
cipe van een pilot tweede trap is dat 
een kleine luchtstroom de weg vrij 

maakt voor een grote luchtstroom. Een stuk pijp is verbonden met de middendrukslang waar het 
ademgas uit de eerste trap zonder beperking naar binnen kan. In deze pijp die naar het membraan en 
het mondstuk voert is een tweede stuk pijp geplaatst met een minuscule opening waardoor de druk 
naar binnen kan. Wanneer de fles open gedraaid wordt zal de automaat eerst afblazen, maar dit stopt 
zodra het binnenste stuk pijp op druk is. Door de gaten in de binnenste pijp wordt een flexibel materiaal 
opgeblazen, wat tegen het buitenste stuk pijp drukt. Hierdoor wordt deze afgedicht. Het gat in de bin-
nenste buis is erg klein, dus het duurt ongeveer een seconde voordat het afblazen stopt.

Wanneer de duiker inademt wordt de kleine tegen de stroom in openende klep gekanteld en kan de 
druk uit het binnenste stuk pijp naar rechts ontsnappen. Het gat door de zitting is beduidend groter dan 
het minuscule gat links, dus het gas ontsnapt sneller dan nieuwe lucht de binnenste pijp binnen kan 
stromen. Hierdoor verliest het flexibele materiaal het contact met het buitenste stuk pijp waardoor een 
grote opening voor middendruk ontstaat. Je kunt je voorstellen dat dit soort automaten een hoge aan-
spreekdruk heeft, maar een lage ademweerstand en een extreem hoge “flow”.
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Pilot automaten zijn populair voor het duiken in zeer koud water, maar het grote verschil tussen de 
aanspreekdruk en de ademweerstand beperkt het ademcomfort. Daardoor kiezen duikers die niet in 
extreme watertemperaturen duiken 
zelden voor dit soort automaten. Deze 
tweede trappen werken goed in koud 
water omdat het flexibele materiaal 
ook tegen ijs zou afdichten.

Een probleem van pilot tweede trappen 
is dat ze niet als overdrukventiel func-
tioneren. Hoe hoger de middendruk 
oploopt, hoe beter het flexibele deel tegen de buitenste pijp gedrukt wordt. Dit is de reden waarom au-
tomaten met een pilot tweede trap een extra overdrukventiel hebben. Zo’n veiligheidsventiel kan ge-
plaatst worden in een middendrukaansluiting van de eerste trap, of kan deel zijn van de aansluiting van 
de middendrukslang op de tweede trap. Het overdrukventiel is dan een veerbelaste aansluiting tussen 
de slang en de tweede trap waardoor ademgas kan ontsnappen wanneer de druk te hoog wordt.

Bevriezing van automaten

Wanneer we in koud water duiken, 
dan kan ijs het afblazen van de auto-
maat veroorzaken. IJs kan alleen ont-
staan in omstandigheden waarin we 
zowel vocht, als temperaturen onder 
nul hebben. Wanneer één van de twee 
ontbreekt, dan zal de automaat niet 
bevriezen. Het is daardoor zeer on-
waarschijnlijk dat een eerste trap 
bevriest. Koude temperaturen ont-
staan op de plaats waar de druk af-

neemt. In de eerste trap is dit bij de hoge druk zitting. Het maakt niet uit welk type automaat we ge-
bruiken (gebalanceerd of niet, piston of membraan). Op de plaats waar de temperatuur daalt, bevindt 
zich normaal geen water. 

Wanneer water bij de hoge druk zitting komt, dan komt dit uit de duikfles. Dit is één van de redenen om 
te voorkomen dat water in de fles komt, zoals dit behandeld is in het deel over flessen en kranen. Vocht
dat met de lucht de eerste trap binnenkomt, kan zich ophopen rond de hoge druk zitting en kan bevrie-
zen wanneer de temperatuur onder nul komt. Daardoor kan het ventiel niet meer op de zitting afdich-
ten. Voor de duiker betekent dit dat de duikfles van binnen drooggemaakt moet worden voordat het 
ijsduiken begint.
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Sommige eerste trappen zijn van onderdelen voorzien die het bevriezen moeten voorkomen. De meeste 
van deze kenmerken werken echter slecht omdat de extra isolatie zich ver van het eigenlijke probleem 
bevindt. Uitsluitend bij de hoge druk zitting zijn temperaturen onder nul te verwachten. De eerste trap 
is van metaal gemaakt (goede warmtegeleider) en de automaat is ondergedompeld in water met een 
temperatuur boven nul. Wanneer de duiker inademt, dan daalt de temperatuur rond de hoge druk zit-
ting onder nul. Dat is geen probleem wanneer de lucht uit de fles droog is. De eerste trap past zich voor 
de volgende ademteug weer aan de watertemperatuur aan.

Isolatie rond de veer van de eerste trap kan nuttig 
zijn om mineraal en zout afzettingen in de omge-
vingsdrukkamer te voorkomen, maar het helpt wei-
nig tegen bevriezing. Het is belangrijker om ervoor te 
zorgen dat de duikfles van binnen volledig droog is.

Er is een tijd geweest dat duikers de gewoonte had-
den de omgevingsdrukkamer van piston automaten 
met siliconenvet te vullen, maar dit had een tegen-
overgestelde werking. In plaats van het buiten hou-
den van vuil werd dit door het vet in de omgevings-
drukkamer vastgehouden. Bij iedere ademteug beweegt de piston als een pomp. Het vet wordt naar 
buiten geduwd en water (met zout en vuil) wordt naar binnen gezogen. Het vuil plakt aan het vet en 
creëert een mengsel dat niet echt goed is voor de eerste trap. De kleine hoeveelheden vet die uit de ga-
ten kwamen waren ook niet prettig, want ze maakten de eerste trap vet en glibberig.

De tweede trap is een ander probleem. Er is vocht in de tweede trap en bij temperaturen onder nul kan 
dit bevriezen. Alleen al de vochtige uitademlucht van de duiker kan voldoende water in de tweede trap 
brengen om ijs rond de middendrukzitting te laten ontstaan. Voor de tweede trap hebben we dus maar 
één mogelijkheid en dat is de temperatuur boven nul te houden.
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De drukvermindering van een enkele ademteug (middendruk naar omgevingsdruk) is normaal gespro-
ken niet voldoende om in de tweede trap een temperatuur onder nul te laten ontstaan. Om de tempera-
tuur in de tweede trap boven nul te houden moeten we gebruik maken van de omgevingstemperatuur, 
die altijd boven nul is. Dit wordt gedaan door de tweede trap tot de watertemperatuur op te warmen 
voordat de duiker opnieuw inademt. Daarvoor is een 
goede warmtegeleider en zo min mogelijk isolatie 
tussen de binnenkant van de tweede trap en het 
water noodzakelijk. De beste warmtegeleiders zijn 
metaal en carbon. Dit is de reden waarom de meeste 
duikers in koude gebieden kiezen voor zulke tweede 
trappen, zowel voor de primaire tweede trap als de 
octopus. Een tweede trap die volledig uit metaal 
gemaakt is, is de beste keuze in koud water.

Om een isolatieprobleem op te lossen, voegen fabri-
kanten soms metalen delen aan plastic tweede trap-
pen toe. Dit kan nooit het volledige equivalent van 
een metalen tweede trap zijn, maar afhankelijk van 
de hoeveelheid en de vorm van de metalen delen kan dit afdoende werken.

De automaat op de foto heeft een ander kenmerk om het bevriezen tegen te gaan. De hevel is in de be-
huizing geplaatst op de tegenoverliggende locatie van de middendrukzitting – zo ver mogelijk weg van 
de plaats waar de temperatuur daalt. Het mechanisme is verbonden met een plastic (slecht geleidend) 
staafje. Op deze manier bevinden de bewegende delen zich ver van de plaats waar de temperatuur daalt 
tijdens het inademen en is het risico van bevriezing verder beperkt. Tweede trappen van metaal of car-
bon zijn dus niet de enige oplossing tegen bevriezing, maar wel de eenvoudigste.
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Andere uitrusting
Een boek over duikuitrusting is zonder informatie over alternatieve mogelijkheden en aanvullende 
uitrusting niet compleet. Daarmee worden geen maskers, zwemvliezen, snorkels en dergelijke uitrus-
tingsstukken bedoeld, omdat die in boeken voor beginnende duikers afdoende behandeld worden. Dit 
hoofdstuk begint met alternatieve mogelijkheden om onder water te ademen. Daartoe wordt uitleg 
gegeven over de werking van vier verschillende typen rebreathers.

Daarna gaat het om uitrusting die met de automaat verbonden is, zoals de inflator, de manometer en 
pneumatische systemen voor het trimmen. Duikinstrumenten worden in het kort aangesproken. Ook 
komen overwegingen voor het gebruik van uitrusting met Nitrox aan de orde. 
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Rebreathers

Aan de oppervlakte ademen we 21 procent zuurstof. Wanneer we met een open systeem (automaat) 
duiken, dan wordt 17 procent van deze zuurstof ongebruikt weer uitgeademd. Hetzelfde is van toepas-
sing op Nitrox. Bij EANx36 wordt aan de oppervlakte 32 procent van de zuurstof ongebruikt uitge-
ademd. Bij toenemende diepte wordt het percentage zuurstof, dat door de duiker bij gelijke inspanning 
gebruikt wordt, nog geringer. Een duiker die lucht (21 procent zuurstof) ademt op 30 meter diepte (4 
bar) zal 20 procent van de zuurstof ongebruikt uitademen. Bij gelijke inspanning verbruikt de duiker 
hetzelfde aantal zuurstofmoleculen. Op 30 meter diepte is de dichtheid van het ademgas in de longen 
vier keer zo groot. Dat betekent dat hetzelfde percentage (21 procent) nu voor vier maal zoveel molecu-
len staat. De toename van het aanwezige aantal zuurstofmoleculen verandert het metabolisme echter 
niet. De hoeveelheid ongebruikte zuurstof neemt toe met de diepte en met het percentage dat ingea-
demd wordt.

Diepte O2 ingea-
demd

O2 uitge-
ademd

CO2 uitge-
ademd

O2 ingea-
demd

O2 uitge-
ademd

CO2 uitge-
ademd

Oppervlakte 21% 17% 4% 36% 32% 4%
10 meter 21% 19% 2% 36% 34% 2%
30 meter 21% 20% 1% 36% 35% 1%

Dit betekent dat tijdens een duik met een open systeem veel zuurstof “verspilt” wordt. Lang voor de 
ontwikkeling van het open systeem werd in het leger al met rebreathers gedoken, die gebruik maken 
van de uitgeademde zuurstof. Dit door de uitademgassen voor hergebruik te behandelen (CO2 verwijde-
ren) en het opnieuw te laten inademen om de beschikbare zuurstof efficiënter te gebruiken. In de jaren 
negentig zijn sportduikers begonnen met rebreatherduiken.

Alle rebreathers hebben een aantal ge-
meenschappelijke eigenschappen. Ze heb-
ben allemaal een ademcircuit met ventielen 
die ervoor zorgen dat het ademgas altijd in 
dezelfde richting gaat. Ze hebben allemaal 
een mondstuk dat gesloten kan worden om 
het binnendringen van water te voorkomen 
wanneer het mondstuk uit de mond geno-
men wordt.

Alle rebreathers hebben een flexibel deel in 
het circuit dat “tegenlong” genoemd wordt 
en groter wordt als de duiker uitademt en 
kleiner wordt wanneer de duiker inademt. 
Dit betekent dat het totale volume van te-
genlong en de eigen longen van de duiker 
altijd gelijk blijft en dat het drijfvermogen 
van de duiker niet door het ademen beïn-
vloed wordt. Uitademen om te dalen werkt 
niet meer.

Omdat er een flexibel deel is wordt de re-
breather beïnvloed door de wet van Boyle. 
Het volume veranderd bij verandering van 
diepte. Om het knappen van de tegenlong 

te voorkomen heeft een rebreather een overdrukventiel. De veer in dit ventiel regelt de druk in het 
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ademcircuit. Dit betekent dat alle rebreathers, ongeacht het type, tijdens de opstijging belletjes laten 
ontsnappen.

De laatste gemeenschappelijke eigenschap is de “canister” met ademkalk. De ademkalk is een chemi-
sche stof die met CO2 reageert en het uit het uitgeademde ademgas verwijderd. Ieder korreltje adem-
kalk kan zich met een vast aantal CO2 moleculen binden. Zoals we in de tabel op de vorige pagina kun-
nen zien, blijft het uitgeademde aantal CO2moleculen (en dus niet het percentage) bij gelijke inspanning 
gelijk. Ongeacht de diepte. Dit betekent dat een hoeveelheid ademkalk die aan de oppervlakte genoeg is 
voor drie uur ook op 30 meter diepte genoeg zal zijn voor een duik van drie uur.

Het belangrijkste technische verschil tussen de verschillende rebreathers is de manier waarop vers 
ademgas aan het systeem toegevoegd wordt. Het type rebreather wordt bepaald door de manier waar-
op een bepaald gas aan het systeem toegevoegd wordt. Om het eenvoudig te houden gaan we in de regel 
van vier verschillende soorten rebreathers uit:

· Closed Circuit Oxygen Rebreather – gesloten zuurstofrebreather
· Semi-closed Oxygen Rebreather – semi-gesloten zuurstof rebreather
· Semi-closed Nitrox Rebreather – semi-gesloten Nitrox rebreater
· Closed Circuit Mixed Gas Rebreather – gesloten menggas rebreather

De “closed circuit oxygen rebreather” is uitgerust met een kleine 
fles met zuivere zuurstof. In de tegenlong vinden we een hevel 
die vergelijkbaar is met de hevel in een tweede trap.

De duiker ademt ademgas uit het circuit en ademt in het sys-
teem uit. Het uitgeademde gas gaat door de “canister”, waar de 
CO2 aan de ademkalk gebonden wordt. Hierdoor gaat volume 
verloren (het CO2 ontbreekt). Wanneer het verlies van adem-
gasvolume groot genoeg is, dan neemt het volume van de tegen-
long voldoende af om de hevel te activeren en zal zuurstof uit de 
fles in het ademcircuit stromen.

Dit betekent dat nieuw ademgas alleen aan het systeem toege-
voegd wordt wanneer het volume afneemt. Zo’n verlies van vo-
lume kan tijdens het afdalen ontstaan (Boyle) of wanneer de 
duiker door de neus uitademt (waardoor ademgas naar de om-
geving verloren gaat). De normale reden voor een verlies van 
volume is echter het verbruik van ademgas door de duiker. Dit 
betekent dat het systeem rekening houdt met de werkelijke 
consumptie van de duiker. Dit door alleen verbruikt gas aan te 

vullen. Wanneer een rebreather rekening houdt met de werkelijke consumptie van de duiker, dan 
wordt zo’n rebreather gesloten – “Closed Circuit Rebreather” of CCR – genoemd. Het “closed” wil niet 
zeggen dat het systeem daadwerkelijk gesloten is. Het systeem kan niet gesloten zijn vanwege de aan-
wezigheid van een flexibel deel en de blootstelling aan een veranderende omgevingsdruk. 

Met betrekking tot veiligheid is een gesloten zuurstof rebreather niet voor iedere duiker een goede 
keuze. Het gas in het systeem is niet hetzelfde als het gas in de fles. De duiker ademt geen zuivere zuur-
stof. In het systeem is stikstof aanwezig. Voor de duik zullen de longen van de duiker en het ademcircuit 
met lucht gevuld zijn (bijna 80 procent stikstof). Wanneer de duiker het mondstuk in de mond neemt en 
uit de rebreather begint te ademen, zonder voorzorgen te nemen, dat kan het volume maximaal 21 pro-
cent afnemen. Daartoe moet alle zuurstof in het systeem verbruikt worden. De stikstof blijft echter in 
het systeem (ademkalk neemt geen stikstof op en het lichaam van de duiker is al met stikstof verzadigd 
en zal dus ook vrijwel niets opnemen).

http://www.scuba-publications.com


Duikuitrusting

www.scuba-publications.com
Pagina 28

Een maximum volumeverlies van 21 procent kan te weinig zijn om de hevel in de tegenlong te activeren 
en de duiker raakt door hypoxie (of zelfs anoxie) bewusteloos. Om dit te voorkomen moet je volledig 
uitademen en de tegenlong leegdrukken alvorens het mondstuk in de mond te nemen en zuurstof uit de 
fles aan het systeem toe te voegen. Daardoor ontstaat een beter mengsel dat rijker aan zuurstof is en zal 
het volumeverlies voldoende zijn om de hevel te activeren. Er zal nu telkens bij volumeverlies verse 
zuurstof in het systeem geïnjecteerd worden.

De routine om de eigen longen en de tegenlong te legen alvorens te gaan duiken kan gemakkelijk aange-
leerd worden. Het is moeilijker de duiker zover te krijgen dat deze er elke keer aan denkt deze procedu-
re te herhalen, wanneer hij kort aan de oppervlakte terug komt om iets met de buddy te bespreken. Eén 
ademteug lucht is voldoende om het stikstofgehalte in het systeem enorm te laten toenemen. Dit is een 
reden waarom vaak de voorkeur gegeven wordt aan een semi-closed oxygen rebreather. 

Omdat het gas wat de duiker in werkelijkheid ademt geen zuurstof is, maar Nitrox (de stikstof blijft in 
het systeem circuleren) is de maximum diepte voor gesloten rebreathers meer dan 6 meter (zuurstof 
kan giftig worden bij een partiële zuurstofdruk van 1,6 bar – 6 meter zou het maximum zijn met zuivere 
zuurstof). Dieper duiken dan 6 meter is niet zonder risico. Een duiker met een lekkend masker zal een 
paar keer per minuut het masker leegblazen. Iedere keer wanneer het masker leeggeblazen wordt, gaat 
ademgas uit het circuit verloren. Het verloren ademgas bestaat uit zuurstof en stikstof, maar er wordt 
alleen zuivere zuurstof toegevoegd. Zo zal het zuurstofgehalte in het systeem stap voor stap oplopen en 
daarmee ook de partiële zuurstofdruk op de diepte van de duik. Wanneer de duiker dieper is dan 6 me-
ter, dan kan de partiële zuurstofdruk boven de 1,6 bar komen. Dat brengt de duiker in onmiddellijk 
risico van een zuurstofvergiftiging. In zo’n geval is er een kans groot dat de duiker stuiptrekkingen 
krijgt en daardoor verdrinkt.

Een semi-gesloten zuurstofre-
breather is iets beter voorspel-
baar en heeft een geringer risico 
op hypoxie. In dit geval is de te-
genlong niet met een hevel uitge-
rust, maar is er een spuitkop die 
ingesteld is om iedere minuut een 
vaste hoeveelheid zuurstof aan 
het systeem toe te voegen.

De hoeveelheid zuurstof die geïn-
jecteerd wordt moet de behoefte 
van de duiker in iedere denkbare 
situatie afdekken. De duiker kan 
macrofoto’s maken, wat de con-
sumptie tot 0,5 liter per minuut 
kan reduceren, of de duiker kan 
tegen de stroming zwemmen en 
daarbij een consumptie hebben van 2 liter zuurstof per minuut.

Teveel zuurstof is geen probleem (afgezien van de zuurstofdruk die onder de 1,6 bar moet blijven), 
maar te weinig zuurstof zal hypoxie en dus bewusteloosheid veroorzaken. Dit is de reden waarom de 
spuitkop ingesteld is op de maximaal te verwachten zuurstofconsumptie. In het bovenstaande voor-
beeld zou de spuitkop zijn ingesteld op 2 liter per minuut. Wanneer de duiker niet alle zuurstof ge-
bruikt, dan zal het overtollige ademgas uit het overdrukventiel ontsnappen.

Omdat er telkens stikstof en zuurstof uit het overdrukventiel ontsnapt en alleen zuivere zuurstof toege-
voegd wordt (afgezien van de stikstof die uit het lichaam van de duiker vrijkomt), zal het zuurstofper-
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centage in zo’n systeem hoger zijn dan in een gesloten zuurstofrebreather. Het is dus nog belangrijker 
dat de duiker zich aan een redelijke maximale diepte houdt. Een semi-gesloten Nitrox rebreather werkt 
op dezelfde manier.

Closed Circuit Rebreather (CCR) = injectie gebaseerd op gemeten O2 consumptie

Semi Closed Rebreather (SCR) = injectie gebaseerd op aangenomen O2 consumptie

De constructie van een semi-gesloten Nitrox rebreather is hetzelfde als die van een semi-gesloten zuur-
stof rebreather, maar de hoeveelheid ademgas die per minuut aan het systeem toegevoegd moet wor-
den is groter. Dit kan niet lineair berekend worden. Je kunt niet zeggen dat je voor een zuurstofcon-
sumptie van 2 liter per minuut gewoon 4 liter EANx50 per minuut moet toevoegen. Dit zou 2 liter stik-
stof en 2 liter zuurstof zijn. Je moet rekening houden met de zuurstof die via het overdrukventiel ont-
snapt. 

Semi-gesloten Nitrox rebreathers maken het mogelijk lange duiken te maken, maar de variaties in het 
ademgas in het circuit brengen wat nieuwe ongemakken met zich mee. De “flow” wordt gebaseerd op 
het minimum dat nodig is om het ademgas net boven de hypoxiewaarde te houden. Dit betekent dat een 
duiker lucht ademt als hij de volledige “aangenomen consumptie” van twee liter per minuut gebruikt. 
Zonder instrumenten weten we niet wat het werkelijke zuurstofgehalte is van het mengsel dat we ade-
men. Het enige “juiste” wat we kunnen doen is de duikcomputer (voor de nultijd-berekening) instellen 
voor lucht.

Aan de andere kant, kunnen masker leegblazen en andere handelingen (zoals een “bag purge” welke in 
een rebreather cursus geleerd wordt), het volledige systeem vullen met vers gas uit de duikfles. Dit 
betekent dat de maximum diepte altijd gebaseerd moet worden op het zuurstofgehalte in de duikfles. 
De noodzaak om altijd aan de veilige kant te blijven is een groot nadeel. Met elektronische instrumenten 
die doorlopend meten en berekenen kan het probleem beperkt worden. Het zal echter nooit zo zijn dat 
een rebreather vergelijkbaar is met open systeem waar het altijd bekend is wat de duiker precies 

ademt.

Een gesloten menggas rebreather is com-
plexer dan de andere rebreathers. De re-
den daarvoor is dat de consumptie van 
zuurstof hier niet gemeten kan worden aan 
de hand van verlies van volume. De duiker 
gebruikt een mengsel van verschillende 
gassen en verlies van volume geeft niet aan 
welk gas ontbreekt.

Daarom wordt het zuurstofgehalte in dit 
soort rebreathers elektronisch gemeten. In 
de meeste systemen zijn drie sensoren te 
vinden die het zuurstofgehalte meten en de 
gegevens aan de rekeneenheid doorgeven. 
De duiker kan de partiële zuurstofdruk op 
twee displays aflezen.

De rekeneenheid vergelijkt nu de metingen 
met de ingestelde gewenste partiële zuur-
stofdruk. De duiker kiest de gewenste par-

tiële zuurstofdruk. Meestal kiest de duiker tussen een lage (bijvoorbeeld 0,7 bar) en een hoge (bijvoor-
beeld 1,3 bar) instelling. Wanneer de rekeneenheid een lagere waarde meet dan de gewenste (ingestel-
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de) partiële zuurstofdruk, dan zal een elektronische injector geactiveerd worden. Deze injecteert zuur-
stof, totdat de partiële zuurstofdruk weer op de gewenste waarde is. De duiker bedient manueel de 
injectie van verdunningsgas. Dit kan lucht, pure stikstof, helium, een mengsel van helium en stikstof of 
een ander gas zijn. 

De duiker gebruikt het verdunningsgas voor het trimmen. Het verdunningsgas is inert en blijft in het 
systeem. Je hoeft alleen gas toe te voegen wanneer volume verloren gaat en dus een negatief drijfver-
mogen ontstaat.

Rebreathers van dit soort worden niet voor het sportduiken aanbevolen. Het nodige onderhoud kost 
veel tijd en geld. Het elektronische circuit moet tegen water beschermd worden, wat bijvoorbeeld ge-
daan kan worden door de bedrading door middendrukslangen te voeren. De sensoren moeten van tijd 
tot tijd vervangen worden en de elektronische injectie moet op een juiste werking gecontroleerd wor-
den. De tijd en het geld dat hiervoor geïnvesteerd moet worden is meestal meer dan een duiker hier-
voor over heeft.

Naast de bedenkingen met betrekking tot het onderhoud hebben deze rebreathers een slechte reputatie 
vanwege een groot aantal dodelijke duikongevallen. De meeste van deze ongevallen zijn veroorzaakt 
door een fout van de duiker. Dit soort rebreathers geeft een duiker echter vele kansen om zo’n fout te 
maken. Een voorbeeld is een duiker die met een hoge instelling (1,3 bar) op een diepte van 10 meter 
duikt. Wanneer de duiker nu snel afdaalt naar 30 meter diepte en daarbij geen verdunningsgas toevoegt 
(het systeem doet dit niet automatisch), dan zal de partiële zuurstofdruk plotseling stijgen tot 2,6 bar. 
Dit zou een zuurstofvergiftiging veroorzaken. De duiker kan verdrinken omdat hij alleen even vergeten 
was verdunningsgas toe te voegen.

Een ander voorbeeld is een duiker die met een instelling van 1,3 bar na een duik aan de oppervlakte 
terug komt. Aan de oppervlakte zal de rekeneenheid merken dat de partiële zuurstofdruk te laag is (aan 
de oppervlakte heerst 1 bar druk en de partiële zuurstofdruk kan dus niet op 1,3 bar komen). De duiker 
hoort de zuurstofinjectie doorlopend blazen. Om zuurstof te sparen draait de duiker de zuurstoffles 
dicht. Wanneer de duiker dan om wat voor reden dan ook even onder water wil, dan zal het systeem 
binnen enkele ademteugen hypoxie veroorzaken en de duiker raakt bewusteloos.

Gesloten menggas rebreathers hebben een enorm voordeel voor beroepsduikers en het leger. Ze wer-
ken niet met een vast zuurstofpercentage, maar met een vaste zuurstofdruk. Dit betekent dat er (theo-
retisch gezien) geen maximum diepte is. De partiële zuurstofdruk komt nooit boven de 1,6 bar en het 
verdunningsgas kan in overeenstemming met de gewenste diepte gekozen worden. Op een diepte van 3 
meter zal de duiker tijdens een decompressiestop (na een poosje) vrijwel zuivere zuurstof ademen.

Nitrox en uitrusting

De aandacht die nodig is voor duikuitrusting die met Nitrox gebruikt wordt hangt af van de partiële 
zuurstofdruk waarmee het in contact komt. In de vroege jaren van verrijkte lucht tendeerden we ertoe 
het met de “speciale aandacht” een beetje te overdrijven. Soms werden automaten zelfs met trichloor-
ethyleen ontvet. Deze ontvetter op zich brengt waarschijnlijk heel wat meer risico met zich mee voor de 
persoon die het gebruikt, dan kleine vetsporen op de automaat ooit met zich mee zouden kunnen bren-
gen. Als duiker zien we er meestal geen probleem in om een automaat die drupt van het vet aan te slui-
ten op een duikfles met lucht op 300 bar. We worden echter nerveus wanneer een automaat met 
vetsporen aangesloten moet worden op een fles met Nitrox32 op 200 bar. De partiële zuurstofdruk is 
echter in beide gevallen vrijwel gelijk – 200 bar x 0,32 = 64 bar en 300 x 0,21 = 63 bar.
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Het bovenstaande betekent niet dat we vet op de uitrusting mogen negeren en dat we kunnen doen wat 
we willen. Het hangt allemaal af van de aanwezigheid van zuurstof, de energie (hitte), ontbrandingsmo-
gelijkheden en de zelfontbrandingeigenschappen van de stoffen die met zuurstof in contact komen.

Een basisregel binnen de duikindustrie is dat alle gassen tot een zuurstofgehalte van 40 procent behan-
deld worden alsof het lucht is en dat gassen met een zuurstofgehalte boven 40 procent behandeld wor-
den alsof het zuivere zuurstof is. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij het vullen van flessen met verrijkte 
lucht. Nitrox dat op omgevingsdruk gemengd wordt en daarna met een oliegesmeerde compressor op 
druk gebracht wordt, heeft een zuurstofaandeel van maximaal 40 procent (onder voorwaarde dat de 
plaatselijke wetgeving deze methode toestaat). Voor hogere mengsels moet met de partiële druk me-
thode gemengd worden.

Wanneer de duikfles en de kraan in contact komen met zuurstofgehaltes boven 40 procent, dan moeten 
ze regelmatig gereinigd worden. Normen voor zuivere lucht staan een bepaalde hoeveelheid vet in de 
lucht toe. Wanneer een fles vaak gevuld wordt, dan hopen deze vetten zich in de duikfles op. Na verloop 
van tijd bereiken ze een kritische waarde. Het hangt ook nu weer allemaal af van de aanwezige energie, 
de zelfontbrandingwaarde van de vetten en andere factoren. Het is niet mogelijk om een vaste waarde 
te geven. Het enige wat gedaan kan worden is een regelmatige ontvetting van de kraan en de fles. De 
procedures hiervoor worden geleerd in cursussen over compressoren en Nitrox installaties.

Alle andere uitrusting dient tijdens een servicebeurt behandeld te worden in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de fabrikant. Dit komt er meestal op neer dat een zuurstofverdraaglijk smeermiddel 
gebruikt moet worden en dat O-ringen die met hoge druk in aanraking komen van Viton (of dergelijke) 
gemaakt moeten zijn. Een werkplaatshandboek geeft hierover gedetailleerde informatie.

Voor het duiken met een open systeem kom je zelden mengsels tegen boven de Nitrox36. Daarvoor zijn 
de bedenkingen beperkt, of zelfs theoretisch (voor de duiker, niet de blender). Over het algemeen wordt 
het niet aanbevolen om titanium of aluminium te gebruiken voor verrijkte lucht, maar ook dit is iets 
waar diverse factoren meespelen.

Wanneer we alles op een rijtje zetten, dan komt het erop neer dat we een paar voorzorgsmaatregelen 
moeten nemen met uitrusting die met verrijkte lucht gebruikt wordt. Deze zijn echter beperkt. Het is de
fabrikant die passende richtlijnen op dit gebied moet geven. Zulke aanbevelingen zijn dan voor de tech-
nicus en de duiker bindend.

Inflators & trimvestventielen

De inflator maakt het mogelijk lucht uit 
de duikfles in het trimvest te blazen. De 
inflatorslang wordt aangesloten op één 
van de middendrukpoorten van de eerste 
trap en de snelsluiting aan de andere 
kant wordt aangesloten op de inflator van 
het trimvest (en/of het droogpak). In 
vergelijking met een automaat is een 
inflator eenvoudig. 

Net als bij automaten is de “flow” een 
belangrijk kenmerk voor een inflator. Een 

duiker die geconfronteerd wordt met een gebrek aan drijfvermogen op grotere diepte zal in staat willen 
zijn snel lucht in het vest te blazen. Dit is de reden waarom het niet aanbevolen wordt om van signaalin-
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strumenten gebruik te maken die tussen de inflator en de inflatorslang geplaatst worden. Sommige van 
deze instrumenten beperken de “flow” van de inflator tot minder dan 50 procent.

Het aspect “flow” is bijzonder belangrijk voor gecombineerde inflator/automaten. In dat geval is een 
tweede trap in dezelfde behuizing als de inflator gebouwd, waardoor de duiker erdoor kan ademen en 
het trimvest op kan blazen. In deze uitrusting zijn geen onderdelen te vinden die we nog niet behandeld 
hebben. De tweede trap heeft een normaal membraan en hevel en ook een zitting en een ventiel. De 
inflator heeft hetzelfde mechanisme als een “normale” inflator. Het enige verschil is dat de twee samen 

in dezelfde behuizing gebouwd zijn.

De luchttoevoer voor de tweede trap en de inflator kan niet 
zeker gesteld worden met een normale inflatorslang. Daar-
om zijn de inflatorslangen voor de inflator/automaten uit-
gerust met een extra dikke snelaansluiting.

Inflator/automaten zijn in sommige gebieden populair. In 
een zonder-lucht situatie zal een duiker de primaire tweede 
trap aan de ontvanger geven en zelf uit de infla-
tor/automaat ademen. Er zijn behoorlijk wat onderdelen in 
een enkele behuizing gebouwd, wat ze relatief gevoelig 
maakt. Hierdoor zijn ze minder populair in gebieden waar 
men door de branding te water gaat.

Voor het inflatormechanisme zijn er drie basistypes. Ze 
hebben allemaal een veerbelaste knop welke bij het indruk-
ken een passage opent om lucht uit de middendrukslang in 
het vest te laten stromen.

Het mechanisme links heeft slechts één O-ring. De piston is 
aan het einde conisch gevormd zodat de passage wordt afgesloten. Wanneer op de knop gedrukt wordt 
dan wordt de afsluiting geopend en stroomt lucht in het trimvest. De veer drukt de piston terug in ge-
sloten positie wanneer je niet meer op de knop 
drukt. In het tweede model zal de afsluiting 
openen wanneer we op de knop drukken om-
dat de onderste O-ring in het conische gedeelte 
van de behuizing het contact met de behuizing 
verliest. Het derde model maakt gebruik van 
een tegen de stroom openende klep die we 
kennen van pilot tweede trappen. Het is soms 
hetzelfde ventiel als in de inflatorslang (en 
fietsbanden).

Veel trimvesten hebben een snelontluchter op 
de plaats waar de geribbelde inflatorslang aan het trimvest gemonteerd is. Een koord, dat door de slang 
loopt staat de duiker toe de ontluchter te bedienen. Deze snelontluchter functioneert ook als overdruk-
ventiel.

In het overdrukventiel wordt een ventiel met een veer op een zitting gedrukt. De kracht van de veer 
bepaald hoeveel druk in de houder, die door het ventiel beschermd is, wordt toegestaan. Een trimvest is 
voorzien van zo’n ventiel (meestal meer dan één).

De meeste overdrukventielen hebben een koord dat de duiker toestaat het ventiel ook manueel te be-
dienen, wanneer deze het vest snel wil ontluchten. Het onderhoud van deze ventielen is eenvoudig en 
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neemt niet veel tijd. Er zijn nauwelijks delen die vervangen dienen te worden. Schoonmaken en contro-
leren op slijtage zijn over het algemeen afdoende.

Sommige nieuwere snelontluchters zijn uitgerust met een pneumatisch ventiel. Wanneer de duiker op 
een knop drukt, dan stroomt middendruk in een flexibele slang en dit drukt een veerbelaste piston on-
der het ventiel omhoog, wat het ventiel opent (de meeste systemen openen meerdere ventielen tegelijk 
om de lucht in het vest toe te staan op de hoogste plaats te ontsnappen).

Wanneer de duiker de knop los laat, dan wordt de flexibele slang ontlucht. De veer is nu sterk genoeg 
om de piston terug te drukken en de ventielen te sluiten. Veel duikers hebben een voorkeur voor deze 
systemen omdat het niet meer nodig is de arm op te tillen om de ontluchtingsknop op het hoogste punt 
te brengen om het trimvest te ontluchten. Anderen vinden deze systemen helemaal niet prettig. Ze zien 
risico’s in het feit dat het pneumatische systeem niet meer functioneert wanneer de duikfles leeg is, wat 
het onmogelijk maakt deze ventielen voor het ontluchten te gebruiken. Anderen vinden het moeilijker 
met deze systemen dan met het traditionele systeem om de hun drijfvermogen precies af te stellen.

De traditionele snelontluchter (links) en de inflatorknop (midden) op het trimvest dat gebruikt wordt 
om de pneumatische snelontluchters (rechts) te bedienen.

Instrumenten

Manometers worden met een hoge-
drukslang aangesloten op de hoge-
drukkamer van de eerste trap. Aan 
de kant van de manometer zijn ze 
voorzien van een swivel. Hierdoor is 
het mogelijk de manometer te 
draaien, waardoor het aflezen van 
de druk gemakkelijker wordt. 

De swivel behoort tot de gevoeligste 
delen van de duikuitrusting. Het 
deel tussen de twee O-ringen staat 
in contact met water (en zout en 
mineralen) en aan de andere kant 
van de O-ring staat dezelfde druk als 

in de duikfles. Iedere keer als de duiker de manometer draait zijn de O-ringen in beweging. Het zijn dus 
dynamische O-ringen en ze moeten het daarvoor benodigde onderhoud krijgen. Een lekkende O-ring
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aan een swivel is te herkennen aan een stroom kleine luchtbelletjes die onder de beschermkap of con-
sole uitkomt. 

Tijdens een duik komt water in het deel tussen de twee O-ringen. Schade wordt veroorzaakt door ach-
terblijvende afzettingen van zout en mineralen. Na de swivel gaat de lucht in een gebogen buis. Deze zal 
met toenemende druk uitrollen en zet de naald op de manometer in beweging. 

De manometer werkt met een open bourdonbuis. Dit 
betekent dat de druk (200 bar of meer) in de dunne buis 
binnenin de manometer komt. De druk oefent kracht uit 
op de binnenwand van buis. Vanwege de gebogen vorm 
is het oppervlak aan de naar buiten wijzende kant van 
de buis groter dan de kant die naar het midden wijst. 
Door dit verschil in oppervlak zal de spiraal zich onder 
toenemende druk steeds meer strekken (uitrollen).

De druk komt niet in de behuizing en deze is dus niet 
gebouwd op het weerstaan van hoge druk. Wanneer de 
buis kapot gaat komt de druk echter wel in de behuizing 

en deze zou dan onder de druk bezwijken.

Voor zulke gevallen is de manometer voorzien van een overdrukventiel. Dit ventiel moet het mogelijk 
maken dat de lucht uit de behuizing kan ontsnappen voordat de druk zo hoog is dat de behuizing deze 
niet kan weerstaan. In veel gevallen is dit een stuk plastic dat uit de wand loskomt voordat de druk zo 
hoog wordt dat de behuizing bezwijkt. Een console of beschermkap dient voorzien te zijn van een gat 
op de plaats van het overdrukventiel. Een console zonder dit gat, of een gat op de verkeerde plaats, kan 
het overdrukventiel blokkeren. Daardoor kan de druk in de behuizing te hoog oplopen. Dit gebeurt
vooral wanneer duikers zelf een niet-origineel instrument in een console plaatsen.

Tegenwoordig zijn de meeste dieptemeters digitaal en werken met een 
druksensor die de gemeten druk, door verandering in de elektrische 
weerstand, omzet in de diepte die op de display van de computer aan-
gegeven wordt. Anders dan afspoelen met kraanwater, het instrument 
beschermen tegen direct zonlicht en het wisselen van de batterijen (en 
soms niet eens dat), kan de gebruiker niet veel doen met betrekking tot 
het onderhoud.

De meeste van deze dieptemeters (duikcomputers) maken het mogelijk 
bepaalde gegevens over de duik zelf in te stellen, zoals het verrijkte 
lucht mengsel, de hoogte en een geschatte gevoeligheid van de duiker 
voor decompressieziekte. Ze verzamelen ook gegevens voor het logboek en statistieken.

De meer traditionele dieptemeters hebben een bourdon buis die verge-
lijkbaar is met die welke ook in de manometer gevonden wordt. In dit 
geval is het een gesloten bourdonbuis. Dat betekent dat de druk niet in 
de buis komt, maar op de buitenkant van de buis drukt. Daarom zal de 
buis bij toenemende druk niet uitrollen, maar inrollen om de naald op 
de dieptemeter te bewegen.

Tijdens de productie wordt de buis met een gas gevuld (dus op atmosfe-
rische druk) en dan afgesloten. De behuizing is gevuld met een vloeistof 
die de omgevingsdruk overbrengt naar de buis. Verschillen in het gas in 
de buis en vloeistof in de behuizing hebben diverse verschillende na-
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men voor dit soort dieptemeters met zich meegebracht. Het zijn echter allemaal bourdondieptemeters 
en het werkingsprincipe is gelijk. Enkele vaak gebruikte namen: helium dieptemeters, olie-gevulde 
dieptemeters, et cetera. De naam geeft aan dat de buis met helium gevuld is, of dat de buis in een olie-
omgeving geplaatst is.

Het kan gebeuren dat de naald op de dieptemeter voor een duik niet op nul staat. Dit wordt veroorzaakt 
door veranderingen in hoogte bij het duiken in bergmeren of, in mindere mate, door veranderingen in 
temperatuur en atmosferische druk op zeeniveau. Wanneer de naald aan de oppervlakte 2 meter onder 
nul aangeeft, dan zal deze op 20 meter diepte 18 meter aangeven en op 30 meter diepte 28 meter.

Membraandieptemeters hebben het-
zelfde probleem. Daarom zijn dit soort 
dieptemeters uitgerust met een knop 
die het mogelijk maakt om het instru-
ment voor de duik op nul te stellen. 
Wanneer de dieptemeter voor de duik 
op nul is gezet, dan zal tijdens de duik 
de werkelijke diepte afgelezen worden
(met 3 procent verschil tussen zout en 
zoet water).

Een membraandieptemeter is met 
lucht gevuld. Bij toenemende druk zal 
het (metalen) membraan steeds ver-
der naar binnen buigen. Het zal tegen 
een mechanisme drukken dat de naald 
beweegt om de diepte aan te geven.

In deze twee soorten dieptemeters is 
de beweging van het membraan of de buis ongeveer evenredig met de druktoename. Hierdoor is de 
aflezing op grotere diepte nog steeds behoorlijk nauwkeurig. Het kan echter moeilijker zijn om de diep-
te tijdens een veiligheidsstop of decompressiestop af te lezen.

Dit soort dieptemeters waren populair in de tijd dat duiken alleen met duiktabellen berekend konden 
worden. Duiktabellen verplichten de duiker te rekenen met de grootste diepte die tijdens de duik be-
reikt is. Dit is de reden voor de tweede (rode) naald die als sleepnaald door de zwarte naald verder 
gedrukt wordt, maar blijft staan op de maximale diepte 
die tijdens de duik bereikt is. Dat is de diepte die voor de 
berekeningen gebruikt wordt. Wanneer zo’n naald ge-
blokkeerd is, dan kan het probleem verhopen worden 
met een mengsel van heet water en witte azijn, omdat het 
probleem meestal veroorzaakt wordt door afzettingen 
van zout onder de knop.

Een capillaire dieptemeter werd soms gebruikt om een 
probleem van een bourdon of membraan dieptemeter op 
te lossen. Bijvoorbeeld het gebruik aan nauwkeurigheid 
tijdens een decompressie- of veiligheidsstop en het afle-
zen van de werkelijke (en niet de theoretische) diepte 
tijdens duiken in bergmeren. De capillaire dieptemeter is 
een buis met een kleine diameter (vandaar de naam ca-
pillair). De diameter van de buis is kleiner dan de opper-
vlaktespanning van een waterdruppel. Dit betekent dat 
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we geen water in of uit de buis kunnen gieten, zonder een aanvullende kracht toe te passen (druk).

De buis is een open ruimte die met lucht gevuld is en zich gedraagt volgens de wet van Boyle. Dit bete-
kent dat het verdubbelen van de druk het volume halveert (op zeeniveau is de druk op 10 meter diepte 
2 bar. Dit is het dubbele van de 1 bar aan de oppervlakte. De markering voor 10 meter diepte staat dus 
precies op de helft van de buis). De helft van de schaal wordt dus gebruikt voor dieptes van 0 tot 10 
meter. De nauwkeurigheid voor deze dieptes groot is. Een deel van de nauwkeurigheid gaat verloren 
doordat het moeilijk is de grens tussen lucht en water te herkennen.

Sommige duikers bevelen je aan om voor het duiken op grotere hoogte een capillaire dieptemeter te 
gebruiken en daarmee de berekening van de theoretische diepte te controleren. Omdat een capillaire 
dieptemeter volgens de wet van Boyle werkt houden deze rekening met de atmosferische druk.

Wanneer bij een bepaald bergmeer de atmosferische druk 0,8 bar is, dan zal de buis voor de duik met 
deze druk gevuld zijn. Het verdubbelen van de druk zal het volume halveren. Het dubbele van 0,8 bar is 
1,6 bar. Daardoor zal de dieptemeter aangeven, dat de duiker op 10 meter diepte is, wanneer hij in 
werkelijkheid slechts 8 meter diep is. 

In tegenstelling tot de andere types dieptemeters is dit een diepte die groter is dan de werkelijke diepte 
(de andere dieptemeters geven bij een geringere atmosferische druk een geringere diepte). De aange-
geven diepte (in dit voorbeeld 10 meter) is niet de werkelijke diepte, maar het equivalent van de diepte 
op zeeniveau. Met andere woorden, de theoretische diepte die bepaald hoeveel nultijd beschikbaar is 
voor een duik in een meer op deze hoogte.

.
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