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Alle rechten voorbehouden

Deze uitgave, en alle delen daarvan, is beschermd door de wetgeving op het 
auteursrecht. Ieder gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is, 
zonder schriftelijke toestemming van de auteur, niet toegestaan en 
strafbaar. Daaronder valt in het bijzonder het kopiëren, vertalen of het 
opslaan en distribueren in elektronische systemen.

De weergave van gebruiksnamen, handelsnamen, logo’s of merken, et cetera 
in dit werk geeft, ook zonder bijzondere markering, niet het recht tot de 
aanname dat deze in de zin van de wettelijke regelingen voor 
handelsmerken vrijgegeven zijn en daarom door een ieder gebruikt zouden 
mogen worden.
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Introductie

Dit boekje is geschreven 
voor het leren van de 
concepten achter het gebruik 
van Nitrox en als 
voorbereiding voor de 
deelname aan een initiatie 
die door een professionele 
instructeur gegeven wordt. 
De kwalificatie als Nitrox 
duiker staat je toe de duiktijd 
te verlengen door gebruik te 
maken van de voordelen die 
dit gas te bieden heeft.

Aan het begin van ieder 
onderwerp is een verklaring 
opgenomen die definieert 
welk niveau van begrip van 
je verwacht wordt op dit 
niveau van opleiding.
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Het voorkomen van 
medische problemen
Volgens statistieken is er geen verschil tussen het percentage duikers dat 
decompressieziekte of een andere aan het duiken gerelateerde aandoening 
krijgt, tussen degenen die met lucht of met Nitrox duiken. In beide gevallen 
is het aantal voorvallen verassend laag. Desondanks zijn voor het duiken 
met Nitrox een aantal aanvullende voorzorgen noodzakelijk. De procedures 
die in duikcursussen geleerd worden om de blootstelling aan stikstof en 
zuurstof binnen acceptabele grenzen te houden moeten aangepast worden. 
Dit omdat met Nitrox de verhouding tussen die twee gassen anders is. Dit 
hoofdstuk gaat in op de berekeningen die nodig zijn om die aanpassingen te 
doen.
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Nitrox

Nitrox staat voor een mengsel van 
stikstof (nitrogen of nitr) en zuurstof 
(oxygen of ox). Strikt genomen zou ook 
lucht Nitrox zijn omdat het een mengsel 
is van ongeveer 21% zuurstof, 78% 
stikstof en de overige 1% als mengsel 
van diverse restgassen. Ter 
vereenvoudiging worden die restgassen 
vaak bij het stikstof opgeteld. Het 
stikstofgehalte (inclusief die restgassen) 
is dan 79%. Wanneer duikers in normale 
omgangstaal over Nitrox spreken, dan 
hebben ze het echter over een specifieke 
groep van mengsels. Het gaat dan 
specifiek over mengsels met een hoger 
zuurstofpercentage dan in lucht. Voor 
sportduikers is er ook een bovengrens 
van 40% zuurstof. De juiste term zou “zuurstof verrijkte lucht” zijn. De term 
Nitrox is echter zo ingeburgerd dat verwarring onwaarschijnlijk is. Wanneer 
je Nitrox zegt in plaats van “ zuurstof verrijkte lucht” of “verrijkte lucht 
Nitrox”, dan weet iedereen waarover je het hebt.

Bij de meeste duiken die gemaakt worden volgens profielen die voor 
sportduikers gebruikelijk zijn, zal de luchtvoorraad op zijn voordat de 
nultijd een opstijging noodzakelijk maakt. Er zijn echter duiken waarvan je 
zou willen dat die langer duren. Dit is wat Nitrox doet. Het lagere 
stikstofgehalte in het ademgas resulteert in langere nultijden. Afhankelijk 
van de diepte en het mengsel kan de beschikbare nultijd meer dan het 
dubbele zijn van de tijd die met lucht beschikbaar is. Je hebt het meeste 
voordeel van Nitrox wanneer je meerdere duiken op een dag maakt. Je hebt 
ook voordeel van Nitrox bij enkele duiken op dieptes van 25 tot 30 meter,
op plaatsen waar je tijdens de opstijging niet van het reliëf kunt profiteren.

Leg uit wat Nitrox en verrijkte 
lucht zijn.
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Tegenover het voordeel van 
langere duiktijden staan ook 
nadelen. Om het stikstofaandeel 
te reduceren is het 
zuurstofaandeel groter dan in 
lucht. Niet het lagere 
stikstofgehalte, maar het hogere 
zuurstofgehalte is de reden voor 
aanvullende opleiding. Zuurstof 
kan onder druk fysiologische 
problemen veroorzaken. Bij een 

hoger zuurstofgehalte is ook de kans op oxidatie groter. Snelle oxidatie is 
vuur of een explosie, langzame oxidatie is roest of andere processen die met 
de tijd verval van materiaal veroorzaken. De risico’s in relatie tot Nitrox zijn 
gemakkelijk te voorkomen of onder controle te houden, maar daarvoor 
moet je wel weten wat je doet. De Nitrox opleiding voorziet in de benodigde 
kennis. Partiële druk is daarbij een belangrijk concept. Het zuurstofgehalte 
voorziet niet in een bruikbare maat voor mogelijke risico’s. Het risico van 
zuurstof hangt niet alleen van het percentage af, maar ook van de druk. 
Wanneer we een percentage met de druk vermenigvuldigen dan vinden we 
een waarde die als partiële druk aangeduid wordt.

De wet van Dalton gaat over partiële 
druk. Het geeft aan dat de som van alle 
deeldrukken (partiële drukken) van 
gassen in een mengsel de totale druk 
van het mengsel bepalen – of – p1 + p2 + p3 . . . . . = Ptot. Alle gassen in het 
mengsel gedragen zich alsof de andere gassen niet aanwezig zijn. Ze oefenen 
allemaal voor zich hun eigen druk uit. De som van deze drukken is de totale 
druk. Lucht bestaat uit 21% zuurstof en 79% stikstof. De totale druk aan 
land is 1 bar. De partiële druk van zuurstof is daarom 0,21bar en de partiële 
druk van stikstof 0,79bar. Dit is het resultaat van het vermenigvuldigen van 

Leg uit waarom het duiken met 
Nitrox aanvullende opleiding 
noodzakelijk maakt.

Noem de wet van Dalton en 
bereken partiële druk.
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de druk (1 bar) met het percentage. Wanneer we de partiële drukken 
optellen komen we weer op de atmosferische druk van 1 bar.

Wanneer een duikfles met lucht gevuld is op een druk van 200 bar, dan 
veranderen de percentages niet. Stikstof en zuurstof hebben nog steeds 
hetzelfde aandeel in de totale druk. 21% van het gas dat in de fles gevuld is, 
is zuurstof. De partiële zuurstofdruk in de duikfles is dus 21% van 200 bars, 
wat 42 bar is. Wanneer we berekeningen doen, dan schrijven we het 
percentage als een decimaal (21% = 0,21) – de berekening is dus 0,21 x 200
bar = 42 bar. Berekeningen met de wet van Dalton zijn niet moeilijk. Het 
percentage voor een bepaald mengsel blijft gelijk en de partiële druk wordt 
gevonden door dat percentage (als decimaal) met de totale druk te 
vermenigvuldigen.

Het voorkomen van medische problemen

Wanneer we het over zuurstof hebben, 
dan bedoelen we normaalgesproken 
het relatief stabiele O2 molecule. Er 
bestaan echter andere reactieve 
zuurstof moleculen die ontstaan bij 
chemische reacties die in ons lichaam 
plaats hebben. Onder normale 
omstandigheden worden deze reactieve moleculen snel geneutraliseerd 
door een zeer effectief natuurlijk afweersysteem. Bij een hoger 
zuurstofgehalte zal ook het aantal reactieve moleculen toenemen. Wanneer 
er teveel zijn, dan kan het natuurlijke afweersysteem dit niet meer 
verwerken. Als dat gebeurt, dan zal de duiker convulsies (stuiptrekkingen) 
krijgen die vergelijkbaar zijn met een aanval van epilepsie. Door die 
convulsies is de duiker niet meer in staat om het trimvest op te blazen of 

lood af te werpen. De kans is ook groot dat de duiker 
de ademautomaat niet meer in de mond kan houden. 
De kans dat convulsies tot verdrinking voeren is dus 
groot.

Uit onderzoek (de foto links toont experimenten die 
in 1947 door K.W. Donald gedaan zijn) is gebleken 

Leg uit hoe de partiële 
zuurstofdruk een risico op een 
dodelijk ongeval in zich bergt en 
wat een duiker kan doen om dat 
risico te beperken.
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dat het risico op convulsies begint bij een partiële zuurstofdruk van 1,6 bar. 
Er is ook een tijdfactor, maar onderzoek heeft nog niet kunnen voorzien in 
een bevredigende manier om dit te kwantificeren. De Amerikaanse
“National Oceanic and Atmospheric Administration” geeft in haar 
duikhandboek aan dat een betrouwbare voorspelling van convulsies niet 
mogelijk is, maar geeft toch aanbevelingen. Bij blootstelling aan 1,6 bar
moet de duur beperkt worden tot 45 minuten, bij 1,5 bar tot 120 minuten, 
bij 1,4 bar tot 150 minuten, bij 1,3 bar tot 180 minuten en bij 1,2 bar tot 210 
minuten. De blootstelling moet gevolgd worden voor alle duiken die op 
dezelfde dag gemaakt worden. Om dit te doen kan aan iedere duik een 
percentage van het toegestane totaal toegekend worden. Veel 
duikcomputers geven deze percentages op het display aan. Het percentage 
wordt vaak de “oxygen clock” genoemd.

Voor sportduikers is het gebruikelijk de maximum diepte van een duik zo te 
berekenen dat een partiële zuurstofdruk van 1,4 bar nooit overschreden
wordt. De diepte waar de partiële zuurstofdruk 1,4 bar is wordt de 
planningsdiepte genoemd. Door de planning op 1,4 bar te berekenen 
ontstaat een marge voor fouten (drijfvermogen, vergeten de diepte te 
controleren, een stroming naar beneden). 1,4 bar houdt ook rekening met 
de tijdfactor (hoe onnauwkeurig deze ook is). Vaak wordt ook de diepte 
berekend waarop de partiële druk 1,6 bar wordt. Dit wordt soms de 
“maximum diepte” genoemd en is bedoeld om een waarde toe te kennen aan 
de marge voor fouten. Het risico op convulsies wordt dus voorkomen door 
de diepte waarop het mengsel gebruikt kan worden te weten én die diepte 
te respecteren.

Problemen bij het zien, rinkelen in de 
oren, misselijkheid, duizeligheid, 
geïrriteerd zijn en verwarring zijn 
aanduidingen die aan convulsies vooraf 
kunnen gaan. Wanneer je zulke 
symptomen bemerkt, dan moet de duik 
onmiddellijk afgebroken worden. In de meeste gevallen ontstaan zulke 
aanduidingen echter niet, of worden ze over het hoofd gezien. Convulsies 
door een te hoge zuurstofdruk ontstaan vaak zonder waarschuwing vooraf. 
Als dit gebeurt, dan dient de buddy de situatie te behandelen op dezelfde 
manier zoals dat gedaan wordt voor een bewusteloze duiker. Convulsies

Leg uit hoe problemen met een te 
hoge zuurstofdruk herkend 
kunnen worden en wat in dat 
geval gedaan moet worden.
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met de intensiteit van een epileptische aanval 
kunnen niet over het hoofd gezien worden. De 
reactie dient te zijn om de duiker op een 
geringere diepte te brengen. Wanneer de 
duiker de automaat nog in de mond heeft, dan 
dient deze op de plaats gehouden te worden.

Soms wordt aanbevolen om te wachten en de 
duiker pas naar geringere diepte te brengen 
nadat de convulsies ophouden. Dat advies 
gaat in op de mogelijkheid dat de duiker door 
de convulsies de adem inhoud door 
aangespannen spieren. Hiermee ontstaat het 
risico op een overdrukverwonding aan de 

longen. Bij het sportduiken (met mengsels tot 40%) is die zorg echter niet 
zo groot als voor duikers die van zeer hoge mengsels of zelfs zuivere 
zuurstof gebruik maken. Sportduikers krijgen convulsies alleen op grotere 
diepte. De relatieve (percentage) verandering in druk gaat op grotere diepte 
meer geleidelijk dan op geringe diepte (wat de situatie zou zijn voor een 
duiker die zuivere zuurstof ademt). Voor het sportduiken is het onmiddellijk 
naar een geringere diepte brengen van de betroffen duiker dus een 
redelijker advies.

Je computer moet ingesteld worden 
voor het Nitrox mengsel dat je gebruikt 
en de partiële druk die je acceptabel 
acht. Het is aan te bevel om daarvoor 
een partiële druk van 1,4 bar te nemen
(of lager wanneer je dat wilt). Wanneer deze instellingen gedaan zijn, dan 
geeft de computer de dieptegrenzen. De meeste computers hebben een 
audio alarm dat afgaat op het moment dat je die diepte bereikt. Voor 
telefoons, tablets en computers zijn er diverse applicaties beschikbaar om 
deze berekeningen aan land te doen. Als Nitrox duiker moet je de 
berekening voor de maximum diepte echter ook zelf kunnen uitvoeren. De 
formules voor dat doel zijn hier gegeven.

Bereken de planningsdiepte en de 
maximum diepte voor een Nitrox 
mengsel.
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Omdat je een diepte wilt weten (niet een druk) wordt in de formule de 
eenheid MSW gebruikt, wat staat voor “Metres of Salt Water”. 1 bar komt 
dus overeen met een diepte van 10 meter of 10 MSW, 1,4 bar is gelijk aan 14 
MSW en 1,6 bar aan 16 MSW. De formule vraagt je dus om de maximaal 
toegestane partiële druk te delen door het zuurstofpercentage en dan de 
atmosferische druk (1 bar of 10 MSW) van het resultaat af te trekken. 

De planningsdiepte voor een duik met lucht zou dus (14/0,21) min 10 zijn. 
Dat is ongeveer 56 meter, wat behoorlijk dieper is dan de grenzen voor het 
sportduiken. Nitrox 36 zou resulteren in (14/0,36) min 10. Dit geeft een 
maximum diepte van ongeveer 28 meter. Nitrox kan dus niet gebruikt 
worden op alle diepten die door sportduikers bezocht worden. Dit geeft aan 
dat het Nitrox mengsel afgestemd moet worden op het geplande duikprofiel. 
Soms wordt de planningsdiepte “Maximum Operational Depth” of MOD
genoemd.

Een hoge partiële zuurstofdruk kan ook 
een negatieve werking op de longen 
hebben. De longblaasjes (alveoli) 
sluiten zich daarbij. Dit probleem komt 
echter voor bij mensen die gedurende 
tenminste een dag ononderbroken 
hoge concentraties zuurstof inademen. Door de kortere duur van duiken 
met Nitrox is dit probleem niet relevant.

Acclimatisatie kan wel een probleem worden. Van bergbeklimmers is 
bekend dat ze vaak een pauze van een paar dagen inlassen alvorens naar 
nog grotere hoogte te gaan. Dit doen ze om hun lichaam toe te staan een 
betere zuurstofverzorging van de lichaamsweefsels te ontwikkelen. Het 
lichaam de tijd geven om meer rode bloedlichaampjes (hemoglobine) aan te 
maken is een belangrijk aspect van deze acclimatisatie. Op grotere hoogte 
merkt het lichaam dat de zuurstofverzorging niet voldoende is en reageert 
daarop met een hogere productie van hemoglobine. Het feit dat de 

Beschrijf de mate waarin andere 
fysiologische problemen in relatie 
tot zuurstof relevant zijn voor het 
duiken met Nitrox.
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acclimatisatie een poosje duurt, geeft aan dat de capaciteit van het lichaam 
voor extra productie aan grenzen gebonden is.

Tijdens een duik met Nitrox ondervindt het lichaam de luxe van een zeer
goede verzorging met zuurstof. De snelheid waarmee nieuwe rode 
bloedlichaampjes aangemaakt worden kan daardoor afnemen (alle rode 
bloedlichaampjes worden iedere 3 tot 4 maanden door nieuwe vervangen). 
Na de duik zijn we dus afhankelijk van onze capaciteit voor overproductie 
om de te lage productie tijdens de duik te compenseren. Omdat de capaciteit 
voor deze extra productie beperkt is, mag het gebruik van Nitrox niet 
overdreven worden. Het volgen van de aanbevelingen van de duikcomputer 
voor de blootstelling aan zuurstof (oxygen clock) zou voldoende moeten zijn 
om problemen op dit gebied te voorkomen.

Gedurende tientallen jaren hebben 
duikers uitsluitend lucht als ademgas 
gebruikt. De traditionele duiktheorie is 
in die tijd geschreven. Omdat 79% van 
het ademgas stikstof was, is het niet 
meer dan logisch dat de narcotiserende werking van het ademgas aan 
stikstof toegeschreven werd.

Dit is waarom het stikstofnarcose genoemd is. 
In werkelijkheid hebben echter vrijwel alle 
gassen een narcotiserende werking. Narcose 
door inerte gassen, of gewoonweg narcose 
zou dus achteraf gezien een betere naam zijn. 
Het feit dat vrijwel alle gassen een 
narcotiserende werking hebben is in de 
wetenschappelijke wereld niet omstreden. 
Hoe sterk de narcotiserende werking van de 
verschillende gassen is staat echter ter 
discussie. Onderzoek waarnaar vaak 
verwezen wordt, geeft aan dat neon, helium en waterstof minder 
narcotiserend zijn dan stikstof. Andere gassen (waaronder zuurstof) zijn 
sterker narcotiserend.

Beschrijf de diepte waarop bij het 
gebruik van Nitrox narcose 
verwacht kan worden.

De relatieve narcotiserende 
werking van gassen in vergelijking 
met stikstof, waaraan de waarde

“1” is toegekend
Neon 0.3 x
Waterstof 0.6 x
Stikstof 1 x
Zuurstof 1.7 x
Argon 2.3 x
Krypton 7.1 x
Koolstofdioxide 20 x
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Zuurstof heeft dus een narcotiserende werking en daarnaast is 60% of meer 
van het ademgas stikstof. Het is daarom aan te bevelen dat je ervan uitgaat
dat bij het gebruik van Nitrox narcose op dezelfde diepte verwacht moet 
worden als voor een duik met lucht. Milde symptomen moeten verwacht 
worden voor iedere duik die de diepte van 30 meter nadert. Sterkere 
symptomen (waarvan een onredelijk hoog zelfvertrouwen waarschijnlijk 
het gevaarlijkste is) kunnen verwacht worden bij duiken dieper dan 30 
meter. Symptomen kunnen bestaan uit een langzamere reactie, beperkt 
herinnerings- en denkvermogen, verkeerde keuzes, fouten bij berekeningen, 
verhoogd zelfvertrouwen, tunnelblik, gespannenheid of een gevoel van 
comfort (wat kan voeren tot euforie). Duiken op grotere diepte dan 30 
meter (zowel met Nitrox als met lucht) maken een speciale opleiding en 
geschikte uitrusting noodzakelijk.

De geringere blootstelling aan stikstof 
heeft tot gevolg dat de beschikbare 
duiktijd veel langer is dan voor een 
duik met lucht. Voor de duikplanning is 
het noodzakelijk om aan die langere 
duiktijd een waarde toe te kennen. De 
gemakkelijkste manier om dat te doen is de duikcomputer instellen voor het 
mengsel dat gebruikt zal worden. De computer geeft dan de nultijden voor 
diverse diepten die voor dat mengsel beschikbaar zijn. Als alternatief 
kunnen zulke gegevens bepaald worden met diverse applicaties voor 
telefoons, tablets of computers. De extra tijd kan ook berekend worden door 
de duikdiepte om te rekenen in een “equivalente luchtdiepte” (of ELD).

Voor het berekenen van de equivalente luchtdiepte moet het 
stikstofpercentage bepaald worden (1 min het zuurstofpercentage) en 
gedeeld worden door het stikstofpercentage in lucht (0,79). Het resultaat 
wordt dan vermenigvuldigd met de duikdiepte plus 10 (10 MSW voor de 
atmosferische druk). Na het vermenigvuldigen wordt de atmosferische druk 
weer van het resultaat afgetrokken (min 10 MSW). De formule geeft dan een 
theoretische diepte waarmee de nultijd afgelezen kan worden op een
duiktabel voor lucht (achter in dit boek). Bij de berekening van de ELD 
vinden we een theoretische diepte die geringer is dan de werkelijke diepte 
van de duik. Die geringere diepte geeft een langere duiktijd dan de tijd die 
beschikbaar zou zijn wanneer we met lucht op diezelfde diepte zouden 

Beschrijf het gevolg van een 
geringere blootstelling aan 
stikstof voor de duiktijd en 
decompressieziekte.
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duiken. De ELD wordt tijdens de duik niet gebruikt, maar is alleen voor de 
berekening van de duiktijd.

Een voorbeeld: een duik op 18 meter diepte met Nitrox 32 geeft een 
equivalente luchtdiepte van 15 meter. Om deze berekening te doen wordt
0,68 (1 min 0,32) gedeeld door 0,79. Daarna vermenigvuldigd met 28 MSW 
(18 voor de diepte plus 10 voor de atmosferische druk). Nadat de 
atmosferische druk van het resultaat is afgetrokken wordt op het naast 
hogere volle getal afgerond. Een duik op 18 meter diepte met Nitrox 32 staat 
je dus toe net zo lang te duiken als met lucht op een diepte van 15 meter. De 
duiktijd met lucht kan in een duiktabel afgelezen worden. Er bestaan ook 
duiktabellen die specifiek voor Nitrox gemaakt zijn, maar sinds vrijwel alle 
duikers van een computer gebruik maken, zijn deze zeldzaam geworden.

Er zijn geen aanwijzingen dat duiken 
met Nitrox een hoger risico op 
decompressieziekte hebben dan duiken 
met lucht. Nitrox staat je toe langer te 
duiken. Als je van die mogelijkheid 
gebruik maakt dan zijn de 
consequenties van het naderen of 
overschrijden van de nultijd hetzelfde 
als voor een duik met lucht. De 
nultijden geven aan bij welke tijden het 
risico op decompressieziekte binnen 
acceptabele grenzen valt. Het duiken 

binnen die grenzen geeft geen garantie dat decompressieziekte voorkomen 
wordt, net zoals het overschrijden van die grenzen niet automatisch 
betekend dat je decompressieziekte zult krijgen. Hierbij is er geen verschil 
tussen lucht en Nitrox. Het is altijd aan te bevelen om ruim binnen de 
grenzen van de tabel of duikcomputer te duiken en om aan het einde van 
iedere duik een veiligheidsstop te maken.
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Wanneer je met decompressie-
ziekte te maken krijgt, dan moet de 
betroffen duiker zo snel mogelijk 
zuivere zuurstof ademen (of een 
mengsel met een zo hoog mogelijk 
zuurstofgehalte). De duiker mag 
niet terug het water ingaan. Ook 
moeten de medische hulpdiensten 
gealarmeerd worden. Tot deze 
aankomen wordt waar dat nodig is 
eerste-hulp gegeven. Ook voor 
degenen die tijdens de duik al veel 

zuurstof geademd hebben (zoals het geval is bij Nitrox) is zuurstof geven 
een essentiële stap voor de eerste-hulp.

Het is waarschijnlijk dat iedere duiker 
op een bepaald moment in de situatie 
komt waarin gedoken wordt met een 
buddy die een ander mengsel gebruikt 
of die voorheen andere duiken heeft 
gemaakt. Dit resulteert in verschillende 
nultijden, verschillende tijden voor 
blootstelling aan zuurstof (oxygen clock) en/of een verschil in de maximum 
diepte. In een dergelijk geval moet iedere duiker de eigen grenzen 
berekenen (of aflezen van de duikcomputer of een ander elektronisch 
hulpmiddel). Deze grenzen moeten dan vergeleken worden, waarbij de 
duikers moeten afspreken om zich aan de meest conservatieve waarden te 

houden. Dit is de geringere 
maximum diepte en de kortste 
duiktijd. 

Wanneer duikers met 
verschillende mengsels ademgas 
moeten delen (dat is het geval 
wanneer de ene duiker de ander 
uit de octopus laat ademen 
omdat die zonder lucht zit, of 
problemen met de uitrusting 

Beschrijf hoe een buddyteam een 
duik moet plannen wanneer ze 
verschillende mengsels gebruiken 
of vooraf verschillende duiken 
gemaakt hebben.
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heeft), dan moet de situatie conservatief behandeld worden. Het ademen 
van een ander mengsel wordt niet geregistreerd door de duikcomputer van 
de ontvangende duiker. De planning voor een volgende duik moet dus 
gedaan worden op basis van onvolledige gegevens. Het is aanbevolen om 12 
uur te wachten alvorens weer te gaan duiken.
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Overwegingen voor de 
uitrusting voor duiken 
met Nitrox
Een hoger zuurstofgehalte maakt het noodzakelijk dat de uitrusting schoon 
is. Een Nitrox duiker moet ook weten welk mengsel gebruikt wordt om de 
duik juist te kunnen plannen. Overwegingen voor deze aspecten zijn het 
onderwerp van dit hoofdstuk.
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Overwegingen voor de uitrusting

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

Bij gassen kan een explosief mengsel ontstaan wanneer een brandbare stof 
zich mengt met lucht (met zuurstof), in een verhouding waarin ieder 
brandbaar molecule zich dicht bij een zuurstofmolecule bevindt. Het 
verschil tussen vuur en explosie is dus de aanwezigheid van zuurstof “in het 
mengsel”. Explosieven zijn mengsels van brandbaar materiaal en zuurstof in 
een “ideale verhouding”, terwijl brandbaar materiaal afhankelijk is van de 
aanvoer van zuurstof. Een explosie is een situatie waarin al het brandbare 
materiaal in zeer korte tijd verbrandt, onafhankelijk van de aanwezigheid 
van zuurstof in de omgeving. Wanneer zich brandbaar materiaal in een 
compressor bevindt, dan is dat waarschijnlijk kleine druppels olie of vet, en 
niet een gas.

Bij een toegenomen toevoer van zuurstof naar een vuur, zal het vuur 
intensiever gaan branden. Dit kan gedaan worden door het intensiveren van 
de luchtbeweging (lucht over een barbecue blazen), of door het 

Beschrijf de eigenschappen van 
zuurstof en de samenhang met 
oxidatie.
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zuurstofgehalte in de lucht te verhogen (zoals bij Nitrox). Wordt een vuur 
intens genoeg, dan kan het heet genoeg worden om een gat in een wand te 
smelten. Wanneer dit de wand van een drukhouder is, dan resulteert dit in

een plotseling verlies van druk.

Bij duikflessen hebben we 
bedenkingen over kleine 
hoeveelheden olie en vet. De 
kans op een explosie is erg klein 
(op z’n hoogst theoretisch). De 
kans is groter dat olie of vet gaat 
branden (zelfontbranding). De 

bedenkingen betreffen dus kleine vuurtjes en vonken. Bij die verbranding 
komen koolstofdioxide en koolstofmonoxide vrij als afvalproduct. 
Koolstofmonoxide is een gif. Het risico op een vuur hangt af van drie 
factoren. Dat zijn de aanwezigheid van een brandbare stof, energie (dat kan 
hitte zijn) en een oxidatief (zuurstof). Al deze drie factoren zijn in een 
compressor die gebruikt wordt om Nitrox flessen te vullen aanwezig. De 
temperatuur in de compressor is hoog, het Nitrox staat onder druk 
waardoor de partiële zuurstofdruk stijgt en de compressor moet gesmeerd 
worden waar olie voor nodig is. Wanneer één van de drie factoren 
ontbreekt, dan is een vuur onmogelijk. Wanneer de aanwezigheid van één 
van de factoren hoger is dan normaal, dan kan het risico beperkt worden 
door het reduceren van de andere twee. Dit is het vakgebied van een 
“blender” (een persoon die Nitrox flessen vult).

Dat er een toegenomen risico is wil niet zeggen dat dit niet onder controle 
gehouden kan worden. Compressoren kunnen voor 200 bar óf voor 300 bar 
gebruik worden. Een compressor die lucht op 300 bar vult heeft in de laatste 
cilinder een partiële zuurstofdruk van of 63 bar (0,21 x 300). Wanneer 
Nitrox32 op 200 bar gevuld wordt, dan is die druk 64 bar (0,32 x 200) –
bijna hetzelfde. De partiële zuurstofdruk waarmee we bij Nitrox te maken 
hebben valt binnen de grens waar we het vlam vatten (en daarmee het 

Leg uit waarom vuur 
bedenkingen voor duikflessen met 
zich meebrengt.

http://www.scuba-publications.com


Sportduiken met Nitrox

www.scuba-publications.com
Pagina 18

ontstaan van koolstofmonoxide) met relatief eenvoudige procedures 
kunnen voorkomen. “Blenders” zijn opgeleid voor die procedures.

Er zijn verschillende manieren om 
Nitrox te vullen. In de meeste gevallen 
zal het Nitrox gemengd worden voordat 
het de duikfles ingaat. In die gevallen 
komen de fles en de kraan alleen in 
contact met vooraf gemengd Nitrox en zal het zuurstofpercentage dus niet 
hoger zijn dan 40%. Binnen de duikindustrie is het gangbaar om mengsels 
met een zuurstofpercentage tot maximaal 40% te behandelen alsof het lucht 
is. De fabrikant van de fles of de kraan kan daarbij beslissen om voor een
product aanvullende vereisten op te stellen voor het gebruik met Nitrox. In
veel gevallen bestaan zulke aanvullende vereisten uit het gebruik van 
speciale o-ringen (Viton, in plaats van rubber) en speciale smeermiddelen 
die met zuurstof compatibel zijn (zonder vet of siliconen).

Dit is echter niet altijd 
het geval. In een aantal 
landen bestaan 
aanvullende vereisten
(dit is echter niet vaak 
het geval en je 
instructeur of de staf van 
het duikcentrum kunnen 
je informeren of in jou 
regio zulke vereisten van 
kracht zijn). Een andere 
uitzondering is het 
gebruik van de duikfles 
als “mengbak”. Deze 
manier van vullen heet de partiële druk methode. In dat geval wordt zuivere 
zuurstof in de duikfles gevuld. Aansluitend wordt de fles aan de compressor 

Beschrijf de consequenties van 
een hoger zuurstofgehalte voor de 
duikfles.
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aangesloten om met lucht het percentage te verlagen tot het gewenste 
Nitrox mengsel. Wanneer deze methode gebruikt wordt, dan zijn striktere 
vereisten voor het reinigen van de fles en de kraan van toepassing.

Ongeacht de methode die voor het vullen gebruikt wordt (en daarmee het 
niveau waarop de duikfles gereinigd moet zijn), zijn er een aantal aspecten 
waarover je als duiker geïnformeerd moet zijn. De eerste is dat zuurstof
snellere roestvorming bewerkt (aan de binnenkant van de fles). Als
consequentie gaan Nitrox flessen minder lang mee dan duikflessen die 
alleen voor lucht gebruikt worden.

Als Nitrox duiker heb je ook een verantwoordelijkheid tegenover de 
persoon die de flessen vult. Blenders letten goed op dat de duikflessen 
schoon blijven. Ze passen striktere normen voor luchtkwaliteit toe (in de 
USA 0,1 mg koolwaterstof per kubieke meter in plaats van de normaal 
toegestane 5 mg. In Europa is het verschil in kwaliteit minder, omdat de 
norm voor normale lucht al 0,5mg/m3 is). Andere compressoren (die alleen 
gebruikt worden om lucht te vullen, vervullen eventueel niet deze striktere 
normen. Maak het een gewoonte om Nitrox flessen alleen te laten vullen bij 
het vulstation waartoe ze behoren. Op die manier help je de blender om de 
duikfles in goede toestand te houden. Wanneer je een eigen Nitrox fles bezit, 
vul dan alleen bij vulstations met een goede reputatie.

Op Nitrox flessen worden drie 
verschillende markeringen

gebruikt. Ieder daarvan heeft een eigen doel. De markering die het meest in 
het oog springt, is een 10 centimeter brede groene band met tekst (die in de 
taal van de locatie kan zijn) die aangeeft dat de fles Nitrox of verrijkte lucht 
bevat. Voor flessen met een andere kleur dan geel, is de groene band onder 
en boven afgezet met een tweeënhalve centimeter brede gele rand. Deze 
markering dient om te voorkomen dat duikers die niet zijn opgeleid voor 
het duiken met Nitrox per ongeluk een fles nemen met andere 
dieptebeperkingen dan lucht.

Noem de markeringen op een 
Nitrox fles en beschrijf het doel 
van ieder van die markeringen.
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Een tweede markering heeft een 
vergelijkbare functie, maar in dit 
geval om verwarring tussen de 
flessen van verschillende Nitrox 
duikers te voorkomen. Wanneer 
met verschillende mengsels 
gedoken wordt, dan heeft iedere 
duiker andere limieten voor de 
diepte en de duiktijd. Het zou dan 
gevaarlijk kunnen zijn wanneer 
de flessen door de war raken. Om 
dit te voorkomen heeft iedere fles 
een eigen sticker of label. De 
informatie die daarop staat is 
persoonlijk voor een specifieke 
duiker. Dit zijn de naam van de 
duiker, het nummer van de fles
(voor het geval dat het label van 
de fles valt), het zuurstofgehalte 
en de maximale diepte. Soms is 
ook het maximum voor 
noodgevallen aangegeven. Veel 
duikbasissen bieden echter maar een enkel mengsel aan (bijvoorbeeld 
Nitrox 32). In dat geval kan gekozen worden om van deze individuele 
markering af te zien.

Een laatste markering geeft 
informatie voor de blender. 
Het is meestal een sticker 
waarop aangegeven is 
volgens welke norm de 
duikfles en de kraan 
gereinigd zijn en wanneer 
dat gedaan is. Er bestaan 
stickers voor een algemene 
Nitrox-reiniging en 

exemplaren die aangeven, dat de reiniging gedaan is voor contact met 
zuivere zuurstof. De informatie is dus hoofdzakelijk relevant voor degene 
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die de fles met Nitrox vult en niet voor de duiker. Flessen die gereinigd zijn 
voor gebruik met zuivere zuurstof zijn vrijwel altijd voorzien van een 
sticker. Op flessen die alleen gebruikt worden met vooraf gemengd Nitrox is 
de sticker vaak afwezig.

In (zeer) zeldzame lokale regelgeving kunnen nog andere markeringen 
vereist zijn. Momenteel zijn er in de EU voorschriften voor nieuwe Nitrox 
flessen (niet geldig voor oudere flessen). Zulke regels worden door 
fabrikanten van duikuitrusting strikt gevolgd. Afwijkende regels veranderen 
echter vaak met de tijd. Je instructeur kan informatie geven over eventuele 
regels die van toepassing zijn in het gebied waar je duikt.

Delen van de automaat en de 
manometer komen in contact met 
Nitrox op hoge druk. Het gebruik van 
Nitrox op hoge druk betekent dat ook 
de partiële zuurstofdruk hoog is. Dit 
maakt een aantal voorzorgen 
noodzakelijk. De aanbevelingen van fabrikanten voor het gebruik van hun
uitrusting verschillen. Uiteindelijk is het echter de fabrikant die bepaalt of 
voor een automaat of manometer die met Nitrox gebruikt wordt voorzorgen 
of modificaties vereist zijn. Vaak bestaan de modificaties uit het gebruik van 
koolwaterstofvrije smeermiddelen en Viton o-ringen in de delen van de 
uitrusting die met hoge druk in aanraking komen.

Beschrijf de consequenties van 
een hoog zuurstofgehalte voor de 
automaat en accessoires op 
middendruk of hoge druk.
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In de gebruiksaanwijzing van een automaat of manometer staat wat de 
fabrikant van je uitrusting aanbeveelt. Wanneer je duikt met mengsels van 
maximaal 40%, dan zijn geen aanpassing nodig voor de delen van de 
uitrusting die op een lagere druk (middendruk) gebruikt worden. Een 
octopus, een inflator of andere delen die op middendruk werken hoeven 
voor het gebruik met Nitrox niet gemodificeerd te worden.

Een automaat voor Nitrox heeft meer 
contact met zuurstof dan een automaat 
die alleen voor duiken met lucht 
gebruikt wordt. Datzelfde is ook van 
toepassing op het trimvest en andere 
delen van de uitrusting die vanuit de duikfles gevuld worden. Door het 
hogere zuurstofgehalte gaat oxidatie sneller. Roest en ander verval van het 
materiaal gaan sneller dan met lucht. Je mag niet verwachten dat uitrusting 
die met Nitrox gebruikt wordt net zo lang meegaat als dat bij duiken met 
lucht het geval is.

Voor een veilige duik met Nitrox is het 
noodzakelijk dat de duiker weet wat 
het mengsel is. De blender zal het 
mengsel analyseren en de duiker 

Beschrijf verdere consequenties 
van een hoog zuurstofgehalte 
voor de uitrusting.

Beschrijf het gebruik van een 
analyse apparaat voor zuurstof.
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daarover informeren. Het is echter de verantwoordelijkheid van de duiker 
ook zelf een analyse te doen om de juistheid te bevestigen. Een ieder die met 
Nitrox duikt moet dus weten hoe het zuurstofgehalte in de duikfles 
geanalyseerd wordt.

Een zuurstof-analyseapparaat wordt eerst gekalibreerd. Na het kalibreren
wordt de Nitrox geanalyseerd. Een gasstroom door het apparaat resulteert 
in een melding van het percentage op de display. Dat zou de indruk kunnen 
geven dat het apparaat het percentage meet. Dat is niet mogelijk. Om een 
percentage te kunnen meten zou niet alleen de zuurstof geanalyseerd
moeten worden, maar ook de andere gassen in het mengsel. Hoe zou het 
apparaat anders moeten “weten” welk aandeel van het totaal zuurstof is?
Het analyseapparaat bepaalt dus alleen de absolute hoeveelheid zuurstof. 
Dat wordt dan omgerekend in een percentage, onder de aanname dat de 
druk 1 bar is (atmosferische druk).

Het feit dat het 
analyseapparaat de 
absolute aanwezigheid 
meet resulteert in een 
paar procedures, die 
gevolgd moeten worden. 
De eerste daarvan is het 
kalibreren van het 
apparaat om rekening te 
houden met variaties in 
de atmosferische druk. 
De tweede voorzorg is 
dat de gebruiker moet 
voorkomen dat zich in 
het apparaat druk 
opbouwt. Voor dat doel 
moet de stroom gas die 
door het apparaat 
stroomt zeer mild zijn. Een te sterke stroom kan de druk doen oplopen, wat 
in een foute meting resulteert. De aanname dat de totale druk 1 bar is moet 
waar zijn om een juist percentage te kunnen geven.
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De procedures om het apparaat te kalibreren en het Nitrox mengsel te 
meten kunnen variëren. Het is dus noodzakelijk om de gebruiksaanwijzing 
van het apparaat te raadplegen. Het voorbeeld dat hier gegeven wordt is 
niet noodzakelijkerwijs van toepassing.

In veel gevallen maakt het 
kalibreren met omgevingslucht 
het noodzakelijk om met de 
luchtvochtigheid rekening te 
houden. Dit kan moeilijk zijn 
omdat je het vochtgehalte in de 
lucht niet altijd weet. Het 
vochtgehalte is belangrijk. De 
sensor van het apparaat is 
gevoelig voor vocht

(vochtigheid zal een te hoge meting tot gevolg hebben). De lucht in 
duikflessen is echter gedroogd om het verroesten van de fles te voorkomen.
Daarom kalibreren de meeste duikers het apparaat met de luchtstroom uit 
een duikfles. Bij een laag vochtgehalte zal de waarde voor het kalibreren
20,8 of 20,9% zijn, afhankelijk van de temperatuur (voor andere modellen 
kan dit een andere waarde zijn).

Wanneer het kalibreren gedaan is open je de kraan van de Nitrox fles zodat 
de stroom gas ongeveer dezelfde intensiteit heeft als voor het kalibreren het 
geval was. In beide gevallen moet de stroom mild zijn. Je moet de 
lucht/Nitrox wel horen stromen, maar niet veel meer dan dat. Je ziet eerst
het percentage op de display oplopen en dan op een bepaalde waarde 
stabiliseren (dat duurt ongeveer 10 seconden). Nadat de waarde 
gestabiliseerd is wacht je nog een paar seconden alvorens het percentage af 
te lezen.

Na het analyseren van het mengsel 
moet je de fles formeel accepteren. 
Daarbij moet je het zuurstofgehalte 
(gebaseerd op je analyse) bevestigen en 
aangeven dat je weet wat de maximum 
diepte voor het mengsel is. Je 
bevestiging kan bestaan uit het invullen van de ontbrekende gegevens op 

Beschrijf de procedures voor het 
aannemen van een Nitrox vulling, 
waaronder het invullen van het 
label en het vullogboek.
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het label van de fles en/of het invullen van diezelfde gegevens in het 
vullogboek. Een vullogboek kan bij het vulstation ingevuld worden, maar in 
veel gevallen zal de gids of instructeur het logboek op de duikplaats bij zich 
hebben.
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