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INLEIDING: 

In 2000 kochten mijn buddy en ik een tweedehandse compressor van de brandweer in Arendonk. De compressor, een 

Bauer KA 14-H, is een vier traps ademlucht eenheid die tot 330 bar kan vullen. Bij de ingebruikname heb ik aan veel 

personen raad gevraagd over de werking, de filters, de condensaatafvoer, enz … Ik wil graag weten waar ik mee bezig 

ben. Van vulverantwoordelijken in duikclubs en mensen die zelf een compressor hadden kreeg ik veel tegenstrijdige 

informatie. De ene maakte zijn filters zelf met houtskool, de ander gebruikte een alternatieve olie, volgens weer iemand 

anders waren die witte bolletjes in de filter niet nodig, enz … Natuurlijk was ik niet tevreden met deze informatie en zoals 

dat bij mij zo vaak gaat startte ik met de zoveelste zelfstudie of zoektocht naar informatie. 

De vragen waarop ik een antwoord vond of voor mezelf formuleerde heb ik gebundeld in dit documentje. Ik hoop dat ik 

met dit document anderen die ook met veel vragen zitten op weg kan helpen in hun zoektocht. 

 

 

 

 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID: 

Als auteur van dit schrijven wil ik iedereen die dit document leest of gebruikt erop wijzen dat het een eigen interpretatie is 

van zaken die ik oftewel ergens heb gelezen of zelf heb ondervonden tijdens het gebruik van mijn compressor. Elke 

gebruiker van dit document wordt geacht de voorschriften van de fabrikant van zijn compressor, filter, of ander toestel te 

volgen. De auteur is dus niet aansprakelijk voor ongevallen, schade, enz … die voortvloeien uit foutief gebruik van 

compressoren, filters of andere toestellen. 

 

 

DENK NA VOOR JE ZELF GAAT WERKEN MET OF KNUTSELEN AAN COMPRESSOREN EN 
TOEBEHOREN. DE TOESTELLEN WERKEN MET ZEER HOGE DRUKKEN. FOUTIEF GEBRUIK 

VAN OF WIJZIGINGEN AAN DEZE TOESTELLEN KUNNEN AANLEIDING GEVEN TOT 
LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES TIJDENS HET VULLEN OF TIJDENS DE DUIK! 

 



ADEMLUCHTCOMPRESSOREN DUIKSPORT 
 

 
Johan Bolckmans (http://www.bolckmans.net/) pagina 2 / 20 maart 2008 
 

 

 

 

 

 

INHOUD: 

 

1. Werking ...........................................................................................................................................................................3 
2. Aandrijving.......................................................................................................................................................................5 
3. Olie & smering.................................................................................................................................................................6 

3.1. Wat de olie doet ....................................................................................................................................................6 
3.2. Smering.................................................................................................................................................................6 
3.3. Olie en aandrijving ................................................................................................................................................6 
3.4. Olie en afdichting ..................................................................................................................................................6 
3.5. Olie en warmteafvoer............................................................................................................................................7 
3.6. Wassen van de lucht.............................................................................................................................................7 
3.7. Welke olie?............................................................................................................................................................8 
3.8. Olie verversen.......................................................................................................................................................8 

4. Waterdamp, dauwpunt, koeling en condensaat..............................................................................................................9 
4.1 Waterdamp............................................................................................................................................................9 
4.2. Dauwpunt ..............................................................................................................................................................9 
4.3. Drukdauwpunt.....................................................................................................................................................10 
4.4. Koeling en condensaatvorming...........................................................................................................................11 

5. Filters.............................................................................................................................................................................13 
5.1. Prefilter................................................................................................................................................................13 
5.2. Hoofdfilter............................................................................................................................................................13 
5.3. Persoonlijke filter.................................................................................................................................................14 
5.4. Moleculaire zeven ...............................................................................................................................................15 
5.5. Zeoliet .................................................................................................................................................................15 
5.6. Actieve kool (Activated carbon – activated coal – activated charcoal) ...............................................................16 
5.7. Hopkalite of monoxicon.......................................................................................................................................17 
5.8. Gevaar van zeoliet ..............................................................................................................................................17 

6. Bijlagen..........................................................................................................................................................................18 
6.1. Dauwpunt & maximum waterdampdruk..............................................................................................................18 
6.2. Gaswetten...........................................................................................................................................................19 

7. Bronvermelding .............................................................................................................................................................20 
 

 



ADEMLUCHTCOMPRESSOREN DUIKSPORT 
 

 
Johan Bolckmans (http://www.bolckmans.net/) pagina 3 / 20 maart 2008 
 

1. Werking 
- Schematische voorstelling van mijn Bauer Bauer KA 14-H. 
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1. Luchtinlaat: De aangezogen lucht gaat over een voorfilter. Deze filtert stof en grotere deeltjes uit de lucht zodat 

ze niet in de compressor terecht kunnen komen. Zonder voorfilter zouden stof, blaadjes en insekten in de 

compressor terechtkomen en vroegtijdige slijtage veroorzaken. 

2. Carterventilatie: Tussen zuigers en cilinderwanden lekt een klein beetje lucht weg. De overtollige lucht in het 

carter moet dus afgevoerd worden. Voornamelijk door de smering van zuiger 4 komt er veel olieneven in het 

carter terecht. Ontluchten in het vullokaal is dus geen optie. Daarom wordt de lucht met olienevel in het carter 

mee aangezogen via de luchtinlaat van de 1e trap. De olienevel zorgt zo voor het smeren van de kleppen boven 

de zuigers en voor het wassen van de lucht. 
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3. De 1e trap: In de 1e trap zit de zuiger met de grootste diameter. De zuiger wordt aangedreven door een 

zuigerstang. De lucht wordt hier samengeperst tot een maximale druk van ongeveer 4 bar. De compressie-

verhouding in deze trap is het laagst van de vier trappen. 

Opmerking: De verhouding van het slagvolume en de drukverhoging moet per cilinder ongeveer gelijk zijn om de 

compressor soepel te laten draaien. Als bijvoorbeeld de 4e trap dubbel zoveel lucht nodig heeft dan de 3e trap 

kan leveren, dan is er een ontwerp probleem. 

4. Koeling na 1e trap: Door de compressie is de uitgevoerde lucht opgewarmd. De leiding die naar de volgende 

trap loopt is spiraalvormig opgewonden en vormt zo een warmtewisselaar. De ventilator op de hoofdas koelt de 

lucht in de warmtewisselaar, volgens het tegenstroomprincipe, tot ongeveer 10°C boven omgevingstemperatuur. 

De afgekoelde lucht gaat vervolgens naar de 2e trap. 

Opmerking: De compressieverhouding van de 1e trap is klein in vergelijking met deze in de volgende trappen. De 

samengeperste lucht wordt minder warm en na afkoeling in de warmtewisselaar is de condensaatvorming eerder 

beperkt. Daarom is er geen condensaatcilinder voorzien na de 1e trap. 

5. De 2e trap: Het principe is hetzelfde als bij de 1e trap. De 2e trap heeft wel een zuiger met iets kleinere diameter 

en de compressieverhoudung is hoger. De zuiger wordt aangedreven via een zuigerstang. De lucht wordt hier 

samengeperst tot een maximale druk van ongeveer 20 bar. 

6. Koeling na 2e trap: Door de hogere compressieverhouding in de tweede trap is de temperatuur van de 

samengeperste lucht ook hoger dan na de 1e trap. De warme lucht bevat al het water uit de aangezogen lucht in 

dampvorm. De spiraalvormige warmtewisselaar wordt volgens het tegenstroomprincipe gekoeld door de 

ventilator op de hoofdas. De temperatuur wordt teruggebracht tot ongeveer 10°C boven omgevingstemperatuur.  

7. Condensaatcilinder na 2e trap: De samengeperste lucht bevat nog steeds evenveel water als de aangezogen 

lucht. Door de compressie en het afkoelen is de lucht oververzadigd waardoor er condensaat wordt gevormd. In 

de condensaatcilinder worden condensaat en oliedruppels afgescheiden. De olie en het condensaat wassen 

hierbij ook fijne stofdeeltjes en zelfs gasvormige chemische verbindingen uit de lucht. 

8. De 3e trap: Het principe is hetzelfde als bij de 1e trap. De 3e trap heeft wel een zuiger met een nog iets kleinere 

diameter en de compressieverhouding is nog hoger. Het onderste deel van de zuiger heeft een grotere diameter 

om de aandrijving via een zuigerstang mogelijk te maken. De lucht wordt hier samengeperst tot een maximale 

druk van ongeveer 65 bar. 

9. Koeling na 3e trap: De spiraalvormige warmtewisselaar wordt volgens het tegenstroomprincipe gekoeld door de 

ventilator op de hoofdas. De temperatuur wordt teruggebracht tot ongeveer 10°C boven omgevingstemperatuur. 

10. Condensaatcilinder na 3e trap: Door de compressie en het afkoelen is de lucht oververzadigd waardoor er 

condensaat wordt gevormd. In de condensaatcilinder worden condensaat en oliedruppels afgescheiden. 

11. De 4e trap: Door de hoge einddruk van 230 – 330 bar heeft de 4e trap een speciaal ontwerp. De diameter van de 

laatste zuiger is te klein om deze aan te drijven met een zuigerstang. De zuigerstang zou te dun zijn en de 

krachten niet kunnen verwerken. Om dit op te lossen gebruikt Bauer een zwevende zuiger. De zwevende zuiger 

zit los in een uiters nauw passende cilinderbus. Onder de zwevende zuiger zit een gewone zuiger met een 

grotere diameter die wordt aangedreven door een zuigerstang. De oliepomp van de compressor zorgt voor een 

oliebad tussen de zwevende zuiger en de grotere aandrijvingszuiger zodat deze elkaar niet raken. De grote 

zuiger drukt via de olie de zwevende zuiger naar boven (compressieslag). De lucht afkomstig van de 3e trap drukt 
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de zwevende zuiger terug naar beneden (aanzuigslag). Op de zwevende zuiger zitten geen zuigerveren voor de 

afdichting. De passing van de zwevende zuiger in de cilinderbus is zo nauwkeurig dat de olie zorgt voor 

voldoende afdichting, zelfs bij 300 bar. De lucht wordt hier samengeperst tot de maximale einddruk van 230 tot 

330 bar, afhankelijk van de instelling van de compressor. De 4e trap heeft de hoogste compressieverhouding en 

dus ook de hoogste eindtemperatuur. 

12. Koeling na 4e trap: Door de hoge temperatuur van de lucht na de 4e trap is een betere koeling een vereiste. De 

persluchtleiding is daarom voorzien van koelvinnen om het oppervlak voor warmteovedracht te vergroten. De 

leiding met koelvinnen is niet in een spiraal maar in één cirkelboog gewonden om de koeling te maximaliseren. 

13. Condensaatcilinder na 4e trap: Door de compressie en het maximaal afkoelen is de lucht oververzadigd 

waardoor er condensaat wordt gevormd. In de condensaatcilinder worden condensaat en oliedruppels 

afgescheiden. Bovenaan deze condensaatcilinder is een regelbaar overdrukventiel gemonteerd. Door dit ventiel 

bij te regelen kan ik mijn compressor instellen op 230 – 330 bar. LET OP: Mijn compressor is ontworpen voor 330 

bar en het overdrukventiel is niet ontworpen voor continu anders afstellen. 

14. Terugslagklep: Deze klep voorkomt het terugstromen van de lucht. 

15. Filterhuis: In deze cilinder is de filterkaars gemonteerd. In mijn compressor bevat de filter enkel zeoliet en 

actieve kool als filtermateriaal. Zeoliet neemt het water uit de lucht op en de actieve kool neemt koolwaterstoffen 

op zoals olie. 

16. Drukhoudventiel: Het heeft een tijdje geduurd voor ik het nut van dit ventiel door had. Het ding lijkt overbodig 

maar is uitermate belangrijk voor de levensduur van de compressor. De compressor moet soepel draaien en dit 

kan alleen als de krukas in balans is. In balans wil zeggen dat de drukken in de vier cilinders in verhouding 

moeten zijn zodat de krachten in balans zijn. Bij de koude start van de compressor komt eerst de 1e trap op druk. 

De zuigerstang van de 1e trap oefent een grote druk uit op de krukas die geen tegendruk krijgt van de andere 

zuigers. Er is dus onbalans. De onbalans verdwijnt als de vier trappen op druk zijn. Onbalans en slijtage gaan 

hand in hand. Om de warme start gebalanceerd te laten verlopen is het drukhoudventiel aanwezig. De druk op de 

vierde trap wordt vastgehouden op ongeveer 80 bar om de warme start gebalanceerd te laten verlopen. 

Het drukhoudventiel zorgt voor een hogere druk in de filtercilinder en dus ook voor een langere contacttijd van de 

lucht met het filtermateriaal. Langer contact geeft een betere filterwerking. 

17. Vulventiel en vulslang: Via het vulventiel met automatische ontluchting en de hogedrukflexibel wordt de fles 

aangesloten op de compressor. Opmerking: Best kan je de fles even lichtjes openen vóór het aansluiten op de 

compressor. Het vocht dat eventueel in de aansluiting van de fles zit wordt hierdoor weggeblazen en kan al zeker 

niet in je fles terechtkomen. 

2. Aandrijving 
- Een driefasige elektromotor verzorgt de aandrijving van de machine. Een driefasige motor heeft meer 

aanloopkoppel en loopt soepeler dan een monofase motor. 

- De ventilator vooraan de machine is vrij zwaar uitgevoerd waardoor deze ook dienst doet als vliegwiel. De massa 

van het vliegwiel zorgt voor een gelijkmatige loop van de compressor. 
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3. Olie & smering 

3.1. Wat de olie doet 

- Olie? Dat is voor de smering! Ja, maar de olie doet nog zoveel meer dan enkel smeren. 

1. Smeren van lagers, zuigers, zuigerveren, enz … 

2. Aandrijving van de vlottende zuiger. 

3. Afdichting van de zuigers. 

4. Afvoer van warmte 

5. Wassen van de lucht 

- Al deze aspecten worden in de onderliggende hoofdstukken verder besproken. 

3.2. Smering 

- De olie in onze compressor zorgt in eerste instantie voor de smering van de bewegende delen. Denk hierbij aan 

de lagers en de zuigers. 

- Smering verlaagt de wrijving waardoor de compressor soepeler loopt. Minder wrijving geeft minder slijtage en dat 

is belangrijk voor de levensduur van de compressor. 

- Door de smering en carterafzuiging komt bij de meeste compressors olienevel in de lucht. Deze olie wordt nadien 

deels met het condensaat afgevoerd. De overgebleven olie moet door de filters verwijderd worden uit de 

ademlucht. Vooral bij mengsels met een verhoogd zuurstofgehalte (vb Enriched Air Nitrox) is dit een absoluut 

vereiste. Olie is bovendien kankerverwekkend bij inademing en kan zelfs de longen blijvend beschadigen. 

- Voor olieresten (CH’s of koolwaterstoffen) gelden er bepaalde normen of richtlijnen. Bovendien moet de lucht 

reukvrij en smaakvrij zijn. 

3.3. Olie en aandrijving 

- De zuiger in de vierde trap heeft een kleine diameter omdat we hier met de hoge einddruk werken. De kleine 

zuiger aandrijven met een zuigerstang is niet zo evident omdat deze zou breken onder de grote krachten. De 

kleine diameter van de zuiger maakt enkel een smalle zuigerstang mogelijk. 

- Een vlottende zuiger is één mogelijkheid om dit euvel op te lossen. Deze kleine zuiger is een cilinder, zonder 

zuigerringen, die zeer nauwkeurig past in een cilinderbus. De kleine zuiger wordt aangedreven door een grotere 

zuiger die er net onder ligt. De grote zuiger wordt aangedreven door een normale zuigerstang. 

- De grote zuiger drukt de zwevende zuiger omhoog zodat de lucht boven de zwevende zuiger wordt 

samengedrukt. De zwevende zuiger wordt naar beneden gedrukt door de perslucht van de 3e trap. 

3.4. Olie en afdichting 

- Hoe hoger de druk oploopt boven de zuiger hoe meer kans op weglekken van de samengeperste lucht langs de 

zuigerwand naar het carter toe. 
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- De zwevende zuiger past zo nauwkeurig in de cilinder dat het oliefilmpje tussen de twee voor voldoende 

afdichting zorgt. 

- Het drukverschil tussen zwevende zuiger en carter loopt bij een volle fles op tot boven de 200 - 300 bar. Je kan je 

dus wel voorstellen dat de olie aan bepaalde eisen moet voldoen om voor voldoende afdichting te kunnen 

zorgen. 

3.5. Olie en warmteafvoer 

- Bepaalde delen in de compressor zouden veel te warm worden zonder afdoende koeling. Zonder koeling zouden 

de zuigers snel slijten en vastlopen. Een medium dat de warmte opneemt en afvoert is onontbeerlijk, gelukkig dat 

er olie in de compressor zit. 

- De olie koelt zuigers, zuigerveren en cilinderwanden (vooral bij de piston met de hoogste compressieverhouding) 

zodat deze niet oververhitten en vastlopen. 

3.6. Wassen van de lucht 

- Niettegenstaande er geen olienevel in onze duikfles mag terechtkomen, vervult de olienevel in de aangezogen 

lucht een belangrijke taak. We kennen allemaal zepen op basis van olie of vetten om vloeren, kleren en handen 

te wassen. De olienevel in de compressor heeft eenzelfde reinigend effect als de zeep en wast onzuiverheden uit 

de aangezogen lucht. 

- Luchtvervuiling is de voorbije jaren enorm toegenomen. Als we over smog spreken denken we automatisch aan 

fijn stof. Alle in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer behoren tot dit fijne stof en dringen bij 

inademing tot zeer diep in de longen door. De deeltjes in fijn stof hebben allerhande verschillende chemische 

samenstellingen en zijn verre van gezond. Het fijne stof is moeilijk of niet uit te filteren omdat het zoals de naam 

zegt fijn is. De olie in onze compressor neemt het fijne stof wel op en filtert het dus uit de lucht. 

- Luchtvervuiling bestaat natuurlijk niet alleen uit stofdeeltjes maar ook uit allerhande gassen van 

verbrandingsprocessen en chemische processen. Deze gassen kunnen met een filter moeilijk of niet op grote 

schaal uitgefilterd worden. De olie in de compressor bindt een groot deel van de gassen en reinigt wederom de 

ademlucht. 

- Een lichte verkleuring van de olie in de compressor na vele draaiuren is deels te verklaren door het reinigende 

effect op de lucht en door absorptie van water. 

- Natuurlijk moeten alle olieresten uit de lucht gefilterd worden voor deze in de duikfles geperst wordt. Olieresten 

wegfilteren is gemakkelijk en goedkoop dankzij actieve kool. 

- Mede vanwege het nitrox gebeuren wordt olie door de meesten onder ons aanzien als een grote boosdoener. 

Hierdoor is de mythe ontstaan dat olievrije compressoren zoveel beter zouden zijn om zuivere lucht te leveren. 

Gassen en fijn stof worden in olievrije compressoren niet uit de aangezogen lucht gewassen waardoor andere 

dure filtermethoden moeten voorzien worden.  

- LET OP: Olie en zuurstof gaan niet goed samen vanwege het brand- explosiegevaar. Bij het blenden van nitrox 

moet dus extra aandacht besteed worden aan het uitfilteren van olie uit de ademlucht. 
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3.7. Welke olie? 

- Omdat het hier over ademlucht gaat is het vrij logisch dat niet eender welke olie geschikt is voor de 

ademluchtcompressor. 

- Bijzondere eisen: 

• De olie mag geen giftige additieven bevatten. Denk eraan dat oliesoorten voor verbrandingsmotoren en 

tandwielkasten vol zitten met allerhande additieven die je liever niet wil inademen. 

• De olie moet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Door de hoge temperaturen in de compressor kan olie 

van slechte kwaliteit giftige dampen en zelfs rook vormen. Ik moet hierbij verder niet uitleggen dat rook en 

giftige gassen een dodelijke cocktail zouden vormen in de duikfles. 

• Zowel bij de koude start als bij de werking op hoge temperatuur moet er voldoende smering zijn. De olie mag 

bij koude niet te dik zijn en bij hoge temperatuur niet te dun. 

• De olie moet ontdaan zijn van parafines. Parafines vormen bij lage temperaturen een vaste substantie die de 

leidingen kunnen verstoppen en de smering belemmeren. Bij hoge temperaturen zorgen parafines voor 

rookvorming en dit moeten we absoluut vermijden. 

LET OP: Gebruik enkel de door de fabrikant voorgeschreven olie of een compatibele olie. 

3.8. Olie verversen 

- Voor de gebruiksduur van de olie in de compressor moet je de instructies van de fabrikant volgen. 

- De olie in de compressor verkleurt weinig of niet. Een compressor is immers geen verbrandingsmotor maar een 

pomp. Een lichte verkleuring is mogelijk door het opnemen van water, slijtagedeeltjes, enz … Zeer donkere of 

vuile olie is een teken van overmatige slijtage. 

- Door het gebruik degradeert de olie. Degraderen wil in ons geval zeggen dat de smerende eigenschappen 

afnemen. Slechte smering resulteert in meer slijtage en dat willen we zeker niet. Let op: Het uitzicht van de olie 

(lichtgeel en zuiver) zegt weinig of niets over de staat. 

- Ook bij lange stilstanden of minder frequent gebruik (winterperiode) degradeert de olie. Na de winter geef ik de 

compressor onafhankelijk van de gebruiksduur van de olie een smeerbeurt. 

- Olie is niet de duurste kost bij het onderhoud. Vervang de olie op de voorgeschreven tijdstippen. 

- Enkele aandachtspunten voor mijn compressor: 

• Vervang de olie op tijd (om de 250 uur voor mijn compressor). 

• Olie vervangen als deze nog warm is. 

• Overvul het carter niet (ongeveer 3 liter bij mijn compressor). 

• Wacht minimaal 5 minuten na het bijvullen voor het herstarten van de compressor. 

• Ontlucht de oliepomp indien nodig. 

• Controleer het oliepijl (pas accuraat na 10 minuten stilstand) 
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4. Waterdamp, dauwpunt, koeling en condensaat 

4.1 Waterdamp 

- Waterdamp in onze duikfles willen we ten allen tijde vermijden: 

• Het doet onze duikfles roesten. 

• Het zorgt voor bevriezing van onze ontspanner bij lage temperaturen. 

• Het geeft een vieze smaak aan de ademlucht, zeker in combinatie met olie. 

- Vochtige lucht en te hoog oliegehalte in de lucht gaan vaak hand in hand. Door het teveel aan vocht neemt de 

olie adsorbtiecapaciteit van de actieve kool zeer snel af. 

- De hoeveelheid vocht in de lucht wordt vaak aangeduid met het dauwpunt. 

4.2. Dauwpunt 

- Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht (denk aan de tropen). Door de lucht te laten afkoelen 

treedt er bij een bepaalde temperatuur oververzadiging van vocht in de lucht op waardoor er dauwdruppels 

ontstaan. De temperatuur waarbij er dauwdruppels ontstaan, het dauwpunt, is een maatstaf voor de hoeveelheid 

vocht in de lucht. 

- Enkele algemene opmerkingen: 

• drogere lucht heeft een lager dauwpunt 

• warme lucht kan meer waterdamp opnemen dan koude lucht 

• het dauwpunt is een functie van de luchtvochtigheid en de temperatuur 

• het dauwpunt is enkel geldig bij atmosferische druk d.w.z. 1013,3 mbar. 

- Onze wet van Dalton geldt voor alle gassen en dus ook voor waterdamp. 

...321 +++= PPPPtot  of De totale druk van een gasmengsel is de som van de partiële drukken van de verschillende gassen in het mengsel. 

De hoofdbestanddelen van lucht zijn: stikstof (N2), zuurstof (O2) en waterdamp (H2O) 

In mindere mate zit er in lucht ook: koolstofdioxide (CO2), koolstofmonoxide (CO), inerte gassen, … 

 We weten uit onze duikopleiding dat de partiële drukken van stikstof en zuurstof in lucht is zo goed als constant 

zijn. De partiële druk van waterdamp is erg variabel en moet gemeten worden om deze te kunnen bepalen. 

- Uit de lessen fysica weet ik dat de maximale partiële druk van waterdamp (saturatie of verzadiging) een functie is 

van de temperatuur. Let op: het dauwpunt geldt enkel bij atmosferische druk. 

Temperatuur (dauwpunt) Max. partiele H2O druk Max. hoeveelheid H2O per m3 lucht 

 20 °C  23,3 mbar  17,148 g / m3 
 0 °C  6,1 mbar  4,868 g / m3 
 -10 °C  2,8 mbar  2,156 g / m3 
 -20 °C  1,3 mbar  0,88 g / m3 
 -40 °C  0,2 mbar  0,117 g / m3 
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- Indien bij verzadigde lucht (max. part. H2O druk) de temperatuur daalt of de druk toeneemt, dan treedt er 

condensatie op en wordt er dauw gevormd. 

- Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat we door het bepalen van het dauwpunt de hoeveelheid water in de 

lucht kunnen meten. 

- Enkele veel gebruikte waarden: 

• dauwpunt in °C: is een maat voor het vochtgehalte van de lucht 

voorbeeld: Lucht met een dauwpunt van -46°C bevat 60 ppm water 

• saturatie druk H2O: maximale partiële druk van waterdamp bij een bepaalde temperatuur 

• g H2O per m3 lucht: gewicht aan waterdamp in gram per kubieke meter lucht 

• g H2O per kg lucht: gewicht aan waterdamp in gram per kilogram lucht 

• ppm: het aantal deeltjes waterdamp op een miljoen deeltjes luchtmengsel (parts per million) 

1 ppm H2O = 1 mg/m3 

• relatieve luchtvochtigheid: de maximale saturatie aan waterdamp bij een bepaalde temperatuur is 100%, 

minder waterdamp bij die bepaalde temperatuur is een lager percentage. 

- Dewpoint  Frostpoint: Indien het dauwpunt beneden de 0°C ligt, dan verandert de waterdamp onmiddellijk in 

ijskristallen (sublimatie = onmiddellijk van gasfase naar vaste fase). Deze vorm van ijsvorming noemen we rijp. 

Net onder de 0°C is er een kleine temperatuurzone waarin er water gevormd wordt. Dit water bevindt zich in 

onderkoelde toestand. 

4.3. Drukdauwpunt 

- Het is belangrijk om weten dat het dauwpunt wijzigt met de druk. 

- Een verhoging van de druk kan je vergelijken met het uitknijpen van een spons. Door de drukverhoging kan de 

lucht minder vocht vasthouden waardoor condensatie optreedt. 

- Bij een verhoging van de druk nemen de partiële drukken van de deelgassen evenredig toe. De partiele druk van 

de waterdamp neemt dus ook toe waardoor het dauwpunt opschuift. 

- Voorbeeld 1:  

1. Neem het dauwpunt -40°C bij 1 bar (afronding van 1013mbar) luchtdruk. 

=> maximum waterdampdruk = 0,190 mbar 

Zie tabel in hoofdstuk “6.1. Dauwpunt & maximum waterdampdruk”. 

2. Drukdauwpunt bij 200 bar: Bij verhoging van de druk naar 200 bar verhoogt ook de waterdampdruk met een 

factor 200 zodat we een waterdampdruk van 0,190 x 200 = 38 mbar bekomen. 

We zoeken nu in de tabel in hoofdstuk “6.1. Dauwpunt & maximum waterdampdruk” bij welke temperatuur de 

waterdampdruk maximaal 38 mbar is. Zo bekomen we het drukdauwpunt voor onze duikfles als een waarde 

van ongeveer 28°C. Als we duiken in water van 10°C wordt er zeker condens gevormd in onze fles. 

3. Drukdauwpunt bij 10 bar: Bij verhoging van de druk naar 10 bar verhoogt ook de watrdampdruk met een 

factor 10 zodat we een waterdampdruk van 0,190 x 10 = 1,9 mbar bekomen. 

We zoeken nu in de tabel in hoofdstuk “6.1. Dauwpunt & maximum waterdampdruk” bij welke temperatuur de 

waterdampdruk maximaal 1,9 mbar is. Zo bekomen we het drukdauwpunt voor de middendruk in onze 
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ontspanner als een waarde van ongeveer -15°C. Bij een duik in water van 10°C mag een goede ontspanner 

dus niet bevreizen met deze lucht (goede ontspanner omdat de ontspanner inwendig afkoelt tot zelfs onder 

nul bij het ontspannen van de lucht). 

- Voorbeeld 2:  

1. Neem het dauwpunt -45°C bij 1 bar (afronding van 1013mbar) luchtdruk. 

=> maximum waterdampdruk = 0,112 mbar 

Zie tabel in hoofdstuk “6.1. Dauwpunt & maximum waterdampdruk”. 

2. Drukdauwpunt bij 300 bar: Bij verhoging van de druk naar 300 bar verhoogt ook de watrdampdruk met een 

factor 300 zodat we een waterdampdruk van 0,112 x 300 = 33,6 mbar bekomen. 

We zoeken nu in de tabel in hoofdstuk “6.1. Dauwpunt & maximum waterdampdruk” bij welke temperatuur de 

waterdampdruk maximaal 33,6 mbar is. Zo bekomen we het drukdauwpunt voor onze duikfles als een 

waarde van ongeveer 26°C. Als we duiken in water kouder dan 26°C wordt er zeker condens gevormd in 

onze fles. 

3. Drukdauwpunt bij 10 bar: Bij verhoging van de druk naar 10 bar verhoogt ook de waterdampdruk met een 

factor 10 zodat we een waterdampdruk van 0,112 x 10 = 1,12 mbar bekomen. 

We zoeken nu in de tabel in hoofdstuk “6.1. Dauwpunt & maximum waterdampdruk” bij welke temperatuur de 

waterdampdruk maximaal 1,12 mbar is. Zo bekomen we het drukdauwpunt voor de middendruk in onze 

ontspanner als een waarde van ongeveer -20°C. Bij een duik in water van 10°C mag een goede ontspanner 

dus niet bevreizen met deze lucht (goede ontspanner omdat de ontspanner inwendig afkoelt tot zelfs onder 

nul bij het ontspannen van de lucht).  

- Vraagstelling 1: Hoe kan je best een volle fles leeg laten? 

1. Je kan je fles best leeglaten bij een zo hoog mogelijke omgevingstemperatuur. De lucht in de fles kan zo 

meer waterdamp opnemen. Bij het laten leeglopen van de fles wordt deze waterdamp mee afgevoerd. Bij het 

buiten leeglaten in de winter zal er vrijwel zeker condens gevormd worden in de fles. 

2. Je kan je fles best zo traag mogelijk laten leeglopen. Door snel ontspannen koelt de fles snel af waardoor we 

weer in de buurt komen van het drukdauwpunt. Er kan dus condens ontstaan. Bij traag leeglaten lopen kan 

de fles warmte van de omgeving opnemen waardoor de afkoeling minder diep is. 

4.4. Koeling en condensaatvorming 

- Gassen warmen op bij compressie en koelen af bij ontspannen. Door de compressie is de lucht na elke trap van 

de compressor te veel opgewarmd. Te veel omdat warme lucht veel meer waterdamp bevat dan koude lucht. Zie 

hoofdstuk “4.2. Dauwpunt”. Die waterdamp willen we niet in onze duikfles en moet dus uit de lucht verwijderd 

worden. 

- De eerste stap in het verwijderen van waterdamp is simpelweg koelen. Koude lucht heeft een lager dauwpunt, 

wat wil zeggen dat hoe meer we de lucht kunnen afkoelen hoe meer waterdamp wordt afgescheiden vóór de 

lucht in onze fles wordt geperst. 

- Als we de compressor van dichterbij bekijken zien we dat de lucht na elke trap door een lange spiraalvormig 

opgewonden leiding naar een condensaatcilinder wordt gevoerd. In deze leiding wordt de lucht afgekoeld door de 
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ventilator op de hoofdas van de compressor. De koeling werkt volgens het tegenstroom principe om het 

rendement van de koeling te verhogen. 

- Afhankelijk van het type compressor wordt het condensaat manueel of automatisch afgevoerd. 

- Het condensaat speelt ook een niet te onderschatten rol bij het wassen van de lucht. Olieresten en 

onzuiverheden die reeds in de aangezogen lucht aanwezig waren en slijtageresten van de compressor worden 

samen met het condensaat afgevoerd uit de compressor. Zie “3.6. Wassen van de lucht”. 

- De lucht gaat als laatste stap door een filterpatroon om het dauwpunt van de lucht nog verder te verlagen en om 

olieresten te verwijderen vóór de lucht in de fles wordt geperst. 

- Een goede koeling kan dus veel bijdragen tot de levensduur van de filter. Hoe meer waterdamp wordt 

afgescheiden voor de lucht de filterpatroon bereikt des te langer gaat de filterpatroon mee. Vooral voor 

compressoren die opgesteld staan in afgesloten ruimtes gelden een aantal regels die best stipt gevolgd worden. 

Controleer de handleiding van je compressor. 

- Koeling van de compressor: 

o Reinig de koelspiralen minimaal jaarlijks, vuil belemmert de koeling. 

o Plaats de compressor in een koel lokaal, bij voorkeur aan de noordzijde van gebouwen. 

o Zorg voor voldoende aanvoer van koele lucht in het lokaal. 

o Gebruik de compressor niet bij temperaturen hoger dan 45°C. 

o Voer de warmte opgewekt door de compressor af naar buiten. 

- Mijn compressor wordt aangedreven door een 3kW 3 fasige elektromotor. Al de energie geleverd door de 

aandrijving wordt door de compressor omgezet naar warmte. Een deel van de warmte komt vrij in de motor zelf, 

maar het overgrote deel komt vrij in de compressor. Al de warmte moet afgevoerd worden uit het lokaal. 

- Waarom een compressor met vier trappen? 

Bij compressie van 1 naar 200 bar met slechts één piston loopt de temperatuur van de lucht veel te hoog op. Het 

risico dat de warme olie dampen of zelfs rook zou vormen is vrij reëel. Ik denk dat er minimaal drie trappen nodig 

zijn om voldoende marge tijdens het gebruik te krijgen. 

Eentraps of tweetraps ademluchtcompressoren heb ik op internet nog niet gevonden bij fabrikanten. 

- LET OP: Bij moderne compressoren wordt trap 1 en 2 vaak in één piston verwerkt. Dit bespaart bewegende 

delen en maakt de compressor compacter. 
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5. Filters 

5.1. Prefilter 

 
 

- De prefilter filtert stof, blaadjes, insecten, … uit de aangezogen lucht. 

- De prefilter bestaat uit gewoon filterpapier met microvezelstructuur. 

 Opmerking: Blaas de prefilter nooit schoon met perslucht. Bij het doorblazen met perslucht beschadig je de 

microvezelstructuur waardoor de filter stofdeeltjes kan doorlaten. 

- De prefilter lijkt minder belangrijk en wordt bij onderhoudsbeurten vaak over het hoofd gezien. Bij een verstopte 

prefilter ondervindt de compressor veel weerstand bij het aanzuigen van lucht. Een grote drukval over de prefilter 

zorgt voor een onnodig zware belasting van de compressor. Door de onderdruk achter de prefilter wordt meer 

olienevel aangezogen vanuit het carter. Meer olie in de lucht zorgt voor een kortere levensduur van de hoofdfilter. 

5.2. Hoofdfilter 

  

- Hoe proper is de lucht geleverd door mijn compressor? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven moet 

ik weten welke verontreinigingen er zoal in de aangezogen lucht zitten. Bovendien moet ik weten welke 

verontreinigingen mijn compressor aan de lucht toevoegt. 

- Wat wil of beter moet ik uitfilteren? 

• Water: moleculaire zeef (3Å) in de filter is een must. 

• Olieresten: actieve kool in de filter is een must. 

• Koolstofmonoxide (CO): tegenwoordig bestaan er korreltjes in de handel (monoxycon of hopkalite) die 

afrekenen met CO. Deze korreltjes vormen een katalysator die met behulp van zuurstof CO omzetten naar 

het minder gevaarlijke CO2. De korreltjes werken best op kamertemperatuur en bij droge lucht. Pas deze filter 

pas toe als de lucht gedroogd is tot een dauwpunt van -45°C. 

• Stof en vuil: de voorfilter verwijderd de grotere deeltjes uit de lucht voor de lucht in de compressor gaat. 

• Fijn stof: fijn stof wordt uitgewassen door de olienevel en door het condensaat. 

De afgebeelde filter is samengesteld uit actieve kool en zeoliet. 
De lagen worden gescheiden door een stoffen filterschijfje. 
Boven en onderaan zit een metalen geperforeerd schijfje. 

Dit alles wordt aangedrukt door een veer. 



ADEMLUCHTCOMPRESSOREN DUIKSPORT 
 

 
Johan Bolckmans (http://www.bolckmans.net/) pagina 14 / 20 maart 2008 
 

• Roetdeeltjes: roet wordt gebonden aan de olienevel. 

• Koolwaterstoffen: organische gassen zoals methaan, aërosolen, oplosmiddelen, enz … binden aan de 

olienevel en worden door de actieve kool uitgefilterd. 

• Koolstofdioxide (CO2): zuiver aangezogen lucht bevat 300ml/m3 CO2. Er bestaan CO2 filters, maar die 

worden zelden toegepast voor recreatief duiken. Een CO2 filter is vrij eenvoudig op de aanzuigleiding van je 

compressor te monteren. Actieve kool en zeoliet adsorberen in beperkte mate ook CO2. 

• Zwaveldioxide (SO2): de aangezogen lucht moet voldoende zuiver zijn zodat geen SO2 filter nodig is. Een 

beetje SO2 wordt door de vernevelde olie uitgewassen. Vooral dieselmotoren stoten zwaveldioxide uit. 

 LET OP: Bij oliegesmeerde zuigercompressoren is de compressietemperatuur hoog zodat bij het gebruik van 

oude of foute olie CO en CO2 kan vrijkomen. 

5.3. Persoonlijke filter 

 
 
- Als je je fles vaak laat vullen op verschillende plaatsen, dan ben je nooit helemaal zeker over de kwaliteit van de 

lucht. Niet iedereen onderhoud zijn compressor even goed en vervangt zijn filters op regelmatige tijdstippen. 

- Je fles kan een geurtje krijgen en ik kan je garanderen dat het vele vulling duurt vooraleer het geurtje weg is. Het 

kan zelfs zo erg zijn dat je fles een reiniging nodig heeft om het geurtje weg te krijgen. 

- Duikflessen die voor nitrox gebruikt worden moeten ten allen tijde proper blijven. Vooral bij partieel mengen moet 

de fles zuurstofschoon zijn om zelfontbranding en explosie te voorkomen. 

- Om zeker te zijn dat je fles proper blijft en je steeds lucht van goede kwaliteit ademt kan een persoonlijke filter de 

oplossing zijn. Bij het vullen gaat de lucht eerst door je persoonlijke filter en dan pas in je fles. 

- Natuurlijk moet je de filterpatroon van je persoonlijke filter regelmatig vervangen. Spijtig genoeg staat er geen 

verklikkerlichtje op de persoonlijke filter dat aangeeft dat de patroon aan vervanging toe is. De gebruiksduur is 

afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde lucht en van het volume verwerkte lucht. De gebruiksduur is 

onmogelijk in een exact cijfer uit te drukken. Je zal een inschatting moeten maken en je kan de filterpatroon beter 

op tijd vervangen dan te laat. 

- Samenstelling van de filter: 

• Om zowel water als olie weg te filteren heb je een mix van wateradsorberende korrels (zeoliet) en actieve 

kool nodig. Je kan deze mix kopen via je duikshop of je kan deze zelf samenstellen. 

• Om enkel olie te filteren volstaat actieve kool. 

- Actieve kool is eigenlijk een goedkoop product waardoor een personal filter met enkel actieve kool een goed idee 

is indien je de actieve kool vaak ververst. 
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5.4. Moleculaire zeven 

- Het is een vast en zeer poreus materiaal met een gelijkmatige verdeling van de poriën. 

- Afhankelijk van het doel hebben de poriën een vastgelegde grootte zodat er maar één soort moleculen in past. 

- De poriën vangen afhankelijk van hun grootte bijvoorbeeld watermoleculen, stikstofmoleculen, …. 

 Voorbeeld: bij moleculaire zeef voor water diffunderen de watermoleculen in de poriën en worden door het 

materiaal geadsorbeerd. 

• diffunderen: diffunderen is verplaatsen van hoge naar lage concentratie 

• adsorberen: adsorptie is een binding aan een oppervlak van een stof door aantrekking. Adsorptie treedt enkel 

op aan het grensoppervlak van twee fasen (vb aan het grensoppervlak tussen gas  vast, vloeibaar  vast, 

…) Aan het oppervlak van de in ons voorbeeld vaste stof worden watermoleculen geadsorbeerd. 

• absorberen: absorberen is niet hetzelfde als adsorberen. Bij absorptie worden de moleculen opgenomen in 

de stof. Absorptie kennen we vooral bij vloeistoffen (vb absorptie van gas in vloeistof). 

- Door de vele poriën hebben moleculaire zeven een zeer groot specifiek oppervlak dat kan variëren van 600 tot 

1250 m2/g. Door dit grote specifiek oppervlak kunnen ze zeer veel moleculen adsorberen. 

- Verzadigde moleculaire zeef verliest zijn adsorptiecapaciteit en moet vervangen worden. 

5.5. Zeoliet 

  

- Zeolieten zijn vulkanische mineralen die zeer veel water kunnen bevatten. Zeolieten zijn door hun poreuze 

structuur met vaste poriegrootte zeer goede moleculaire zeven. 

- Er bestaan ongeveer een vijftigtal natuurlijke zeolieten en meer dan honderd kunstmatige zeolieten. 

Veel voorkomende natuurlijke zeolieten zijn natroliet, heulandiet en stilbiet. 

Kunstmatige zeolieten worden onder andere gebruikt in wasmiddel, kattengrid enz ... 

- Ze worden gebruikt voor het drogen van lucht, het ontkalken van water, het scheiden van waterstof en stikstof, … 

- Wat ze adsorberen is afhankelijk van de poriegrootte of dus het soort zeoliet. 

- Water in de luchtstroom kan door 3Å molekulaire zeef tot 0,001 mg/liter lucht gereduceerd worden. 

1 Ångström = 10-10 meter = 0,1 nanometer 

- Een 3Å moleculaire zeef kan 20% tot 21% van zijn eigen gewicht aan water opnemen. 

- Regeneratie is mogelijk ( 2 uur bij 180 - 250°C in dunne laagjes en laten afkoelen in vacuümklok). 

- Bewaar moleculaire zeef steeds in de fles/bus van de fabrikant. De stop moet een polyethyleen inlage hebben 

om water tegen te houden. Bij slecht opbergen raken de korrels zeer snel verzadigd omdat ze water uit de lucht 

vlot opnemen. Zelfs een gewoon plastiek zakje houd het water niet tegen om de korrel te bereiken. 
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5.6. Actieve kool (Activated carbon – activated coal – activated charcoal) 

  
 

- Actieve kool is een zeer sterk adsorptiemiddel voor koolwaterstoffen (vb: oliën, kleurstoffen, solventen, …). 

- Actieve kool heeft, zoals andere moleculaire zeven, een zeer groot oppervlak door de fijne microstructuur met 

een groot aantal zeer fijne poriën. Commercieel verkrijgbare actieve-kool heeft een inwendig oppervlak van 500 

tot 1500 m2/g. 

- Actieve kool wordt gebruikt in gasmaskers, filtratieprocessen, ontgiften, ontgeuren, enz … 

- Afhankelijk van de toepassing wordt het soort actieve kool gekozen: 

• poedervorm of vaste vorm 

• grillige vorm, korrels, pellets, rond, langwerpig, zesthoekig, … 

• uniforme korrelgrootte / mix van verschillende korrelgroottes 

• poriegrootte: microporiën (<10 Å),  mesoporiën (10 - 1000 Å)  of  macroporiën (>1000 Å) 

Vooral de microporiën dragen bij tot de grootte oppervlakte van actieve kool. 

De macroporiën zorgen wel voor een doorgang naar de binnenkant. 

• Gemaakt van steenkool, kokos, bruinkool, hout, … 

- De olie heeft een bepaalde contacttijd nodig met de actieve kool om geadsorbeerd te worden. De korrelgrootte en 

de hoeveelheid actieve kool bepalen het contactoppervlak. Het contactoppervlak moet minimaal afgestemd zijn 

op de doorstroomsnelheid. Een contactoppervlak groter dan de minimale is natuurlijk meegenomen maar op den 

duur economisch niet meer rendabel. 

- Een hoge luchtvochtigheid vermindert het vermogen van actieve kool om koolwaterstoffen te vangen. Het is dus 

zeer belangrijk dat de compressor voldoende koeling krijgt. De lucht moet tussen de verschillende trappen 

voldoende koelen en condensaat vormen zodat deze kan afgevoerd worden en niet in de actieve koolfilter 

terechtkomt. 

- In het algemeen moeten alle vloeistoffen geweerd worden uit de actieve koolfilter omdat ze de poriën laten 

dichtslippen. 

- De gebruiksduur van actieve kool is in de praktijk moeilijk te bepalen en te meten. Moderne compressoren meten 

de luchtvochtigheid na de filter maar niet de olieconcentratie. De filters zijn daarom zo samengesteld dat de 

vochtabsorberende korrels sneller verzadigd zijn dan de actieve kool. 

- Houtskool wordt vaak gebruikt voor het filteren van aquariumwater. Houtskool heeft veel minder poriën dan 

actieve kool en is daardoor veel minder effectief en zeer snel verzadigd. Door de grillige vorm en de grootte 

stukken is de adsorptie bij ingebruikname hoog maar neemt zeer snel af. Houtskool bevat veel poeder en dat heb 

je liever niet in de leidingen van je compressor en in je fles. 
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5.7. Hopkalite of monoxicon 

- Koolstofmonoxide (CO) is, zelfs bij lage concentraties, een dodelijk gas voor de duiker. De normen voor 

ademlucht hanteren 10 ppm CO (of minder, afhankelijk van welke norm) als maximale waarde. 

- Het is een dodelijk gas omdat het op hemoglobine de plaats van zuurstofmoleculen inneemt. Met CO bezet 

hemoglobine kan geen O2 meer transporteren waardoor onze weefsels last krijgen van hypoxie. CO bindt 

gemakkelijker aan hemoglobine dan O2 en is moeilijk te verwijderen. 

- In moderne filters wordt steeds vaker hopkalite of monoxycon gebruikt. Deze korrels oxideren CO tot het minder 

gevaarlijke CO2. 

- Hopkalite en monoxicon verliezen hun werking in een vochtige of olierijke omgeving. Gebruik deze korrels bij een 

dauwpunt van - 45°C of dus als laatste stap in het filterproces, na zeoliet en actieve kool. De korrels werken het 

best op kamertemperatuur. 

- Een te hoge concentratie koolstofdioxide (CO2) in de ademlucht is ook onaanvaardbaar. De normen voor 

ademlucht hanteren 1000 ppm CO2. 

- De aangezogen lucht moet voldoende zuiver zijn zodat geen CO en CO2 wordt aangezogen. Let op voor het 

aanzuigen van verbrandingsgassen (uitlaatgassen verbrandingsmotoren, barbecue, verwarmingsinstallaties, …). 

5.8. Gevaar van zeoliet 

- Bij slecht onderhoud / gebruik van de compressor kunnen zeolieten gevaarlijk worden. In een nieuwe filter 

adsorbeerd zeoliet veel CO2 en in mindere mate CO. Bij het verdere gebruik wordt de geadsorbeerde CO2 en de 

CO verdrongen door watermoleculen. De eerder geadsorbeerde CO2 en CO komen terug vrij en worden naar de 

fles gevoerd. 

- Bij een pas gemonteerde filter zijn er veel plaatsen vrij om CO2 en CO te adsorberen. Je kan je wel inbeelden wat 

er zou gebeuren indien er water in een filter komt die veel CO2 en CO heeft geadsorbeerd. De CO2 en CO 

komen in korte tijd vrij wat tot gevaarlijk hoge concentraties kan leiden. 

- Waar moet je op letten: 

o Zorg voor een goed onderhoud van de compressor 

o Voer condensaat af op de voorgeschreven tijdstippen 

o Reinig de koelspiralen minimaal jaarlijks (koeling maximaliseren/optimaliseren) 

o Plaats de compressor in een koel lokaal (koeling maximaliseren/optimaliseren) 

o Zorg voor voldoende aanvoer van koele lucht in het lokaal. 

o Gebruik de compressor niet bij temperaturen hoger dan 45°C. 

- Bij een goed onderhoud en correct gebruik is er geen gevaar. 
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6. Bijlagen 

6.1. Dauwpunt & maximum waterdampdruk 

TEMP 
°C 

MAX DAMPDRUK 
(mbar) 

TEMP 
°C 

MAX DAMPDRUK
(mbar) 

TEMP
°C 

MAX DAMPDRUK
(mbar) 

-45 0,112 -6 3,909 33 50,356 
-44 0,125 -5 4,218 34 53,252 
-43 0,139 -4 4,548 35 56,292 
-42 0,154 -3 4,902 36 59,481 
-41 0,172 -2 5,279 37 62,825 
-40 0,190 -1 5,682 38 66,331 
-39 0,211 0 6,112 39 70,005 
-38 0,234 1 6,571 40 73,853 
-37 0,258 2 7,060 41 77,882 
-36 0,286 3 7,581 42 82,100 
-35 0,315 4 8,135 43 86,513 
-34 0,348 5 8,725 44 91,129 
-33 0,383 6 9,353 45 95,956 
-32 0,422 7 10,020 46 101,000 
-31 0,464 8 10,729 47 106,272 
-30 0,510 9 11,482 48 111,778 
-29 0,560 10 12,281 49 117,527 
-28 0,615 11 13,129 50 123,527 
-27 0,674 12 14,028 51 129,789 
-26 0,739 13 14,980 52 136,321 
-25 0,809 14 15,989 53 143,132 
-24 0,884 15 17,057 54 150,232 
-23 0,967 16 18,187 55 157,631 
-22 1,056 17 19,383 56 165,340 
-21 1,152 18 20,647 57 173,368 
-20 1,256 19 21,982 58 181,726 
-19 1,368 20 23,392 59 190,425 
-18 1,490 21 24,882 60 199,477 
-17 1,621 22 26,453   
-16 1,762 23 28,110   
-15 1,914 24 29,858   
-14 2,078 25 31,699   
-13 2,254 26 33,639   
-12 2,443 27 35,681   
-11 2,647 28 37,831   
-10 2,865 29 40,092   
-9 3,100 30 42,470   
-8 3,351 31 44,970   
-7 3,621 32 47,597   

* Deze waarden zijn gebaseerd op de Magnus formule (Sontag90) met parameters voor het bereik –45°C tot 60°C. 
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6.2. Gaswetten 

- Algemene gaswet : nRTPV =  

 P : druk in Pa (N/m2) 
V : volume in m3 
n : gashoeveelheid in mol 
R : gasconstante of 8,314472 JK-1mol-1 
T : absolute temperatuur in Kelvin 

- Wet van Boyle : bij constante temperatuur (isotherm) is =PV  constante 

- Wet van Gay-Lussac : bij constant volume (isochoor) is =
T
P

 constante 

- Tweede wet van Gay-Lussac : bij constante druk (isobaar) is =
T
V

 constante 

- Gecombineerde gaswet : =
T

PV
 Constante 
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7. Bronvermelding 
 

• Eigen inbreng en ervaring met Bauer KA 14-H vier traps ademlucht eenheid. 

• Persluchtadvies: http://www.persluchtadvies.be 

• Smog en fijn stof : Wikipedia 

• Moleculaire zeef: http://www.fiers.be 

• Moleculaire zeef: http://www.sigmaaldrich.com/Brands/Aldrich/Tech_Bulletins/AL_143/Molecular_Sieves.html 

• Zeoliet: http://www.zeolite-products.com/ 

• Actieve kool: http://www.desotec.com 

• Actieve kool: http://www.chemvironcarbon.com/nl/ 

• Actieve kool: http://www.carbochem.com/ 

• Dauwpunt: Wikipedia 

• Bauer compressoren: http://www.bauer-kompressoren.de/en/ 

• Dräger: http://www.draeger-safety.be/ 

• compressorolie: http://www.shell.com/home/be-nl/html/iwgen/splash_page/belgium.html 

• Compressor facts: http://www.users.on.net/~abowie/compfacts.htm 

• zuurstof schoon : http://www.therebreathersite.nl/01_Informative/zuurstofschoon.htm 

• Vaporshell Molecular Sieve 13x: http://www.safeairsystems.com/desiccants.htm 
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