
Oefenopgaven ANDI Gasblenderopleiding

1. Hoeveel bar SafeAir is nodig om een buffer SafeAir 36 met een restdruk van 212 bar op te  vullen tot 265 bar?

> isolatiemethode:

P(bar) Fo2 Po2

have 212 0,36                  76,3                  

want 265 0,36                  95,4                  

need 53 0,36                  19,1                  

2. Hoeveel bar zuurstof is er nodig om een buffer SafeAir 36 met een restdruk van 170 bar op te vullen tot 265 bar?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 170 0,36                  61,2                  32,3                  137,7                

want 265 0,36                  95,4                  50,3                  214,7                

need 95 0,36                  34,2                  18,0                  77,0                  

> constante waarde: zoek op in de tabel de waarde voor EAN 36 (te maken met zuurstof): 0,190x95=

> nitrox top-off tabel: waarde 265 ontbreekt weliswaar maar andere optie is om af te lezen hoe je 95 bar EAN 36 maakt

3. We hebben een SafeAir 31 buffer met een restdruk van 52 bar. 

Op welk percentage moeten we de Continuous Flow mixer instellen om de buffer op te vullen tot SafeAir 36 bij 220 bar?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 52 0,31                  16,1                  6,6                    45,4                  

want 220 0,36                  79,2                  41,8                  178,2                

need 168 0,38                  63,1                  35,2                  132,8                

> constante waarde: nvt

> nitrox top-off tabel: iets lastiger maar ook te doen, zoek de barren zuurstof op voor want en need, resp ~ 6 en 42, verschil 38 

zoek vervolgens deze 38 op in de kolom met 170 bar.. dan kom je inderdaad rond de 38% uit. 

4. We hebben SafeAir 50 en lucht om te blenden.

We hebben een buffer SafeAir 32 met een restdruk van 48 bar.

Hoeveel bar SafeAir 50 hebben we nodig om de buffer op te vullen tot SafeAir 32 bij 262 bar?

> isolatiemethode: 50% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 48 0,32                  15,4                  18,2                  29,8                  

want 262 0,32                  83,8                  99,4                  162,6                

need 214 0,32                  68,5                  81,2                  132,8                

> constante waarde: zoek op in tabel de waarde voor EAN32 (te maken met EAN 50 en perslucht) geeft 0,379x214=

> nitrox top-off tabel: 262 bar valt buiten de tabel maar een andere mogelijkheid is… zoek barren O
2
 op voor 214 bar EAN 32

dit geeft ~ 30 bar zuurstof.  Lees deze waarde nu af bij EAN 50 en je krijgt +/- 80 bar, rest is perslucht.

> gap-software: niet mogelijk !

5. We hebben SafeAir 50 en lucht om te blenden.

We hebben een cilinder SafeAir 32 met een restdruk van 45 bar.

Hoeveel bar SafeAir 50 hebben we nodig om de cilinder op te vullen tot SafeAir 36 bij 227 bar?

> isolatiemethode: 50% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 45 0,32                  14,4                  17,1                  27,9                  

want 227 0,36                  81,7                  117,4                109,6                

need 182 0,37                  67,3                  100,3                81,7                  

> constante waarde: mogelijk via tussenwaarde EAN 37, zoek deze op (te maken met EAN 50 en perslucht) geeft 0,552x182=

> nitrox top-off tabel: reken om naar barren O
2
...geeft 6 en 43, verschil 37 te maken met EAN 50 geeft +/- 100 als antwoord.

> gap-software: niet mogelijk !



6. Hoeveel zuurstof moeten we toevoegen aan een cilinder SafeAir 36 (restdruk 48 bar) om een cilinder SA 32 te krijgen bij 210 bar?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 48 0,36                  17,3                  9,1                    38,9                  

want 210 0,32                  67,2                  29,2                  180,8                

need 162 0,31                  49,9                  20,1                  141,9                

> constante waarde: mogelijk via tussenwaarde EAN 31, zoek deze op in tabel (te maken met pure zuurstof en perslucht) geeft …

> nitrox top-off tabel: reken om naar barren zuurstof (beetje bij benadering) geeft 9 en 29, verschil is 20.

7. Hoeveel O
2
 toevoegen aan een cilinder SafeAir 31 met een restdruk van 62 bar om een cilinder SafeAir 32 te krijgen bij 210 bar?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 62 0,31                  19,2                  7,8                    54,2                  

want 210 0,32                  67,2                  29,2                  180,8                

need 148 0,32                  48,0                  21,4                  126,6                

> constante waarde: mogelijk via tussenwaarde EAN 32, zoek deze op in tabel (te maken met pure zuurstof en perslucht) geeft …

> nitrox top-off tabel: reken om naar barren zuurstof (beetje bij benadering) geeft 8 en 29, verschil is 21.

8. Om een buffer SafeAir 40 met een druk van 300 bar te krijgen vult de gasblender de cilinder eerst met 30 bar perslucht en voegt

voegt vervolgens ….. ? bar zuurstof toe. Tot slot topt hij de cilinder af met lucht tot de maximale druk.

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 30 0,21                  6,3                    -                    30,0                  

want 300 0,40                  120,0                72,2                  227,8                

need 270 0,42                  113,7                72,2                  197,8                

> constante waarde: zoek op in tabel EAN 40 (te maken met pure zuurstof en perslucht) geeft 0,241 x 299=

> nitrox top-off tabel: gaat niet.

9. We hebben een cilinder SafeAir 32 met een restdruk van 58 bar. Er is SafeAir 50 en lucht om te blenden.

We willen een cilinder SafeAir 36 met een druk van 227 bar. Hoeveel lucht moet naast de SafeAir 50 worden toegevoegd?

> isolatiemethode: 50% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 58 0,32                  18,6                  22,0                  36,0                  

want 227 0,36                  81,7                  117,4                109,6                

need 169 0,37                  63,2                  95,4                  73,6                  

> constante waarde: mogelijk via tussenwaarde EAN 37, zoek deze op (te maken met EAN 50 en perslucht) geeft 0,552x169=

> nitrox top-off tabel: reken om naar barren O
2
 geeft 8 en 43, verschil is 35, zoek op bij EAN50 geeft ~95, rest is lucht…

> gap-software: niet mogelijk !

10. We hebben een cilinder SafeAir 38 met een restdruk van 34,5 bar. We willen  SafeAir 32 - 232 bar maken met 

SafeAir 50 en lucht. Hoeveel bar SafeAir 50 hebben we nodig?

> isolatiemethode: 50% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 34,5 0,38                  13,1                  20,2                  14,3                  

want 232 0,32                  74,2                  88,0                  144,0                

need 197,5 0,31                  61,1                  67,8                  129,7                

> constante waarde: mogelijk via tussenwaarde EAN 31, zoek deze op (te maken met EAN 50 en perslucht) geeft 0,345x197,5=

> nitrox top-off tabel: gebruik tussenwaarde 198bar EAN31 geeft 25 barren zuurstof. Terug te vinden bij EAN 50 met ~65 bar.

> gap-software: niet mogelijk !



11. Hoeveel zuurstof moeten we toevoegen aan een cilinder SafeAir 35 met een restdruk van 28 bar 

om een cilinder SafeAir 50 te krijgen bij een druk van 210 bar.

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 28 0,35                  9,8                    5,0                    23,0                  

want 210 0,50                  105,0                77,1                  132,9                

need 182 0,52                  95,2                  72,1                  109,9                

> constante waarde: helaas via tussenwaarde EAN 52 valt buiten de tabel

> nitrox top-off tabel: SA50-210 bar geeft 77 barren zuurstof. 28bar SA35 zal ronde de 4-5 bar liggen. Dus antw. ~ 70a75bar.

12. Hoeveel zuurstof moeten we toevoegen aan een cilinder SafeAir 36 met een restdruk van 174 bar 

om een cilinder SafeAir 36 te krijgen bij een druk van 265 bar.

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 174 0,36                  62,6                  33,0               141,0                

want 265 0,36                  95,4                  50,3               214,7                

need 91 0,36                  32,8                  17,3               73,7                  

> constante waarde: zoek op in tabel de waarde voor EAN36 (te maken met EAN100 en perslucht) geeft 0,190x91=

> nitrox top-off tabel: spreekt voor zich… waarde direct af te lezen op tabel.

13. Hoeveel zuurstof en EAN 40 !.. moeten we toevoegen aan een cilinder SafeAir 32 met een restdruk van 40 bar 

om een cilinder SafeAir 50 te krijgen bij een druk van 230 bar.

> isolatiemethode: 100% 40%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 40 0,32                  12,8                  -5,3                   45,3                  

want 230 0,50                  115,0                38,3                  191,7                

need 190 0,54                  102,2                43,7                  146,3                

> constante waarde: in tabel geen waarde aanwezig, wel te berekenen via (0,54-0,40)/(1-0,4)=0,233x190

> nitrox top-off tabel: niet mogelijk !

14. Hoeveel bar zuurstof is nodig om een cilinder SafeAir 32 met een restdruk van 170 bar op te vullen tot 265 bar?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 170 0,32                  54,4                  23,7                  146,3                

want 265 0,32                  84,8                  36,9                  228,1                

need 95 0,32                  30,4                  13,2                  81,8                  

> constante waarde: zoek op in tabel de waarde voor EAN32 (te maken met EAN100 en perslucht) geeft 0,1390x95=

> nitrox top-off tabel: zoek waarde 95 bij EAN32… dit geeft waarde tussen 13 en 14.

15. We hebben een cilinder SafeAir 36 met een restdruk van 45 bar.

Hoeveel SafeAir 50 hebben we naast lucht nodig om SafeAir 32 te krijgen bij een druk van 240 bar?

> isolatiemethode: 50% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 45 0,36                  16,2                  23,3                  21,7                  

want 240 0,32                  76,8                  91,0                  149,0                

need 195 0,31                  60,6                  67,8                  127,2                

> constante waarde: zoek op in tabel de waarde voor EAN31 (te maken met EAN50 en perslucht) geeft 0,345x195=

> nitrox top-off tabel: tussenwaarde 195bar EAN31 geeft 24,5 barren zuurstof. Terug te vinden bij EAN 50 met ~65 bar.

> gap-software: niet mogelijk !



16. Hoeveel zuurstof is nodig om een cilinder SA31 - 48 bar te vullen naar SafeAir 36 bij een druk van 210 bar?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 48 0,31                  14,9                  6,1                    41,9                  

want 210 0,36                  75,6                  39,9                  170,1                

need 162 0,37                  60,7                  33,8                  128,2                

> constante waarde: zoek op in tabel de waarde voor EAN37 (te maken met EAN100 en perslucht) geeft 0,203x162=

> nitrox top-off tabel: waarden buiten bereik tabel

17. We willen de fO2 van een cilinder SafeAir 40 met een druk van 50 bar bijstellen tot een fO2 .50 bij een druk van 210 bar. 

Hoeveel lucht en zuurstof moet bijgevoegd worden?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 50 0,40                  20,0                  12,0                  38,0                  

want 210 0,50                  105,0                77,1                  132,9                

need 160 0,53                  85,0                  65,1                  94,9                  

> constante waarde: niet mogelijk !

> nitrox top-off tabel: waarden buiten bereik tabel

18 Een cilinder  SafeAir 50 met een druk van 48 bar moet omgeblend worden naar Safeair 32 op een druk van 210 bar.

Hoeveel zuurstof is er naast de lucht nodig?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 48 0,50                  24,0                  17,6                  30,4                  

want 210 0,32                  67,2                  29,2                  180,8                

need 162 0,27                  43,2                  11,6                  150,4                

> constante waarde: zoek op in tabel de waarde voor EAN27 (te maken met EAN100 en perslucht) geeft 0,076x162

> nitrox top-off tabel: waarden buiten bereik tabel

19 Hoeveel O2 is nodig om een D12 - 62 bar SafeAir 40 te vullen naar een SafeAir 50 met een druk van 210 bar?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 62 0,40                  24,8                  14,9                  47,1                  

want 210 0,50                  105,0                77,1                  132,9                

need 148 0,54                  80,2                  62,2                  85,8                  

> constante waarde: zoek op in tabel de waarde voor EAN27 (te maken met EAN100 en perslucht) geeft 0,076x162

> nitrox top-off tabel: waarden buiten bereik tabel

20 Hoeveel O2 is nodig om vier 50 ltr buffers EAN36 - 186 bar te vullen tot een totale druk van 310 bar?

> isolatiemethode: 100% 21%

P(bar) Fo2 Po2 vulgas (O
2
 %) top-off (O

2
 %)

have 186 0,36                  67,0                  35,3                  150,7                

want 310 0,36                  111,6                58,9                  251,1                

need 124 0,36                  44,6                  23,5                  100,5                

> constante waarde: zoek op EAN36 (te maken met EAN100 en perslucht) geeft 0,190x124

> nitrox top-off tabel: direct af te lezen, ongeveer 24 bar.


