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Schroefdraden in gebruik bij  cilinders tbv de duiksport. 

Voor het gebruik van perslucht (en nitrox en trimix) cilinderkranen zijn verschillende 

schroefdraden in NL (EU) in gebruik. Oorspronkelijke schroefdraden bekend onder de naam 

“groot conisch” en “kleinconisch” hebben echter een aantal nadelen en zijn daarom 

vervangen door cilindrische draadsoorten. De conische draadsoorten dichten af met 

teflontape of een loodseal. (loodkap). Het afdichtingmateriaal werd daarbij door een grote 

oppervlakte druk tussen de kraan en de fles gedrukt waardoor een afdichting tegen de 

hoge druk ontstond. 

 

 

De nadelen van de conische afdichting ten opzichte van de cilindrische afdichting zijn: 

1. Dat een conisch ventiel ongecontroleerd kan worden gelanceerd als het losraakt en 

er sprake is van een restdruk (of volle druk) in de cilinder. Er zijn slechts een klein aantal 

rotaties nodig om de conische kraan door de druk van het gas de mechanische 

sterkte van de draad te overschrijden. M.a.w. hij kan bij loskomen opeens eruit 

schieten waarbij extreem veel energie uittreedt. Een kraan met cilindrische draad 

daarentegen kan deze kracht weerstaan tot de laatste gang (het 

schroefdraadlichaam  dat 1 omwenteling bevat). Ook zijn de kranen met een 

genormaliseerde cilindrische schroefdraad voorzien van een ontluchtingsboring voor 

de laatste gang is bereikt. Zou deze kraan dus langzaam losraken zal de fles 

ontluchten en niet de kraan eruit “exploderen”. 



[HTTP://WWW.THEREBREATHERSITE.NL NIET PUBLICEREN ! 
JW.BECH HOGER VEILIGHEIDSKUNDIGE (GECERT).] 13 januari 2013 

 
2. Conisch schroefdraad wordt door veelvuldig gebruik als gevolg van het in- en 

uitschroeven beschadigd. De cilindrische draad uitgevoerd met een O-ring afdichting 

wordt bij een correct gebruik daarentegen niet beschadigd. 

3. Door gebruik van een te groot inschroefkoppel (de kracht waarmee de kraan wordt 

aangedraaid) kan de conische schroefdraad de hals terplaatse van de schroefdraad 

laten scheuren. 

4. De inschroefdiepte van de conische kraan is variabel met de dikte van het 

afdichtingmateriaal en wordt beïnvloed door het aantal keren dat de kraan wordt 

herplaatst. 

5. De coaxialiteit (parallel liggende assen) van de kraan met de fles is bij cilindrische 

afdichting tussen fles en kraan gemakkelijk te meten in tegenstelling tot afdichtingen 

met een conische verbinding. Dit is met name van belang bij gepaarde 

cilinders(dubbelsets). 

6. Bij een conische afdichting is het noodzakelijk de schroefdraad verbinding te reinigen 

van teflon of lood. Dit is bij de cilindrische O-ring afdichting niet van belang. Het 

reinigen is van groot belang daar waar mengsels met een verhoogd zuurstof aandeel 

worden gebruikt. 

7. Door toepassing van een grotere cilindrische opening bij cilindrische draden is een 

inwendige inspectie van de fles beduidend eenvoudiger. 

8. De  grotere nominaal doorsnede van de kraan uitgevoerd met cilindrische afdichting 

is beduidend beter bestendig tegen zijdelingse belasting dan bij een conische kraan. 

M.a.w. door de grotere materiaal dikte gemeten over de doorsnede zal een kraan 

met een cilindrische afdichting minder snel breken dan een conische kraan. (door 

stoten of vallen tegen objecten). 

Op dit moment gelden in Europa voor flessen met cilindrische schroefdraad 3 verschillende 

typen, welke afmeting zo gelijk zijn dat onderdelen verwisselbaar zijn. Hierdoor ontstaat een 

groot gevaar, omdat bij een verkeerd toegepaste combinatie het ventiel met zeer grote 

energie kan vrijkomen. In andere woorden: de drie soorten schroefdraad kunnen 

combinaties vormen die extreme gevaren opleveren doordat het ventiel van de fles 

“explodeert”. 

Ten tijde dat in Duitsland vooruitlopend op de EU normering (EU) de schroefdraad M25 x 2   

volgens de ISO normering werd vast gelegd werd in Frankrijk de schroefdraad 25 x 2 volgens 

SI stelsel geïntroduceerd. (ISO = International Standard Organization en SI = Système 

international d'unités). Deze schroefdraden lijken gelijk maar onderscheiden zich in de 

kerndiameter (ISO 22,84 + 0,37; SI 22.40 + 0,24 mm). Deze Franse schroefdraad (SI) laat zich 

gemakkelijk in de van Duitse ISO schroefdraad voorziene fles schroeven. (Franse kraan, Duitse 

fles). Als je een dergelijke combinatie tussen een Franse kraan en een Duitse fles toepast past 

de kraan in de fles maar maakt absoluut geen veilige verbinding!!  

De Duitse kraan ISO schroefdraad laat zich niet in een fles met Franse SI draad schroeven.  

Als een duikzaak of servicecenter combinaties maken van deze fles en kraan dienen zij in alle 

gevallen op te letten geen verkeerde schroefdraden te combineren! Als gevolg van een 

verkeerde combinatie fles-kraan is mogelijk aansprakelijkheid in het geding! 
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M25 x 2 ISO Duitsland, Scandinavië en met doel tot uniforme EU norm voor kraan en                            

flesdraad vastgelegd in EU norm 

25 x 2 SI Frankrijk 

R ¾”BS Engeland, USA  

(ISO en SI zie eerder in tekst, BS = Britisch Standard). 

Belangrijkste maten van de 3 meest voorkomende schroefdraden: 

Benaming Buitenmaat mm Spoed in mm Kerndiameter 

M25x2 ISO 25 2 22,84 (+0,37) 

25 x 2 SI 25 2 22,40 (+0,24) 

R3/4”BS 26,4 1,8 24,1 

 

De draadsoort van de fles is vaak deels bij het ==> teken weergegeven. 

 

Hieronder zie je de belangrijkste kenmerken (GPI = gangen per inch) en afbeelding van de  

volgende kraan=fles combinaties: 

1 Kleinconisch W 19,8 x 1/14 GPI volgens DIN 477 hoek 3:25 

2 Grootconisch W28,8 x 1/14 GPI volgens DIN 477 hoek 3:25 

3 Cilindrisch M18 x 1,5 ISO 261 DIN 477 (huidige EU normering) 

4 Cilindrisch M25 x 2  ISO 261 DIN 477 (huidige EU normering) 

5 Cilindrisch M25 x 2 ISO 261 DIN 477 (niet EU, O-ring 25x2,65 schuin) 

6 Cilindrisch M25 x 2 ISO 261 DIN 477 (niet EU, O-ring 25x3,55 schuin) 

 

Dikgedrukt zijn huidige (2013) fles-kraancombinaties! 

Hieronder afbeeldingen van de verschillende kraan-flescombinaties! 
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Forensisch: 

Elke kraan is voorzien van markeringen en derhalve is de draad bekend. Kranen zonder 

schroefdraadmarkering zijn per definitie verdacht en mogen niet worden toegepast. 

Cilindrisch of conisch is meestal eenvoudig vast te stellen aan de gevonden componenten 

door te meten en de opschriften vast te leggen. Het verwisselen van een ISO met een SI 

kraan kan o.h.a. worden vastgesteld door het meten met een meetmicroscoop van de 

kerndiameter, of eenvoudiger door gebruik te maken van schroefdraadkalibers. 

 

Britisch Standards; 

Over de Engelse standaards zijn veel verwarrende begrippen in omloop. Gehanteerd 

worden de volgende markeringen: 

BA - British association 

BSB - British standard brass 

WFT -  Whitworth fine threat 

BSW -   British Coarse Threat 

BSPP  - British parallel pipe threat 

BSPT - British (tapered) standard pipe threat  
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De kraan uit onze serie ¾ is een BSPT kraan met de afmetingen volgens onderstaande tabel: 
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Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen kunt u in contact treden met Jan Willem 

Bech Hoger veiligheidskundige (gecertificeerd) op telefoon 06-52501053 


