Het Ei van Jan van Buuren
Jeroen Gompelman
In 1890 begon Goossen Leendert Loos (1845-1943), voordien handelscorrespondent, een kleine
éénmanszaak in het onderste gedeelte van een grachtenhuis aan de Singel 342 te Amsterdam (huur f. 5,per week; kapitaal 1000 gespaarde guldens). Onder de naam Loos & Co werd gestart met de handel in
het nog steeds bekende Victoria mineraalwater korte tijd later gevolgd door de import en distributie van
koolzuurgas. Al spoedig begon de zaak te groeien en werden enige knechts en een kantoorbe3diende
aangenomen. In +/- 1896 werd een ruimere behuizing gevonden op de Singel 262. Door hard werken
breidde de omzet zich steeds meer uit. 1901 is het jaar waarin het pand Groenburgwal bij de Staalstraat
werd betrokken. Beneden stal en magazijn, op de eerste etage kantoor en een klein atelier voor het
kappen (slijpen) van vijlen (Dreadnought vijlenagentuur). In dat jaar werd eerste met muilezelwagen, later
met paardentractie de klanten kring bediend en in 1910 werd de activiteit opnieuw vergroot met de
handel in zuurstof. Dit maakte wederom een verhuizing naar groter en tevens "beter" onderkomen
noodzakelijk. Een groot grachtenhuis op de Keizergracht 689 bij de Utrechtsestraat werd in 1916 volledig
herbouwd; stallen en groot magazijn beneden, flinke kantoorruimten op de 1e etage en op beide
bovenste etages de woning voor het gezin. Nu kwamen de zaken nog beter tot ontwikkeling en in 1918
werd besloten over te gaan tot eigen productie van zuurstof. In 1919 werd een terrein in AmsterdamNoord aan de Grasweg aangekocht (voorheen houtzagerij v.d. Bogaard). Hier werd in 1920 de eerste
zuurstoffabriek in bedrijf gesteld en verrezen tevens een werkplaats en magazijnen, alsmede een
fabriekskantoortje. De groei van Loos & Co scheen niet meer te stuiten.
In 1928 kwam Jan van Buuren als jochie van 15 jaar in dienst van de firma G.L. Loos & Co in Amsterdam.
Deze firma importeerde lasbranders, snijbranders en reduceerventielen uit Duitsland. Het vak van monteur
leerde hij van zijn Duitse leermeester Gilrath en op zijn 18e jaar was hij reeds leermeester voor lassers.
Ook in deze tijd begon de verkoop van medische apparatuur en Jan van Buuren specialiseerde zich in het
repareren en oplossen van problemen met de zogenaamde "pullmotors" die voor de narcose gebruikt
werden. Hij kreeg er "liefhebberij" in en experimenteerde met verbeteringen aan deze Amerikaanse
apparatuur. In 1930 stelde zijn leermeester Gilrath dat als hij een drukloze klep kon ontwikkelen (de eerste
gebalanceerde hoge druk klep) er veel problemen opgelost werden en dat die apparatuur een
"eeuwigheid" mee konden gaan. In 1938 gebruikte men in het ziekenhuis in Groningen narcoseapparatuur
waarbij men een mengsel van 80% lachgas en 20% zuurstof nodig had. Maar deze apparatuur gaf
constant problemen en schakelde telkens over op 100% lachgas. Jan van Buuren werd met dit probleem
geconfronteerd en het duurde twee dagen voordat hij de oorzaak én de oplossing gevonden had. Lachgas
is onder druk vloeibaar en zuurstof blijft gasvormig. Dit leverde bij een bepaald mengsel drukverschillen
op die niet overbrugd konden worden. Tenslotte plaatste hij twee meters tussen beide flessen en het
probleem was opgelost: De narcotiseur wilde geen andere apparatuur meer! Deze narcoseapparatuur was
de basis voor de ontwikkeling van een ademautomaat voor duikers. Maar eerst gaan we nog een stukje
terug in de tijd. Het is 1939 en een duikersbedrijf uit Rotterdam vroeg of Loos & Co een probleem met
een Zwitserse/franse (prieur) onderwatersnijbrander kon oplossen. Branden deed hij wel onderwater, maar
snijden in het geheel niet. Jan van Buuren draaide een nieuwe snijspits voor de brander en de snijbrander
werkte feilloos onder water. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Jan van Buuren wel 35

onderwatersnijbranders vervaardigd uit messing dat ze pikte van de Duitse Bezetter. Het idee van Jan van
Buuren was dat er na de oorlog wel het één en ander op te ruimen viel en dat de firma Loos & Co daar
klaar voor moest zijn. De oorlog was amper ten einde en het duikersbedrijf belde dat hij
onderwatersnijbranders nodig had. Er waren er reeds enkelen verkocht aan andere bedrijven en alle
beschikbare snijbranders waren opkocht. In de Rotterdamse haven, die plat gebombardeerd was, moest er
puin geruimd worden! Dit waren de eerste contacten van Jan van Buuren met de duikwereld. In het begin
van de vijftiger jaren kwam er een verzoek van de Belgische Burger Bescherming voor de levering van
brandweerapparatuur waar je ook mee kon duiken. Er bestond toen een Amerikaans narcoseapparaat van
Scott. Daar Jan van Buuren best wel een sportief type was nam hij een fles met perslucht en het Scottnarcose-apparaat en sprong het zwembad in. Daar hield hij het uitademventiel vlak bij het inademventiel
en experimenteerde met het apparaat of er water indrong. Een kwartier bleef hij op de bodem van het
zwembad zitten. Uit deze bevindingen ontwikkelde hij de eerste experimentele ademautomaat. Tijdens zijn
zwembadexperimenten zwommen er een stel jochies van zo'n 15-16 jaar in het zwembad rond en keken
nauwgezet toe wat hij deed. Zij hadden op een gegeven moment een oud zuurstofapparaat op de kop
getikt waarmee ze hun eerste duikpogingen deden. Deze jochies en anderen vroegen Jan van Buuren om
raad en daad. Jan van Buuren ging voor hen aan het werk en ontwikkelde een dubbelslangsademautomaat
met een drukloze klep. "Ik heb wel duizend kleppen gemaakt, voordat ik eindelijk de juiste had
ontwikkeld", zei Jan van Buuren. "Ik wist precies hoe het NIET moest, maar hoe het wel moest, geen idee".
Uiteindelijk ontwikkelde hij de revolutionaire drukloze klep die de basis vormde voor alle "DIVE-SAFE
DUIKER-APPARATUUR" van de firma Loos & Co. Uit het groepje jochies van het zwembad ontstond in
maart 1952 de Onderwaterjagers Club (OJC), met Jan van Buuren als voorzitter. Jan van Buuren wilde zijn
ademautomaat, die inmiddels de bijnaam "Loosco Eitjes" had gekregen, laten testen door de Franse
Marine. Luitenant ter Zee SD J.P.H. Huijskens (auteur van het boekje "Veilig Duiken" van Loos & Co), nam
een verzegelde ademautomaat mee naar Marseille. Verzegeld, want Cousteau lag op de loer naar elke
verbetering aan de ademautomaten. De automaat werd getest tot 150 meter diepte en verbaasde
iedereen. De drukloze klep bleef drukloos! Terug in Nederland kwam Huijskens met de verzegelde
automaat terug. Maar amper twee jaar later bracht Cousteau een ademautomaat onder het merk Calypso
met een drukloze klep op de markt. Jan van Buuren: Cousteau had dus duidelijk mijn idee gekopieerd,
maar had dezelfde foute gemaakt die ik ook al talloze malen voorheen gemaakt had. En zijn klep was één
van deze mislukte ideeën. Hij werkte niet optimaal!. In 1961 werd Van Buuren vervangen door twee
ingenieurs bij de firma Loos & Co en kreeg zijn ontslag. Na 1 jaar richtte hij samen met zijn zoon Bas een
matrijzen fabriek op. Hier zette hij zijn zinnen op de ontwikkeling van de enkelslangs ademautomaat, de
Dive Master, waarvan er zo'n 150 stuks in eigen beheer werden gebouwd. Een ademautomaat met een
drukloze klep en een ingebouwde snorkel die met een draaiknop kon worden afgesloten. Een beetje een
rare gedachte als we dat zo terugkijken. Door zijn expertise kwam Jan van Buuren na 7 jaar wederom in
dienst van Loosco en werkte hier tot aan zijn pensioen. Regelmatig kwamen er nog klanten met
ademautomaten die gerepareerd moesten worden. Duiken deed Jan van Buuren en zijn vrouw Marie ook
regelmatig. Zo bezochten ze in die jaren Malta en Saint Tropez. Jarenlang kwam de vraag over de
drukloze klep terug op de NOB examen voor de Tweede Klasse duiker (nu Dive Master). De drukkloze klep
van Jan van Buuren wordt vandaag de dag nog altijd toegepast in de medische industrie bij drukregelaars.
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Alle drukregelaars voor gecomprimeerde gassen die wij tegenkomen, kunnen wij tot 2 typen
terugbrengen, n.l. "afdichtend tegen de hogedruk in" (fig. 1) en "afdichtend met de hogedruk mee" (fig. 2).
Beide principes kunnen op zichzelf goed voldoen wanneer de primaire druk constant is, doch
een eenmaal ingestelde secondaire druk zal wijzigingen ondergaan wanneer de prima ire zakt.
Bij de drukregelaars volgens principe 2 zal bij
dalende voordruk ook de druk op de afdichtingspastille, die de zitting afsluit, dalen. Het
gevolg is dat de sluitdruk, geholpen door de
veer, geringer wordt en het ventiel bij dalende

den opgewekt, is belangrijk en zal bij de meeste
ventielen theoretisch minstens 10% hoger zijn
dan de maximale voordruk (druk in de fIes) .
In de praktijk zal deze sl).ütdruk veel hoger dan
10 % moeten zijn, want bij een vuldruk van
200 kgf/cm 2 bij 15 graden C. stijgt de druk bij
. 25 graden tot ca. 209 en bij 35 graden zelfs tot
219 kgf/cm 2 en da ar bovenuit moet nog op minstens 10 % extra sluitdruk worden gerekend. De
sluitdruk bij de tot nu toe bekende drukregela ars is niet alleen afhankeIijk van de sterkte
van de achter veer, maar ook van de grootte van
de zitting. Wanneer men achter een dergeIijke
drukregelaar (de eerste trap van een longenautomaat) een fijngevoelige ademhalingsautomaat gaat monteren, die bij de geringe zuiging
lucht moet gaan doorlaten, zullen de doorlaat en
de onderdruk sterk gaan verschillen indien de
voordruk van deze Z.g. tweede trap sterk gaat
varieren. Wanneer wij aannemen dat de eerste
tra p de druk terugbrengt van 200 op 4 kgf/cm 2
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primaire druk en ongewijzigde instelling een
hogere secondaire druk gaat leveren.
B ij de drukregelaars volgens principe 1 gebeurt het omgekeerde, met als resultaat dat bij
dalende primaire druk ook de eenmaal ingestelde secundaire druk zal dalen.
De Z.g. sluitdruk, die door de veer moet wor-

e n de tweede trap van 4 kgf/cm 2 op onderdruk,
dan is het duidelijk dat deze 4 kgflcm 2 onder
alle omstandigheden constant moet zijn, wil de
gebruiker van het persluchtapparaat gevrijwaard blijven van een varierende onderdruk
(toe- en afnemende ademhalingsweerstand)
wanne er de fle s (sen) gaandeweg leegraakt(en).

De drukloze klep
Voigens fig. 3 is de klepbelasting alleen P3,
aangezien P ' l en P " l elkaar opheffen en ook
P'2 en P " 2.
Indien P3, inplaats van een veer compleet met
luchtdrukkolom, een kracht wordt ter grootte
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yen. Maar doordat bij de drukloze klepconstructie ·de sluitdruk minimaal is, ontstaat een
afdichting die enorm veel langer meegaat: van
slijtage is nauwelijks meer enige sprake. Daar
de sluitdruk zeer gering is, kan ongestraft een
grotere zittingdiameter worden toegepast, zonder dat de drukregelaar grater of zwaarder behoeft te worden. De grote doorlaat speelt een
belangrijke rol bij de constructie van de eerste
trap, v66r een ademhalingsautomaat.
Het is nl. gaandeweg uit de praktijk van het
duiken, zo ook uit laboratoriumproeven gebleken, dat in schrikmomenten - die vroeg of
laat elke duiker meemaakt - in een deel van
een seconde een zo grote hoeveelheid lucht kan
worden gernhaleerd, dat die overeenkomt met
een getal, dat zelfs 400 liter per minuut bedraagt: een hoeveelheid, die ruim dubbel zo
groot is als men jarenlang voor juist heeft aangehouden. Dit houdt dus in dat een ademhalingsautomaat, toegepast op een perslucht-rookmasker- of een perslucht-duikapparaat, zulk een
doorlaat eveneens moet hebben, en dat, zowel
bij volle als bij vrijwel ledige flessen en bij een

van enkele grammen, zal de kracht, nodig voor
de opening van deze klep net even groter dienen te zijn dan voornoemd aantal grammen. Indien P3 een te verwaarlozen grootheid is, kan
de doorlaat groot zijn. Het gebruikskwantum _~~~~~~
lucht is van deze bottle neck afhankelijk. Hoe
groter deze doorlaat, hoe beter dus. Bij klepbelaste systemen kan deze doorlaat niet groot
zijn wegens de enorme krachten die een rol speIen (200 kgf/cm 2 ). Teneinde deze krachten te
kunnen bedwingen zijn de doorlaten bij klepbelaste systemen dan ook zeer gering. Wegens
de directe expansie na genoemde doorlaat gebeurt het niet zelden dat bij groter verbruik, bij
vochtige lucht, deze doorlaat dichtvriest.
Het drukloos maken van deze klep wordt gedaan als aangegeven in fig. 4, met als enige
tegendruk de elasticiteit van de plastische afdich tingskous.
In fig. 4 is de constructie van een wijze van
afd ichting "met de hogedruk mee" (zoals in
fig. 2) te zien, doch thans ontbreekt de achterveer. Bij het instellen van een drukregelaar
voor een bepaalde secondaire druk wordt de
afdichtingspastille natuurlijk enigszins gelicht.
Deze lichthoogte is aangegeven met de letters
L.H. Wanneer de afdichtingspastille een vrije
verb in ding met de buitenlucht heeft, en er tegelijkertijd d.m.v. een plastische afdichtingskous
voor wordt gezorgd, dat de hogedruk niet kan
ontsnappen, kan aan de afdichtingspastille een
zekere lichthoogte worden verschaft. Immers
P '4 heft P"4 op; de dr uk P3 oefent geen invloed
uit op de secondaire ruimte A. De afdichting
van de plastic kous is altijd gasdicht, omdat de
druk er van buitenaf op staat.
Bij ae dalende voordruk zal een eenmaal ingesteide secondaire druk steeds constant blij-
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de 30 kgf/cm 2 is en de afsluiter voor reservelucht dichtstaat, de afstelklep voor reservelucht
automatisch open staat. Wanne er echter de druk
in de fIes tot ca. 30 kgf/cm 2 is gezakt, zal de
doorlaat te gering worden en krijgt men bij
een bepaalde inademing op een gegeven moment juist iets tekort. Dit is beter te verklaren
aan de hand van de grafiek van fig. 7. Hierin
zijn in- en uitademdrukken weergegeven. Gemiddeld wordt bij een normale ademhaling voor
het vullen van de longen ongevetor 1 seconde
gebruikt en wordt ge dur ende 2 seconden uitgeademd. De inademingsdruk is vrij hoog, de
uitademingsdruk veel lager. Bij een snellere
ademhaling (grafiek 2) is de tijdsduur van inademing aanmerkelijk kort en wordt vrijwel
ge~ijk aan de tijdsduur van de uitademing. Onder- en overdruk worden kleiner, resp. vrijwel
gelijk. Bij een langzame ademhaling duurt b.v.
de inademing 2 seconden, de uitademing 1 seconde. De onderdruk bij inademing wordt geringer en 'de overdruk bij uitademing stijgt
sterk. In alle drie grafieken is de behoefte aan
lucht schuin gearceerd aangegeven.
Wanneer op een bepaald moment de aanvoer
van lucht bij ca. 30 kgf/cm 2 te gering wordt
(grafiek 1) , kost dit juist het "bovenste topje"
van de inademing. Door dan iets langzamer te
ademen kan toch nog geruime tijd worden doorgegaan zonder lucht tekort t~ komen en zonder

aanvaardbare ademhalingsweerstand; deze weerstand mag niet groter zijn dan 50 mm/WK.
In fig. 5 zijl1 de karakteristieken van de 3
H.D. drukregelaars weergegeven omtrent doorla at en onderdruk (aanzuigerweerstand) bij
verschillende onderdrukken.
De onderste figuur, resp. grafiek, geeft de
capaciteit van het "Dive-Safe"-apparaat weer.
Bij een capaciteit tot 400 ltr/min. is de aanzuigweerstand bij afnemende flessendruk grafisch uitgezet. Voor een deel ook speelt de constructie van het onderdrukventiel zelf, dat afgesteid staat op een constante voordruk van
4 kgf/cm", een rol, doch deze is niet zo belangrijk als de werking van de ventielconstructie
uit de eerste trap. Wanne er de eerste trap nl.
veel sluitdruk heeft en geringe doorlaat, daalt
de voordruk voor de onderdrukautomaat, met
het gevolg, dat hierdoor de doorlaat sterk wordt
geknepen en de zuiging in mm dus sterk stijgt.
De " Dive-Safe" -ademhalingsautomaat en de
werking van de afsluiter voor reservelucht is
weergegeven in fig. 6. Het verdient aanbeveling de loop van de perslucht via de pijltjes te
volgen, teneinde het automatische waarschuwingssignaal bij het leegraken der fles(sen) te
kunnen begrijpen. Als afstelling voor reservelucht (links onderaan op de tekening) wordt
meestal 30 kgf/cm 2 aangehouden. Het kraanhuis
is dusdanig uitgevoerd dat zolang de druk boven
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A Loosco triple set with regulator (The Egg) from the Netherlands
shown by Jeroen Gompelman (www.hydrogom.com)

The firma Loos & Co was grounded in 1890 by G.L. Loos. He started a one man business
in a old house in Amsterdam. With his saved money he started the business for
distribution and importing CO‐gas for mineral water. In 1910 he expanded his company
with trading in oxygen. And in 1918 he created his own oxygen to supply the Dutch
market. In 1938 the company changed in G.L. Loos & Co's Fabrieken N.V. with the trade
mark "Loosco".
Before and after the second World War the Dutch engineer Jan van Buuren developed
many important reducers for welding (surface and under water use) and medical
anesthesia equipment. The company G.L. Loos & Co. asked him to design breathing
equipment for work under water.
Because they knew that after the
World War‐II many people were
needed to clean up every harbor in
Holland and Loosco had to be a biggest
player for supplying equipment.
Together with his teacher Gilrath
(employee of Loos & Co and German
engineer) Jan van Buuren developed
the first twin stage (double hose)
regulator for the Dutch market (the
Egg).

The exclusive design of this Egg was based on the
first principles of balanced high pressure seat. In
contradictions of the Cousteau/Cagnan designs the
where all single stage with no balanced HP‐seat. It
was for these guys a race against time to get their
regulator on the world market. Unfortunately for
Jan van Buuren, Cousteau had won the
competition.
In the late '60's (after this loss) he created with his
son his own first single hose regulator. The name of
this regulator was "Dive Master". A pretty
revolutionary design and only 150 pieces were
produced.

Cut through Loosco Regulator
Air flow Loosco Regulator

