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VLAMINSLAG TERUGSLAG

Houd bij het in gebruik stellen van de installatie 
rekening met de volgende zaken: 
•	 Bij het aansluiten van drukregelaars op cilinders 

eerst zeker stellen dat de drukregelaars dicht (dus 
op 0 Bar ingesteld) staan. Vervolgens het systeem 
inclusief slangen en brander op druk brengen en de 
cilinders weer afsluiten. Controleren op lekkage door 
op de manometers te kijken en/of met zeepsop of 
speciale spray. Als er geen lekkage is de cilinders 
openen.

•	 De in te stellen drukken zijn over het algemeen 3 bar 
zuurstof en 0,3 bar acetyleen / propaan.

Het aansteken van de brander gaat als volgt:
Injecteurbranders:
•	 Stel de drukregelaar op de juiste druk.
•	 Zuurstof afsluiter op de handgreep ruim voldoende 

openen. (Bij te weinig zuurstof uitstroom kan zich tij-
dens het ontsteken vlamterugslag voordoen!)

•	 Gasafsluiter voldoende openen.
•	 Vlam ontsteken met schaalaansteker.
•	 Vlam inregelen met de gasafsluiter. Bij oxyderend 

mengsel gasafsluiter verder openen, bij carburerend 
mengsel (walmende gele vlam) gasafsluiter verder 
dichtdraaien. 

•	 Bij snijbranders met een extra afsluiter op het snij-
voorstuk eerst de zuurstofkraan op de handgreep vrij-
wel volledig openen en de afsluiter op het voorstuk 
ruim voldoende openen.

•	 Bij deze snijbrander moet de voorwarmvlam zowel 
met de gasafsluiter als met de extra zuurstofafsluiter 
op het snijvoorstuk ingeregeld worden.

•	 Bij Nozzle Mix en gelijke drukbranders wordt de vlam 
ingeregeld met de gasafsluiter en de zuurstofafslui-
ter.

Bij het uitzetten van de brander eerst de gasafsluiter en 
vervolgens de zuurstofafsluiter sluiten.

Houd bij het buiten gebruik stellen van de instal-
latie rekening met de volgende zaken: 
•	 Sluit de afsluiters van de cilinders. Vervolgens de 

druk van het gas en de zuurstof na elkaar aflaten. 
Ontspan de drukregelaars (instellen op 0 Bar).

•	 Ruim de slangen met de brander en accessoires net-
jes op. Plaats de cilinderwagen op de daarvoor be-
stemde lokatie. Laat de werkplek schoon achter.

Vlaminslag/terugslag
Wanneer de verbrandingssnelheid hoger is dan de uit-
stroomsnelheid van het gas kan de vlam in het mond-
stuk naar binnen slaan. Normaal slaat de vlam terug tot 
de plaats waar het mengsel gevormd wordt (injecteur 
of mondstuk). Vaak gaat vlaminslag gepaard met knal-
len en/of fluiten. Sluit in dit geval de afsluiters van de 
brander om de vlam te doven en koel de brander in water 
terwijl de zuurstofafsluiter geopend is. 

Mogelijke oorzaken voor vlaminslag zijn:
•	 Te lage zuurstofdruk of te weinig geopende zuurstof-

afsluiter (en dus te lage uitstroomsnelheid)
•	 Mondstuk gedeeltelijk afgesloten door vervuiling.
•	 Mondstuk raakt het smeltbad en wordt daardoor tij-

delijk geblokkeerd.
•	 Mondstuk is te heet geworden.
•	 Boring in mondstuk is te groot geworden.
•	 Snijden van sterk geroeste staalplaat.
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VLAMINSLAG TERUGSLAG

Vlamterugslag wordt ingeleid door vlaminslag. Een 
oorzaak is bv dat er Zuurstof aanwezig is in het acety-
leenkanaal. De vlam doorslaan door de slang tot aan de 
vlamdover. De vlamdover is daarom wettelijk verplicht 
gemonteerd aan de drukregelaar voor Acetyleen. Als 
vlamterugslag is opgetreden moet de vlamdover gecon-
troleerd/vervangen worden. Bovendien moet u de instal-
latie controleren op de volgende punten om vlamterug-
slag te voorkomen:
•	 Afdichting bij wartelmoer van het brandervoorstuk 

controleren.
•	 Zuigwerking (injecteurwerking) controleren.
•	 Slangen inspecteren en doorblazen voor het ontste-

ken van de brander.


