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à Hieronder vindt u een reeks QR codes die mobiele toegang tot onze trainingsvideos bieden.

Deze lijst voortdurend bijgewerkt en is dus onderhevig aan voortdurende veranderingen. Daarom 
kunnen we geen garantie geven op volledigheid van de lijst.

VOR-ORT-KALIBRIERUNG (siehe Seite 30 dieser Anleitung)

ON-SITE-CALIBRATION (see page 30 of this manual)

ÉTALONNAGE SUR PLACE (voir page 30 de ce manuel)

CALIBRAZIONE SUL LUOGO (veda pagina 30 del´manuale)

QR- CODES OP ONZE TRAININGSVIDEO`S
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VEILIGHEIDSINSTRUCT

©  Dr. Radtke CPM Chemisch-Physikalische Messtechnik AG
Lättichstrasse 4A, CH-6340 Baar
Telefoon: +41 41 710 00 32, fax: +41 41 710 13 32
info@cpm-radtke.com, www.radtke-messtechnik.com

Herdruk, ook slechts gedeeltelijk, uitsluitend met toestemming van de uitgever.

Versie: 1.83, druk 04/2015

Vooraleer metingen uit te voeren met het CCM-toestel moet u de handleiding zorgvuldig doorlezen. 
Wanneer u de aanwijzingen nauwkeurig opvolgt, bestaat er geen gevaar op ongevallen bij het gebruik 
van de CCM-toestellen. Let daarom op de volgende gebruiksaanwijzingen:
 
Het CCM-toestel mag enkel volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt worden.

De druk in de CCM-drukfles ontstaat door de vorming van acetyleen. Er vormt zich 
snel een explosief lucht/acetyleen-mengsel. Wanneer het tijdens een meting door 
toedoen van vonkvorming tot een ontsteking van het gasmengsel komt, dan heeft 
dit de totale vernietiging van de manometer evenals het verlies van het meetresul-
taat tot gevolg.

Het ontsnappende gas is brandbaar:
a) Open de CCM-drukfles niet in gesloten ruimtes.
b) Rook niet en werk niet in de buurt van open vuur of elektrische installaties.
c) Vuur dat ontstaan is met zand of een deken verstikken, niet met water blussen!

Open de CCM-drukfles na een meting terwijl u het toestel van uw gezicht 
afwendt en laat het gas langzaam ontsnappen (hierdoor zal u minder proble-
men ondervinden met de manometer, omdat de mechanische delen ervan zo minder 
belast worden).

Principieel mag u geen monsters met meer dan 1,5 g water gebruiken. Acetyleen kan zich 
vanaf een druk van 1,5 bar (komt overeen met 1,5 g water) spontaan ontleden. Bij dit snel verlopen-
de ontledingsproces kan de manometer schade oplopen.

Voer enkel metingen uit met de voor het CCM-toestel voorziene materialen. Voor andere materialen 
vragen wij u ons een monster toe te sturen, samen met een beschrijving ervan, zodat we u kunnen 
adviseren. Wij geven u hierbij graag raad.

MAATREGELEN VOOR EERSTE HULP

Bij contact met de huid:  Goed afborstelen vooraleer met veel water te spoelen.
Bij contact met de ogen: De ogen met veel water uitspoelen.
Bij bijtende letsels:   Deze treden normaal alleen op wanneer vasthechte 

calciumcarbide niet verwijderd wordt. Verwittig in dit 
geval steeds een arts en toon hem/haar het etiket van 
uw calciumcarbideverpakking.
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VOORWOORD

Onze CCM-toestellen zijn ideale vochtmeters voor het snel bepalen van het vochtgehalte van mate-
rialen die zelf niet met calciumcarbide of de reactieproducten ervan reageren.

Zoals bij alle meetmethodes waarbij een chemische reactie aan de basis ligt, is 
ook hier bijzondere voorzichtigheid geboden. Bestudeer deze gebruiksaanwijzing 
voor de ingebruikname en let in het bijzonder op de veiligheidsinstructies. 

Personen die niet vertrouwd zijn met de gebruiksaanwijzing mogen het meettoestel niet 
gebruiken.

GARANTIE

Dr. Radtke CPM Chemisch-Physikalische Messtechnik AG biedt u vanaf de aankoopdatum 1 jaar 
garantie op defecte onderdelen en producten met fabricagegebreken, met uitzondering van verb-
ruiksmaterialen.

Belangrijk! 
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Reserveonderdelen zijn bij uw handelaar verkrijgbaar, of kunnen rechtstreeks via onze website 
besteld worden. De actuele versie van de handleiding evenals aanvullende informatie voor de inter-
pretatie van de meetresultaten vindt u ook terug op onze website en deze worden voortdurend door 
ons bijgewerkt.

GEBRUIK VAN DE BEDIENINGSINSTRUCTIE
 
De in deze bedieningsinstructie vermelde informatie levert gegevens met betrekking tot de onderde-
len evenals hun eigenschappen. De bedieningsinstructie bevat bovendien de grondbeginselen van de 
meetmethodes «carbidemethode» en «droogkastmethode», een vergelijking tussen beide methodes 
en informatie over bijzondere meetprocedures, die resulteren uit verschillende meetvragen. 

Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan vet gedrukte en onderstreepte tekst.

Het deskundige gebruik en het gebruik overeenkomstig de bedieningsinstructie is een absolute voor-
waarde voor de productaansprakelijkheid en de productgarantie. Eigen herstellingspogingen leiden 
tot het vervallen van garantie-aanspraken.

VOORWOORD / GARANTIE
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UITRUSTINGSOPTIES VAN DE CCM-TOESTELLEN

Niet alle in deze handleiding beschreven componenten zijn bij alle toestelversies 
aanwezig. Afhankelijk van de uitvoeringsoptie zijn verschillende componenten be-
schikbaar.

Onderstaande tabel evenals de bestanddeellijsten geven u een snel overzicht over de 
beschikbare uitvoeringsopties van onze CCM-toestellen.
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Geijkte drukfles

      Oppervlaktethermometer

  Meetbereik tot 10 M-%/20g

Messbereik tot 20 M-%/20g

Drukmeting

  Demping conform EN 837-2

Manometer Business (3.0bar)

Manometer CLASSIC (2.5bar)

Manometer ECO (1.6bar)

Monsterweging

Digitale weegschaal tot 200 g

     Veerweegschaal tot 100 g

Protocolleren van de 
meetwaarden

          Sjabloon voor protocol 

                     Protocolprinter

        Gegevensopslag met pc 
    (enkel Business, optioneel)

Meettijdregistratie

Manometer Business

                Timer / stopwatch

Evenwichtsvochtigheid
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UITRUSTINGSOPTIES VAN DE CCM-TOESTELLEN

Geijkte drukflessen Standaard druckfles 
(tot 10 M-% bij mons-
ter van 20g Probe)

Lange druckfles
(tot 20M-% bij mons-
ter van 20g Probe)

Kleine druckfles
(tot 5 M-% bij mons-
ter van 20g Probe)

Oppervlaketenthermo-
meter voor de controle 
van de flestemperatir; 
meetbereik:  6°C tot 34 °C.

Drukmeting gedempte manome-
termontage conform 
EN 837-2 voor alle ver-
sies uitgezonderd CCM 
Set ECO en Eco dig

Manometer Business 
(max. 3 bar) met meet-
waardegeheugen: druk 
en meetduur; kl.0.1.

Manometer CLASSIC 
(max. 2,5 bar) gedempte 
buisveer uit hoogwaardig 
brons; kl.1.0.

Manometer ECO (max. 
1,6 bar) met standaard 
schroefverbinding aan 
het deksel; kl.1.6.

Monsterweging Digitale precisie-
weegschaal voor monsters, 
met een ijkgewicht van 100 
g voor ijking door de klant.

Erg stevige mechani-
sche weegschaal voor 
monsters met een cont-
rolegewicht van 50 g.
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UITRUSTINGSOPTIES VAN DE CCM-TOESTELLEN

Toestelkoffer Lichte, zwarte koffer 
(alu-look).

Robuuste blauwe koffer 
uit metaal.

Voordelige toestelkoffer 
uit kunststof

Afname van monsters Klassiek met hamer en 
beitel

Optioneel: GEMAKKE-
LIJKER met een accu 
beitelhamer en ander 
toebehoren

Optioneel: GEMAKKE-
LIJKER met een elek-
trische beitelhamer 
voor langer gebruik

Vergruizing / homogenisering 
van de monsters

Klassiek met de mons-
terschaal

Optioneel: Veiliger 
met de monsterzak, 
ideaal voor de homo-
genisering

Carbideampullen Set met 25 ampullen, 
biedt een grote meetau-
tonomie. Geschikt voor 
het beoordelen van 
het restvochtgehalte.
Interne kwaliteits-
controle

Controle van het toestel ter 
plaatse:

Met de ijkampullen 
bevestigt u moeiteloos 
de correcte werking van 
elk CCM-toestel.

3x
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UITRUSTINGSOPTIES VAN DE CCM-TOESTELLEN

Meettijdregistratie Timer/ stopwatch 
voor het vastleggen van 
de reactieduur; bij de 
CLASSIC-versie; absoluut 
noodzakelijk voor het 
beoordelen van het 
restvochtgehalte.

De meettijdregistratie 
begint bij de Business-
manometer automa-
tisch bij aanvang van de 
chemische reactie.

Protocolleren van de
meetwaarden

Optioneel: Proto-
colprinter met persoon-
lijke protocol layout en 
logo.

Optioneel: De meet-
waarderegistratie via 
Windows-pc vereist de 
Business-manometer.

Standaard: verslag 
invullen met de hand. 
Verslagmodel online en 
in deze handleiding

Evenwichtsvochtigheid Uitbreidingsset even-
wichtsvochtigheid: Geoc-
trooieerd accessoire voor de 
CCM Hygro Combi voor het 
bepalen van de evenwichts-
vochtigheid (% RV)

CPM-monitor 18/30 voor 
de niet destructieve opspo-
ring van leidingen

Optioneel: Snelle 
opsporing van leidingen 
bij een pas ingeschakel-
de verwarming, voor 3 
temperatuurbereiken. 
Met vloerthermometer

Capacitieve vochtindicator Optioneel: Niet-de-
structieve opsporing van 
vochtophopingen in op-
pervlaknabije bereiken.
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CCM Set ECO  Art-Nr. 110060

CCM Set ECO dig  Art-Nr. 110061

CCM Set ECO dig dig  Art-Nr. 110062

BESTANDDELEN

1 Mokerhamer 1000 g

2 Platte beitel voor het nemen van monsters

3 Korte monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Digitale monsterweegschaal tot 200 g *

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal met dichtingen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

M ECO-manometer tot 1,6 bar, met deksel

N Dubbelwandige kunststofkoffer met inlegstuk

Totaal gewicht: 7.17 kg

 * Model kan verschillen van de afbeelding.

1 Mokerhamer 1000 g

2 Platte beitel voor het nemen van monsters

3 Lange monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Digitale monsterweegschaal tot 200 g *

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal met dichtingen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

M ECO-manometer tot 1,6 bar, met deksel

N Dubbelwandige kunststofkoffer met inlegstuk

Totaal gewicht: 7.23kg

 * Model kan verschillen van de afbeelding.

1 Mokerhamer 1000 g

2 Platte beitel voor het nemen van monsters 

3 Korte monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Mechanische monsterweegschaal tot 100 g

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal met dichtingen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

L Weegschaalstang voor precisie-veerweegsc-

haal

M ECO-manometer tot 1,6 bar, met deksel

N Dubbelwandige kunststofkoffer met inlegstuk

Totaal gewicht: 7.13 kg
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BESTANDDELEN

CCM-toestel Alu CLASSIC  Art-Nr. 110004

CCM-toestel Alu CLASSIC dig Art-Nr. 110005

CCM-toestel Alu Business  Art-Nr. 110007

1 Mokerhamer 1000 g en bankhamer

2 Platte beitel voor het nemen van monsters

3 Korte monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Digitale monsterweegschaal tot 200 g *

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal voor dig met dichtingen, 

batterijen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

M CLA-manometer tot 2,5 bar met gedempt 

deksel conform EN 837-2

N Toestelkoffer (alu-look)

O Stopwatch / timer (zonder afbeelding)

Totaal gewicht: 8.27 kg

 * Model kan verschillen van de afbeelding.

1 Mokerhamer 1000 g en bankhamer

2 Platte beitel voor het nemen van monsters

3 Lange monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Digitale monsterweegschaal tot 200 g *

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal Business met dichtingen, 

batterijen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

M Business-manometer tot 3,0 bar met ged-

empt deksel conform EN 837-2

N Toestelkoffer (alu-look)

Totaal gewicht: 8.36 kg

 * Model kan verschillen van de afbeelding.

1 Mokerhamer 1000 g en bankhamer

2 Platte beitel voor het nemen van monsters

3 Korte monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Mechanische monsterweegschaal tot 100 g

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal met dichtingen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

L Weegschaalstang voor precisie-veerweegsc-

haal

M CLASSIC-manometer tot 2,5 bar met ged-

empt deksel conform EN 837-2

N Toestelkoffer (alu-look)

O Stopwatch / timer (zonder afbeelding)

Totaal gewicht: 8.18 kg
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BESTANDDELEN

CCM-toestel CLASSIC  Art-Nr. 110000

CCM-toestel CLASSIC dig  Art-Nr. 113100

CCM-toestel Business  Art-Nr. 110021

1 Mokerhamer 1000 g en bankhamer

2 Platte beitel voor het nemen van monsters

3 Korte monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Digitale monsterweegschaal tot 200 g *

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal voor dig met dichtingen, 

batterijen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

M CLASSIC-manometer tot 2,5 bar met ged-

empt deksel conform EN 837-2

N Stalen toestelkoffer

O Stopwatch / timer (zonder afbeelding)

Totaal gewicht: 11.04 kg

 * Model kan verschillen van de afbeelding.

1 Mokerhamer 1000 g en bankhamer

2 Platte beitel voor het nemen van monsters

3 Lange monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Digitale monsterweegschaal tot 200 g *

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal Business met dichtingen, 

batterijen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

M Business-manometer tot 3,0 bar met ged-

empt deksel conform EN 837-2

N Stalen toestelkoffer

Totaal gewicht: 11.13 kg

 * Model kan verschillen van de afbeelding.

1 Mokerhamer 1000 g en bankhamer

2 Platte beitel voor het nemen van monsters

3 Korte monsterlepel

4 Reinigingsborstel

5 Mechanische monsterweegschaal tot 100 g

6 Kogelset met 4 stalen kogels

7 Monsterschaal voor poreuze monsters

 (optioneel 20 plastic zakken)

8 2 monsterbekers met deksel

9 Set klein materiaal met dichtingen en ijkampullen

J Set van 25 carbideampullen

K Geijkte standaard drukfles met oppervlakte-

thermometer (conform richtlijn drukappara-

tuur 97/23/EG)

L Weegschaalstang voor precisie-veerweegsc-

haal

M CLASSIC-manometer tot 2,5 bar met ged-

empt deksel conform EN 837-2

N Stalen toestelkoffer

O Stopwatch / timer (zonder afbeelding)

Totaal gewicht: 10.78 kg
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COMPONENTENBESCHRIJVING

Geijkte drukfles

Al onze huidige drukflessen beantwoorden aan de vereisten van 
de richtlijn drukapparatuur 97/23/EG. Ze worden in Zwitserland 
vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en ze worden geijkt 
volgens een bedrijfsinterne norm. Elke afzonderlijke drukfles is 
voorzien van een overeenkomstig ijknummer. Op elke drukfles is 
voor het aflezen van de flestemperatuur een oppervlaktethermo-
meter aangebracht.

Oppervlaktethermometer

Op elke drukfles is voor het aflezen van de flestemperatuur een 
oppervlaktethermometer aangebracht. Elk veld heeft een tempe-
ratuurbereik van 3°C en samen kunnen ze temperaturen tussen 
6°C en 34°C aangeven.
Voor elk temperatuurveld verandert de kleur bij een stijgende 
temperatuur als volgt: zwart – bruin – groen – blauw – zwart.
Elk veld is voorzien van een getal. Dit getal komt overeen met de 
temperatuur wanneer het veld groen is.
De andere temperaturen kunnen daaruit afgeleid worden.
Wanneer de temperatuur 1 °C lager is dan het afgebeelde getal, 
dan is het veld bruin. Wanneer de temperatuur 1 °C hoger is, dan 
is het veld blauw.

Kogelset

De bijgevoegde kogelset bevat 4 staalkogels met een gedefinieerde 
diameter. Met deze kogels is het vrije volume van de drukfles 
geijkt, maar daarnaast vervullen ze nog vier andere belangrijke 
taken:

Starteffect: verbrijzelen van de carbideampul
Maaleffect: vergruizen van het proefmateriaal en het 
   carbide
Mengeffect: vermengen van het reactiemengsel
Reinigingseffect: het carbideoppervlak vrijhouden van het
   reactieproduct calciumhydroxide
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COMPONENTENBESCHRIJVING

Set klein materiaal

In de set klein materiaal zitten vervangdichtingen voor de mano-
meter en de drukfles, een 3-delige set ijkampullen met telkens 
1,0 g water voor de ijking-ter-plaatse en een controlegewicht 
van 50 g.
Voor het gebruik van de proefampullen verwijzen we naar pagina 
26 van deze handleiding of naar de korte video op onze website.

De rode dichtingen van de manometer zijn zogenaamde klem-
dichtingen, die door het aantrekken van de schroefverbindingen 
geklemd worden en door deze klemming afdichten. Een dergelijke 
dichting kan in principe slechts één keer gebruikt worden.

Set klein materiaal dig

In de set klein materiaal dig zitten vervangdichtingen voor de 
manometer en de drukfles, een 3-delige set ijkampullen met 
telkens 1,0 g water voor de ijking-ter-plaatse en een contro-
legewicht van 100 g.
Voor het gebruik van de proefampullen verwijzen we naar pagina 
26 van deze handleiding of naar de korte video op onze website.

De rode dichtingen van de manometer zijn zogenaamde klem-
dichtingen, die door het aantrekken van de schroefverbindingen 
geklemd worden en door deze klemming afdichten. Een dergelijke 
dichting kan in principe slechts één keer gebruikt worden.

Set klein materiaal Business

In de set klein materiaal Business zitten vervangdichtingen voor 
de drukfles, een 3-delige set ijkampullen met telkens 1,0 g 
water voor de ijking-ter-plaatse, een reservebatterij voor de 
Business-manometer en een controlegewicht van 100 g.
Voor het gebruik van de proefampullen verwijzen we naar pagina 
26 van deze handleiding of naar de korte video op onze website.
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ECO-manometer

De ECO-manometer heeft naast de zwarte schaal voor de druk 
nog 3 gekleurde hulpschalen voor monstergewichten van 20 g 
(rood), 50 g (groen) of 100 g (blauw). Met deze hulpschalen kan 
de vochtigheid rechtstreeks in «M-%» afgelezen worden.
De hulpschalen werden bij een temperatuur van 20°C geijkt en 
zijn het nauwkeurigst wanneer de start en eindtemperatuur 
van een meting overeenkomt met deze temperatuur.

Manometer CLASSIC

De CLASSIC-manometer is conform de richtlijn EN 837-2 op het 
gedempte deksel gemonteerd.
Met zijn groter drukbereik biedt hij bij eenzelfde nauwkeu-
righeid als de ECO-manometer meer veiligheid bij onverwachte 
overdruk, en bovendien is hij door de rubberen beschermkap 
beter beschermd.
Hij beschikt eveneens naast de zwarte schaal voor de druk over 
nog 3 gekleurde hulpschalen voor monstergewichten van 20 g 
(rood), 50 g (groen) of 100 g (blauw). Met deze hulpschalen kan 
de vochtigheid rechtstreeks in «M-%» afgelezen worden. 
De hulpschalen werden bij een temperatuur van 20° geijkt en zijn 
het nauwkeurigst wanneer de start en eindtemperatuur van 
een meting overeenkomt met deze temperatuur.

Business-manometer voor de CCM Set ECO

De digitale Business-manometer is conform de richtlijn EN 837-2 
op het gedempte deksel gemonteerd. Hij is standaard uitgerust 
voor monstergewichten van 10, 20, 50 en 100 g. Met zijn groot 
drukbereik van 3 bar is hij erg goed beschermd tegen over-
druk. Bovendien is de manometer uitgerust met een rubberen 
beschermkap waardoor hij beschermd is tegen uitwendig vuil en 
vocht. Via de data interface (rechts) kan optioneel een printer of 
een meetwaarderegistratieprogramma aangesloten worden.

Bediening van de manometer
2 bedieningselementen: de toetsen «Menu» en «Enter»

COMPONENTENBESCHRIJVING
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Na het inschakelen via een van beide toetsen geeft de manometer de laatste meetwaarde aan. 
Door de toets «Enter» in te drukken wordt de duur van de laatste meting weergegeven.

Om door de menucommando›s van de manometer te navigeren hebt u op elke plaats drie 
bedieningsvarianten:
1) Niets doen:  een weergegeven commando wordt gedurende 7 seconden weergegeven. 
   Wanneer tijdens deze periode niet op een toets gedruktwordt, keert de 
   manometer terug naar zijn uitgangspositie.
2) Toets «Menu» indrukken:het vanuit deze positie mogelijke volgende commando wordt weergegeven.
3) Toets «Enter» indrukken: het weergegeven commando wordt bevestigd en hierdoor uitgeerd.

Verdere aanwijzingen van het werkingsprincipe:
Tijdens een lopende meting knipperen links onderaan de rand van het scherm 3 haakjes. In deze 
fase kan de eenheid van de weergegeven meetwaarde niet gewijzigd worden. 
De meetduur bedraagt gewoonlijk 10 minuten. Een lopende meting kan met het STOP-commando 
voortijdig beëindigd worden.
De laatste meetwaarde blijft ook na het vervangen van de batterij opgeslagen. Wanneer er geduren-
de 60 minuten op geen enkele toets gedrukt wordt, schakelt de manometer zich zelf uit.

Na bevestiging van het start-commando met de «Enter»-
toets:
De manometer zet zich in meetmodus en stelt het nulpunt in 
voor de actueel heersende omgevingsdruk. Hij wacht nu 5 minu-
ten op het begin van de reactie. Wanneer tijdens deze periode een 
drukstijging vastgesteld wordt, begint de definitieve meetcyclus. 
Wanneer er geen drukstijging vastgesteld wordt, keert de mano-
meter terug naar de uitgangspositie.
Door selectie van het STOP-commando met de «Menu»-toets en 
de bevestiging ervan met de «Enter»-toets kan de manometer 
voortijdig terug in de uitgangspositie gezet worden. 

Na bevestiging van het OFF-commando met de «Enter»-toets 
wordt de manometer uitgeschakeld.

Na bevestiging van het print-commando met de «Enter»-
toets stuurt de manometer de opgeslagen meetgegevens via de 
interface (metalen afdekking) naar de protocolprinter (uitbrei-
dingsset protocolprinter, art.-nr. 110024).

Na bevestiging van het unit-commando (eenheid) met de 
«Enter»-toets geeft de manometer de meetwaarde weer als druk 
[bar] of als vochtgehalte [M-%]. De eenheden voor vocht-
gehalte [M-%] hebben betrekking op een monsterhoeveelheid: 
100g, 50g, 20g of 10g (overeenkomstig het haakje bovenaan 
het weergavescherm).
Op onze website vindt u meer informatie en video›s.
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Monsterbeker

Beide monsterbekers (8) worden met een afsluitend deksel gele-
verd. Monstermateriaal kan met de monsterlepel of een ander 
geschikt hulpmiddel gemakkelijk in de beker gevuld worden. 
Vochtige evenals vochtige en warme monsters kunnen hierin 
gedurende een beperkte periode gemakkelijk en beschermd 
tegen uitdrogen bewaard worden. Wanneer door het afkoelen 
van een vochtig en warm monster condens vormt op de rand van 
de beker, dan kan die door met de beker te schudden gemakkelijk 
weer met het monster vermengd worden.

De monsterbekers hebben een volume van 70 ml en kunnen 
zodoende korrelig monstermateriaal tot 100 g opnemen (speci-
fieke zwaartekracht groter dan 2).

Robuuste mechanische monsterweegschaal

De precisie-veerweegschaal (kort: weegschaal) wordt in een 
beschermende kunststofverpakking geleverd. De weegschaal laat 
het inwegen van monsterhoeveelheden tot 100 g toe, waarbij 
het gewicht van de monsterbeker geneutraliseerd kan worden. 
De schaalverdeling laat zich door het verdraaien van de beugel 
gemakkelijk ten opzichte van de voorkant uitrichten. (linkste 
afbeelding)

Voorbereiden:
De weegschaal uit de beschermende verpakking halen, controle-
ren of de veer vrij kan bewegen. De weegschaalstang (L) op een 
geschikte plaats in de schuimstof drukken (onderste afbeelding). 
De weegschaal ophangen aan de stang.

Tarreren / aflezen:
De lege en propere monsterbeker aanbrengen. Het nulpunt 
afstellen door aan de witte tarreerschroef (zwarte cirkel) te 
draaien. Zorg dat uw ogen zich ter hoogte van de schaalverdeling 
bevinden om afleesfouten te voorkomen.

Controle ter plaatse:
Voor de controle van de weegschaal is een ijkgewicht van 50 g 
beschikbaar dat een maximale afwijking van ± 10mg (M2) heeft. 
Hiervoor moet de weegschaal met de beker vrij bewegend opge-
hangen en getarreerd worden. Vervolgens wordt het gewicht in 
de beker gedaan en wordt de weegschaal afgelezen.

COMPONENTENBESCHRIJVING



21

COMPONENTENBESCHRIJVING

Digitale precisieweegschaal voor monsters

Zorg er voorafgaand aan het eerste gebruik voor dat de batterijen 
correct geplaatst zijn.

1. Plaats de weegschaal op een horizontaal vlak en druk op de   
    ON/OFF-toets.
2. Wacht enkele seconden tot het scherm [0.00] weergeeft.
3. Plaats de propere, lege monsterbeker op het platform.
4. Druk op de TARE-toets. Het scherm geeft [0.00] weer.
5. Vul de monsterbeker met het monstermateriaal tot de ver       
    eiste monsterhoeveelheid van 20, 50 of 100 g. Verander indien                                                  
   nodig de gewichtseenheid naar GRAM door de MODE-toets in  
   te drukken.
6. Met een gesloten deksel kunt u een afgewogen monster zonder 
   vochtverlies meerdere minuten in de monsterbeker bewaren.
7. De weegschaal schakelt zich automatisch uit na 120 seconden, 
of druk hiervoor langer dan 3 seconden op de ON/OFF-toets.

Tarrering:
1. Met de weegschaal ingeschakeld de te tarreren container op 
   het platform plaatsen.
2. Op TARE drukken en wachten tot [0.00] weergegeven wordt.
3. Het te wegen materiaal toevoegen en het gewicht ervan recht
   streeks aflezen.

Ijking (alleen en de eenheid GRAM):
1. Schakel de weegschaal in en druk uitsluitend bij een leeg 
   en zuiver platform net zo lang op de CAL-toets tot het scherm  
   [CAL] weergeeft.
2. Druk nu op de CAL knop. De [CAL] toets knippert en schakelt 
   dan over op [100.00].
3. Leg het ijkgewicht van 100 g op het platform en wacht enkele 
   seconden.
4. Op het scherm verschijnt nu [PASS] voor een succesvolle 
   ijking. De weegschaal verandert naar de weegmodus. U kunt 
   de weegschaal uitschakelen.

Bijkomende aanwijzingen:
[LO]:   Lage batterijspanning, vervang de batterijen.
[O-LD]: overbelasting, verminder de belading.
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BASISPRINCIPES VAN DE CARBIDEMETHODE

DE REACTIE

Bij de carbidemethode gaat het om een heterogene reactie 
waaraan een vaste stof (carbide) en een in willekeurige toestand 
(vast, vloeibaar of gasvormig) aanwezige stof (water) deelnemen. 
Het water kan in zuivere vorm (ijkampul) of als deel van een 
andere stof (bulkgoed) aanwezig zijn.

De volgende vergelijking beschrijft de reactie:

              CaC2 + 2H2O          Ca(OH)2 + C2H2   ΔH: -123.6 kJ/mol 

calciumcarbide + water         calciumhydroxide + acetyleen

MEETPRINCIPE

Calciumcarbide reageert met water en vormt hierbij gasvormig 
acetyleen en vast calciumhydroxide. Per verbruikte molecule 
water wordt steeds evenveel acetyleen gevormd, waardoor deze 
reactie uitstekend geschikt is voor het bepalen van de hoeveel-
heid water.
Beperking: Aangezien calciumcarbide ook met methanol geli-
jkaardige reacties aangaat, mag een monster niet tegelijkertijd 
water en methanol bevatten.
 

FEITEN OVER DE REACTIE

1. De reactie vindt plaats aan het oppervlak van het
calciumcarbide (bovenste afbeelding)
 
2. Beide reactiepartners moeten met elkaar in contact kunnen 
komen. Aanwijzing van onze kwaliteitscontrole (bovenste afbe-
elding): Zolang de carbideampullen dicht zijn, zijn ze onbeperkt 
houdbaar in de tijd.
 
3. De intensiteit van het contact tussen de reactiepartners 
evenals de concentratie van de reactiepartners is bepalend 
voor de snelheid van de drukstijging. 
Bij intensief en direct contact tussen calciumcarbide en water 
(vloeibaar en vast met dezelfde hoge concentratie) gebeurt de 
reactie zeer snel en heftig. Wanneer (middelste afbeelding) 
een carbideampul met fijn carbide tot reactie gebracht, dan gebe-
urt de drukstijging binnen tienden of honderdsten van een 
seconde. De optredende warmteontwikkeling wordt door de te 
grote drukstijging goed zichtbaar.

Meetduur [seconden]
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ru
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[b

ar
]



23

BASISPRINCIPES VAN DE CARBIDEMETHODE

 Bij een kleine concentratie van water op het oppervlak 
van het carbide, terwijl de intensiteit van de doormenging bv. 
gering is (staande drukfles), of wanneer water enkel in gasvor-
mige toestand met het carbide in contact kan komen gebeurt de 
drukstijging deels aanzienlijk trager. De snelheid van de 
drukstijging wordt onmiddellijk door transportprocessen 
beperkt (verzadigde lucht bevat bij 20 °C 17,28 mg/lt water, de 
partiële druk van water: 23,1 mbar, wat overeenkomt met ca. 2 
vol.-%).

4. Water wordt door de reactie met carbide verbruikt, een 
monster wordt bij een overeenkomstig overschot aan 
carbide gedroogd. (afbeelding links): Een appelschijf en carbide 
onder een glazen deksel bij aanvang en na 47 uur.

5. Het eindpunt van de reactie wordt bepaald door het zogenaamde reactie-evenwicht:  
 ofwel is bijna alle carbide, ofwel is bijna alle water verbruikt. «bijna alle» moet in wetenschappli-
 ke zin begrepen worden: Bij elke reactie blijft steeds een kleine hoeveelheid van de uitgangsstof
 fen achter in een gesloten systeem (gesloten drukfles). Bij deze reactie stelt zich bij een overschot 
 aan carbide bij het reactie-evenwicht een resterende partiële druk van water in van
 1,87x10-10 mbar.

 Dit is een enorm droge toestand! In vergelijking hiermee is verzadigde lucht bij -100°C 
 10 000 keer vochtiger!

MEETGROOTTE: DRUK

Het gevormde acetyleen komt overeen met de stofhoeveelheid «Δn», waarmee het aantal mole-
culen in de gasfase van een gesloten systeem toeneemt.

De gevormde hoeveelheid acetyleen kan door de meting van de druk gemakkelijk bepaald worden.

Gaswet:     ∆p  x  V  =  ∆n  x  R  x  T   => ∆p  =  ∆n *K

met: ∆p druktoename in de fles
 V volume van de fles
 ∆n gevormde stofhoeveelheid in de fles
 R gasconstante
 T temperatuur in de fles
 K samenvattende constante bij een constante temperatuur en een constant volume

In zijn ideale vorm geeft de gaswet de relatie tussen druk en gevormde gashoeveelheid weer. De 
voor de kwantitatieve bepaling van de verbruikte hoeveelheid water noodzakelijke groottes van 
volume en temperatuur zijn systeemspecifiek bepaald en de invloed van deze groottes wordt hierna 
kort besproken.
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FACTOREN DIE DE MEETGROOTTE BEÏNVLOEDEN

De gasconstante «R» is een constante waarvan de getalwaarde enkel met het vastleggen van de 
fysieke eenheden verandert.

Het volume «V» wordt bepaald door de grootte van de fles en is principieel constant. De drukfles 
is zo gevormd dat één gram water een druk van één bar acetyleen ontwikkelt (verondersteld dat 
de volledige kogelset (6) gebruikt wordt). Al onze drukflessen zijn op dit nominaal volume geijkt.

De temperatuur «T» is een omgevingsgrootte, die bij een gewoon gebruik gegeven is. Onze 
omrekeningstabellen baseren zich op een referentietemperatuur van 20°C.
Wanneer de metingen bij andere temperaturen uitgevoerd worden, kan het gebruik van een cor-
rectiefactor zinvol zijn. De temperatuur moet in principe enkel bij geringe vochtgehaltes of 
voor erg nauwkeurige meetresultaten in acht genomen worden. Voor de beoordeling van 
de grootte van de correctiefactor moet de start- en eindtemperatuur van de meting gekend zijn.

De starttemperatuur is de temperatuur op het moment van het sluiten van de drukfles. Vanaf dit 
moment vormt het toestel een gesloten systeem en er vindt enkel nog een drukverandering plaats 
wanneer de beïnvloedende groottes (gaswet) wijzigen.

De eindtemperatuur is de temperatuur die op het ogenblik van het aflezen van de druk heerst.
Met de oppervlaktethermometer op onze drukflessen kan deze grootte beoordeeld worden!

Fall    Start         Ende     Regel

I 20°C 20°C   Geen correctie nodig, geen relevantie

II 26°C 26°C  Per 3°C te hoog, de druk met 1 % verlagen
    Bv. :(26-20=6) => - 2%  (afgelezen druk*0.98)
niet relevant als in de niet-kritische drukbereik 
 
III 5°C 20°C Per 1°C verschil 3 mbar van de druk aftrekken.
   Bv. Δ 15°C dus - 45mbar
relevant als in de bereik van restvochtgehalte

Fall II
Wanneer de start- en eindtemperatuur even hoog zijn, maar verschillen van de referentietem-
peratuur, dan kan de correctiefactor voor de druk gecorrigeerd worden overeenkomstig geval II van 
de bovenstaande tabel.
Wanneer de meting bij hogere temperaturen dan 20°C uitgevoerd wordt, is de afgelezen druk te hoog 
en moet hij naar onder gecorrigeerd worden. De druk zou bij 20°C naar avenant lager geweest zijn.

Fall III
Wanneer de start- en eindtemperatuur van elkaar verschillen, dan moet men voor de precieze 
beoordeling van de correctiefactor de actuele luchtdruk kennen. Wanneer men een luchtdruk van 
1 bar aanneemt, kan uit het verschil van beide temperaturen een correctiefactor bepaald worden. 
Hiervoor moeten van de afgelezen druk voor elke 1°C temperatuurstijging 3 mbar afgetrokken 
worden.
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In geval III wordt de fles bij een temperatuur van 8°C gesloten en het meetresultaat afgelezen 
bij een temperatuur van 23°C. Dit geeft een temperatuurverschil van 15°C. Van de afgelezen druk 
moet men dus 45 mbar aftrekken vooraleer men in de omrekeningstabel het vochtgehalte 
bepaalt. In het omgekeerde geval moet de druk naar boven gecorrigeerd worden.

Vanaf een afgelezen druk van ca. 1 bar en hoger kan een temperatuurcorrectie in principe achterwe-
ge gelaten worden. Op onze website zullen we binnenkort een klein programma voor het beoordelen 
van de temperatuurcorrectie aanbieden dat gedownload kan worden.

Teneinde een koude fles te voorkomen dient steeds een ijking-ter-plaatse te wor-
den uitgevoerd om de fles op bedrijfstemperatuur te brengen.

OMREKENING: DRUK - WATERGEHALTE

Door overeenkomstige ijkcurves voor vastgelegde monsterhoeveelheden kan een vochtigheidsbereik 
van 0,19 M-% (monsterhoeveelheid: 100 g) tot 50 M-% (monsterhoeveelheid: 3 g) gedekt worden.

Hoe geringer het vochtgehalte van een monster is, hoe belangrijker de nauwkeurigheid 
van de manometer en de beoordeling van de temperatuur worden. Met de aangeboden 
digitale manometers wordt het meetbereik tot ongeveer 0,01 M-% uitgebreid, waarbij het nuttig 
kan zijn voor monsters met een sterk afwijkende soortelijke massa eigen ijkcurves te ontwikkelen.

DOEL EN GEBRUIK VAN DE KOGELSET
 
Om bij deze omstandigheden het contact tussen het water en het calciumcarbide te verbeteren wordt 
de kogelset gebruikt.

Er worden 4 werkingen mee gerealiseerd:
1. starten: de glasampul met calciumcarbide wordt verbrijzeld.
2. vergruizen: bij correct gebruik wordt de water bevattende stof in kleinere stukken verdeeld.
3. door elkaar mengen: de verschillende aanwezige stoffen worden met elkaar vermengd en 

ingesloten vaste stof wordt afgeschud.
4. reactieversnelling: door intensief te schudden wordt het reactieverloop versneld, omdat het 

carbide en het water sneller met elkaar in contact kunnen komen.

BASISPRINCIPES VAN DE DROOGKAST

Als standaardmethode onder de vochtgehaltebepalingen geldt de ovendroging die o.a. in de norm 
DIN 18121-1 beschreven is. Bij deze vrij eenvoudige methode wordt monstermateriaal bij een 
bepaalde temperatuur (meestal 105°C) in een oven gedroogd tot een constant gewicht 
bereikt wordt. Door het wegen van het monster voor en tijdens de droging wordt door het 
gewichtsverlies het gehalte aan water bepaald. Als stopcriterium geldt een gewichtsverandering van 
minder dan 0,1 M-% binnen 24 uur.
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Naast de ovendroging, ook wel eesten of droogkastmethode genoemd, worden in de praktijk nog 
andere directe methodes gebruikt voor het bepalen van het vochtgehalte. Deze hebben alle 
gemeen dat door opslag in een omgeving met geringe relatieve luchtvochtigheid (bv. vriesdrogen, 
drogen in een exsiccator) water onttrokken wordt aan een water bevattend monster.

In de droogkast gebeurt de reductie van de relatieve vochtigheid door het verhogen van de tempera-
tuur (zie de voorbeeldgrafiek hierboven). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende verbanden:

Warme lucht kan meer water opnemen dan koude vooraleer het verzadigingspunt te bereiken.

Dit heeft tot gevolg dat wanneer een willekeurige lucht met een bepaalde luchtvochtigheid verwarmd 
wordt (bv. laboratoriumlucht), de oorspronkelijke luchtvochtigheid ervan afneemt.

Door de verhoogde temperatuur in de kast wordt bovendien ook de beweeglijkheid van de water-
molecule verhoogd. Dit is de hoofdreden waarom een droging bij 105 °C in de oven in vergelijking 
met de andere drogingsprocessen (exsiccator enz.) aanzienlijk sneller verloopt.

Afhankelijk van de oventemperatuur (40°C, 50°C, 70°C resp. 105°C) en het watergehalte 
van de aangezogen kamerlucht (RK) zal er in de oven een overeenkomstige relatieve 
luchtvochtigheid heersen. Deze relatieve luchtvochtigheid (maar ook de temperatuur) komt 
overeen met de evenwichtsconditie voor het monster, dat zolang vocht afgeeft (gewicht verliest) tot 
het een evenwicht bereikt met de in de oven heersende condities. Wanneer deze toestand bereikt 
is, verandert het gewicht van het monster niet meer. (In de evenwichtstoestand neemt het 
monster evenveel water op uit de lucht als het afgeeft aan de lucht.)

Deze evenwichtsrelatie tussen het watergehalte van een monster en de relatieve luchtvochtigheid 
wordt in zogenaamde sorptie-isothermen beschreven en is kenmerkend voor de wateropslagcapa-
citeit van een monster. De sorptie-isothermen hangen bij bouwmaterialen meestal weinig 
af van de temperatuur en kennen een licht ander verloop wanneer een monster water afgeeft, 
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VERGLEICH TROCKENSCHRANK - CM-METHODE

dus droogt, dan wanneer het water opneemt. Bij vrijkomen van water spreekt men van desorptie, 
en bijgevolg van desorptie-isotherm, en bij wateropname van adsorptie, en bijgevolg van adsorptie-
isotherm. De afwijking tussen de evenwichtswaarden tijdens de wateropname en de waterafgave 
duidt men aan als hysterese.
Het vermogen van een materiaalmengsel of een stof om water vast te houden hangt, naast de 
samenstelling ervan en de eigenschap ervan een verbinding aan te gaan met de watermolecule, in 
wezen af van de grootte van zijn binnenoppervlakte, dus van de poriënstructuur.
Cementgebonden systemen vertonen een groot aandeel aan erg kleine, zogenaamde gelporiën. 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld calciumsulfaatgebonden systemen (zie de sorptie-isothermen in 
de bovenstaande grafiek op deze pagina). Cementgebonden systemen slaan dus bij eenzelfde lucht-
vochtigheid meer water op.

Bij de droogkastmethode wordt lucht uit de omgeving aangezogen en verwarmd. Wanneer tijdens 
de duur van het droogproces de relatieve luchtvochtigheid in de kamer verandert, dan verandert 
daardoor ook de relatieve luchtvochtigheid in de oven.
De invloed van deze verandering van de evenwichtsconditie leidt in het bijzonder tot een relevante 
verandering van de evenwichtsvochtigheid van een monster wanneer dit monster sterk hygroscopisch 
is. Een sterk hygroscopisch monster vertoont een groot intern oppervlak en is in staat reeds bij een 
geringe luchtvochtigheid een grote hoeveelheid water op te slaan (bv. gelporiën in cement).
De invloed van de aangezogen laboratoriumlucht wordt met de toenemende drogingstemperatuur in 
elk geval kleiner.

Vergelijking van de droogkastmethode met de CM-methode

Beide methodes kunnen vergeleken worden met behulp van de vergelijking van de evenwichtscondi-
ties. In de grafiek hiernaast zijn de evenwichtscondities voor beide methodes met de aanduidingen 
(D4 voor 40 °C enz. resp. D1 voor 105 °C en CM voor carbidemethode) tegenover elkaar geplaatst.

Bij de droogkastmethode wordt de graad van de droging in de eerste plaats vastgelegd door de 
keuze van de drogingstemperatuur. De zich bij de opgegeven temperatuur instellende luchtvochtig-
heid in de oven hangt af van de luchtcondities in de kamer waarin de oven zich bevindt, en daalt 
naarmate de temperatuur toeneemt. Het vormt een open systeem.
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VERGELIJKING DROOGKASTMETHODE EN 
CM-METHODE

De CM-methode daarentegen vormt een gesloten systeem, waarin door de reactie van water naar 
acetyleen de luchtvochtigheid bij kamertemperatuur daalt tot 1,87x10-10 mbar. Er wordt telkens 
zolang water verbruikt als dit zich naar het carbide toe kan bewegen.

In de volgende reeks experimenten zijn 4 monsters van cementgebonden dekvloeren in de droogkast 
eerst volgens de onderstaande tabel bij verschillende temperaturen gedroogd tot het bereiken 
van een constant gewicht, en vervolgens in een gesloten systeem afgekoeld tot kamertemperatu-
ur. Hierbij werd de luchtvochtigheid in dit gesloten systeem gemeten. Met telkens 50 g werd een 
vochtbepaling volgens de CM-methode uitgevoerd tot het bereiken van het reactie-even-
wicht. We hebben voor deze reeks met gecombineerde droging gekozen omdat bij de ovendroging 
de drogingsgraad van een monster door keuze van de drogingstemperatuur bepaald kan worden. 
In tegenstelling tot de carbidemethode kan een monster dus slechts gedeeltelijk gedroogd worden.

In de onderstaande tabel zijn de afzonderlijke resultaten van beide na elkaar uitgevoerde drogings-
methoden evenals hun sommen voorgesteld.

 Monsternummer         Monster 1    Monster 2   Monster 3   Monster 4

 Drogingstemperatuur   40 °C 50 °C 70 °C 105 °C

 Evenwichtsvochtigheid van het monster    19.1  10.6   4.1   2.8
 [%RV]
 Massaverlies door droging [M-%]    1.0   1.3   1.8   2.3

 Vochtgehalte door aansluitende [M-%]    1.5   1.1   0.7   0.2
 CM-methode tot bereiken van
 het reactie-evenwicht

 Som uit beide methodes [M-%] 2.5 2.4 2.5 2.5
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VERGELIJKING DROOGKASTMETHODE EN 
CM-METHODE

Discussie

In de som leiden beide gebruikte methodes met geringe afwijkingen tot hetzelfde resultaat.
Ondanks de hoge drogingstemperatuur van 105 °C werd met de aansluitende CM-methode nog eens 
100 mg water omgezet, wat overeenkomt met een massagehalte van 0,2 M-%.
Deze omgezette waterhoeveelheid komt daarmee overeen met het watergehalte dat in een kamer-
volume van 10 liter lucht aanwezig zou zijn (bij 20 °C en 50 %RV). Omdat het monster na het 
verwijderen uit de droogkast slechts enkele seconden in contact kwam met de laboraoriumlucht kan 
uitgesloten worden dat deze waterhoeveelheid opgenomen werd uit de lucht. Een controlemeting met 
een bij 125 °C gedroogd monster leverde een aangetoonde waterhoeveelheid op van slechts 20 mg.

Bij sterk hygroscopische monsters werden met de carbidemethode hogere vochtig-
heidsgehalten bepaald dan met een droogkast op 105°C. Hierdoor laat deze methode een 
preciezere bepaling toe van het mobiele watergehalte van een monster. Wegen der unveränder-
ten Gleichgewichtsbedingung (Wasserdampfrestpartialdruck von ca. 10-10 mbar) ist eine höhere 
Reproduzierbarkeit möglich als im Vergleich zum Trockenschrank dessen Gleichgewichtsbedigung je 
nach Feuchtegehalt der Laborluft zwischen 1 und 3%rF variieren kann.
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TOESTELCONTROLE TER PLAATSE

IJkingscontrole van het CM-toestel 
De in de set klein materiaal aanwezige ijkampullen kunnen 
gebruikt worden om het CM-toestel als totaalsysteem zowel 
met betrekking tot zijn nauwkeurigheid (manometer) als tot zijn 
deugdelijkheid (dichtheid) te controleren. Deze ijkingscontrole 
kan op een willekeurige schaduwrijke en geventileerde plaats 
uitgevoerd worden.

Voorbereiding:
Hiervoor heeft men het gereinigde en droge CM-toestel nodig, 
samen met deksel en manometer, de volledige kogelset, een 
ijkampul en een carbideampul (middelste afbeelding).

Uitvoering:
De kogels, de carbideampullen en de ijkampullen worden in deze 
volgorde in de drukfles geplaatst en vervolgens wordt de drukfles 
met het manometerdeksel afgesloten.

Door met het CM-toestel te schudden worden de ampullen verb-
rijzeld en kunnen de vrijgekomen reagentia met elkaar reageren. 
De reactie is normaal na 2 tot 3 minuten afgelopen en de 
einddruk moet ongeveer 1,00 bar ± 0,05 bar bedragen.

[De toelaatbare 5%-afwijking omvat samenvat-
tend de volumevariatie (± 1%), de waterhoe-
veelheidtolerantie (±1%), de toelaatbare mano-
meternauwkeurigheid van ± 2,5% (25 mbar) bij 
1 bar) en de mogelijke temperatuurafwijking van 
±1% voor elke 3°C afwijking van 20°C.]

(BELANGRIJK: tijdens het verbrijzelen kunnen er zich 
waterspatten hechten aan de binnenkant van de fles)

Opmerking: 
Er kan een te lage druk weergegeven worden 
wanneer men niet lang genoeg wacht, respec-
tievelijk wanneer er zich waterdruppels onder 
het deksel hebben gehecht. Deze hebben zich 
gevormd door te heftig schudden bij aanvang 
van de meting. Door het «platleggen», hori-
zontaal draaien en op en neer bewegen van 
de fles kunnen deze spatten met calciumcarbi-
de in reactie komen.  De afbeelding toont het 
CCM-toestel CLASSIC.

Op www.radtke-messtechnik.com kan men een video bekijken 
van een dergelijke controle ter plaatse.
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Algemeen
De CM-methode is geschikt voor het bepalen van het vochtgehalte van alle monstermaterialen 
die zelf niet reageren met calciumcarbide of de reactieproducten, en die geen methanol bevatten. 
Hiertoe behoren brandstoffen, bouwmaterialen, zouten en mineralen, ertsconcentraten en ertsen. 

Bij willekeurige materialen met een monsterhoeveelheid van meer dan 10 g of monsters met een 
bijzonder kleine dichtheid (minder dan 1 kg/m³) is het aanbevolen een speciale ijking uit te voeren.
Een zorgvuldige bepaling van de vochtigheid van een monster vereist dat uit het beschikbare mons-
termateriaal een representatieve selectie wordt genomen.

De voorbereiding van een monster speelt daarom een belangrijke rol!

De onderstaande meetprocedure (afbeeldingen met de CLASSIC-manometer) is geschikt voor bulk-
goed of korrelige monsters, evenals voor vloeistoffen en pasteuze materialen. De reactie loopt af 
met het bereiken van het reactie-evenwicht.

1  Het te controleren materiaal moet homogeen gemaakt worden om een doorsneemonster te 
kunnen nemen.

2 Afhankelijk van het vermoede watergehalte gebeurt de nodige vulling volgens onderstaande tabel:

Vermoed watergehalte Vereist vulgewicht

1 % 100 g

2 % 50 g

5 % 20 g

10 % 10 g

20 % 5 g

30 % 3 g

3 Doe de volledige kogelset (1) en afhankelijk van de te verwachten 
vochtigheid de exact afgewogen, representatieve monsterhoe-
veelheid (2) in de drukfles.

 Houd vervolgens de fles schuin en laat voorzichtig een glasampul 
met carbide in de fles schuiven (3).

4 Sluit de drukfles met het deksel en verbrijzel vervolgens de car-
bideampul door krachtig te schudden. Na verbrijzeling van de 
ampul begint de chemische reactie. Start nu de tijdmeting met de 
stopwatch (meegeleverd bij CLASSIC-uitvoeringen).

ALGEMENE MEETPROCEDURE
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ALGEMENE MEETPROCEDURE

5 Hierna moet u gedurende een minuut cirkelvormige bewegingen 
maken om de reactiestoffen met elkaar in contact te laten komen. 
Bij vloeibare of pasteuze monsters is het aangeraden om de 
drukfles plat te houden en meerdere keren rond haar lengteas te 
draaien (zie onderste afbeelding). Zo kan ook monstermateriaal 
dat zich aan de binnenwand heeft gehecht tot reactie gebracht 
worden. Dit proces moet na ong. 3 minuten nogmaals herhaald 
worden.

 De reactie loopt af met het bereiken van het reactie-
evenwicht.

 Dit is normaal na 10 minuten bereikt. De drukfles moet ter con-
trole nogmaals kort geschud worden. Wanneer de druk niet meer 
verandert, kan de meting als afgelopen beschouwd worden.

Indien er onvoldoende of helemaal niet geschud wordt kan dit, bij beperkte reactietijd, 
leiden tot een onvolledige reactie en dus tot een te laag resultaat van de meting.
Voor de gebruikelijke monsterhoeveelheid 20 g (rode schaal), 50 g (blauwe schaal) of 100 g (gro-
ene schaal) kan het watergehalte rechtstreeks op de manometer afgelezen worden. Voor lagere 
hoeveelheden (hogere vochtigheidsgehaltes) kan de op pagina 12 opgenomen omrekeningstabel 
gebruikt worden. 
Maak een handgeschreven protocol op of gebruik de sjabloon van onze website om het meetresultaat 
bij te houden.

De ijkcurves werden berekend voor een referentietemperatuur van 20°C. Let daarom op 
de weergave van de oppervlaktethermometer op de drukfles. Bij afwijkingen beoordeelt 
u de mogelijke fouten overeenkomstig het hoofdstuk basisprincipes van de carbidemethode.

OMREKENINGSTABEL: DRUK MATERIAALVOCHTIGHEID
 Druk    Monsterhoeveelheid
 Bar (zwart) 3g 5g 10g       20g (rood)   50 g(groen)    100g (blauw)
   Watergehalte in massa-% gebaseerd op drogen massa
 0 0 0 0 0 0 0
 0.2 6.3 3.8 1.9 0.9 0.38 0.19
 0.3 9.7 5.8 2.9 1.5 0.58 0.28
 0.4 13.0 7.8 3.9 2 0.78 0.38
 0.5 16.3 9.8 4.9 2.5 0.98 0.47
 0.6 19.7 11.8 5.9 3 1.18 0.57
 0.7 23.0 13.8 6.9 3.5 1.37 0.66
 0.8 26.3 15.8 7.9 4 1.57 0.76
 0.9 29.7 17.8 8.9 4.5 1.76 0.85
 1 33.3 20 10 5 1.96 0.95
 1.1 36.7 22 11 5.5 2.16 1.05
 1.2 40.0 24 12 6 2.35 1.14
 1.3 43.3 26 13 6.5 2.55 1.23
 1.4 46.7 28 14 7 2.74 1.33
 1.5 50.0 30 15 7.5 2.94 1.42

Boven deze druk kan acetyleen zich ontleden en de manometer beschadigen!
 1.6 53.3 32 16 8 3.13 1.51
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Metingen met de manometer business:

De Business-manometer is zo gebouwd dat hij de laatste meetwaarde opslaat tot een nieuwe meting 
geldig begonnen is.
Om een nieuwe meting te beginnen moet u de manometer door het indrukken van een willekeurige 
knop inschakelen. Het vulgewicht wordt eventueel aangepast. Deze stap kan ook na de meting 
gebeuren.
Door het «Start»-commando te selecteren en te bevestigen wordt de manometer «op nul gesteld» 
en voor een nieuwe meting voorbereid. Op het scherm ziet men een timer van 5:00 minuten aftellen 
en om de 5 seconden wordt de actuele relatieve druk getoond.
De manometer is in deze toestand klaar voor de meting en kan als een mechanische manometer 
gebruikt worden. Om het definitieve meetbegin op dit punt af te breken moet met de «Menu»-toets 
het «STOP»-commando geselecteerd worden of de timertijd zonder stijging van de druk verstrijken.
De manometer controleert in deze toestand continu of de druk stijgt en hij stelt de tijd automatisch in 
op «0:00» wanneer een drukstijging van 20 mbar vastgesteld wordt. Op dit ogenblik is een nieuwe 
meting definitief gestart. De meetduur bedraagt maximaal 10 minuten en kan voortijdig beëindigd 
worden met het «STOP»-commando.

«BIJZONDERE» MEETPROCEDURES: BEOORDELEN VAN HET RESTVOCHTGEHALTE

Bij bouwmaterialen, zoals bv. dekvloeren, staat de interesse voor het kennen van het aandeel van het 
«vrije» schadeveroorzakende watergehalte centraal, maar niet het totale watergehalte.

Het restvochtgehalte wordt bepaald om te kunnen beoordelen of de dekvloer droog 
genoeg is zo dat, wanneer hij met een vloerbedekking wordt afgewerkt, deze geen scha-
de meer oploopt door een te hoog vochtgehalte in de dekvloer.

Dergelijke vochtschade kan ontstaan wanneer het vochtprofiel van de dekvloer onder de vloerbede-
kking zich sneller in evenwicht kan brengen dan de vochtigheid door de vloerbedekking kan trekken 
en afgegeven kan worden aan de omgevingslucht. Een dergelijke cumulatie van vocht onder de 
vloerbedekking kan tot condensatie van water leiden. Met uitzondering van de invloed van de tem-
peratuur op de cumulatie van vocht onder de vloerbedekking zijn tot nu toe geen andere potentiële 
parameters onderzocht. De waarden voor een onschadelijke restvochtgehalte van dekvloeren zijn 
daarom empirische drempelwaarden (ervaringswaarden) die zich mettertijd ook steeds weer gewi-
jzigd hebben.

Voor de vraag betreffend een onschadelijke restvochtgehalte, gelden bijzondere meetprocedures 
die op nationaal vlak deels verschillen en door verschillende vakverenigingen vastgelegd zijn: in 
Duitsland door de IBF (BEB) en de ZVPF, in Zwitserland door de SIA, en ook in Italië is er een norm 
voor.
Sommige van deze bijzondere meetprocedures wordt hierna beschreven.

Voor het bepalen van het watergehalte in beton werd in Duitsland met de ZTV ING eveneens een 
eigen meetprocedure vastgelegd. Hierop wordt in deze versie van de gebruikshandleiding niet afzon-
derlijk ingegaan.

Voor de geciteerde stukken van de beschreven meetprocedures uit de voorhanden informatiebronnen 
wordt op geen enkele manier aansprakelijkheid overgenomen. Wij refereren met deze citaten naar 
de voor ons beschikbare informatiebronnen, waarbij we ervan uitgaan dat ze actueel en correct zijn.

«BIJZONDERE» MEETPROCEDURES
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MEETPROCEDURE VOLGENS DIN 18560-4:2011-03

BEGIN CITAAT

Meting van het vochtgehalte

1. Algemeen

De meting voor de beoordeling van het restvochtgehalte op de bouwwerf gebeurt met de calcium-
carbidemethode.

OPMERKING Alternatieve meetmethodes (bv. diëlektrische methodes) dienen uitsluitend  
  voor voorafgaande onderzoeken en het afbakenen van vochtige vlakken.

2. Meetapparatuur

2.1 CM-toestel, geijkte drukfles conform de richtlijn 97/23/EG (volume 650 ml), met een manome-
ter gemonteerd volgens EN 837-2 (max. absolute fout 25 mbar)

2.2 Vier stalen kogels

2.3 Calciumcarbide-ampul, met een vulgewicht van ong. 7 g (korrelgrootte 0,3 mm – 1,0 mm)

2.4 Weegschaal, foutmarge ± 0,1 g

2.5 Klok

2.6 Vijzelschaal uit metaal of iets dergelijks

2.7 Twee zakken uit polyethyleen (PE)

3. Uitvoering

a) Een doorsneemonster afnemen over de volledige doorsnede van de dekvloer en dit in een PE-zak 
(2.7) vullen.

OPMERKING Bij dekvloeren met een hogere vastheidsklasse of een grotere dikte is het   
  gebruik van een elektrische beitelhamer zinvol.

b) Verklein het doorsneemonster in de PE-zak (2.7) in de schaal (2.6) zodanig dat een volledig 
verkleinen ervan in het CM-toestel (2.1) mogelijk is met de stalen kogels (2.2).

c) Homogeniseer het monster door het monstermateriaal om te vullen in een andere PE-zak (2.7).

d) Weeg uit het voorbereide monstermateriaal een staal af:

- Calciumsulfaat-dekvloer: 100 g
- Magnesia-dekvloer: 50 g
- Cementdekvloer:  50 g
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MEETPROCEDURE VOLGENS DIN 18560-4:2011-03

e) Vul het monstermateriaal en de stalen kogels voorzichtig in het CM-toestel.

f) Houd het CM-toestel schuin en doe de glasampul met calciumcarbide (2.3) erin.

g) Schud het CM-toestel krachtig nadat u het hebt gesloten, tot de drukweergave van de manometer van 
het toestel stijgt. Door krachtig heen en weer bewegen, en door cirkelvormige bewegingen te maken het 
monstermateriaal in het CM-toestel met behulp van de stalen kogels volledig verkleinen. Duur: 2 minuten.

h) 5 minuten na het sluiten van het CM-toestel, zoals onder g) beschreven, één minuut schudden.

i) 10 minuten na het sluiten van het CM-toestel nogmaals kort (~10 s) opschudden en de waarde 
aflezen. Het vochtgehalte kan rechtstreeks afgelezen worden van de manometer of afgeleid wor-
den uit de ijktabel. Noteer de afgelezen waarde in het protocol (zie bijlage A).

OPMERKING Bij calciumsulfaatgebonden dekvloeren is een verdere drukstijging mogelijk;  
  hier moet geen rekening mee gehouden worden omdat het chemisch (d.w.z.  
  vast) gebonden water betreft.

j) Protocol uitvoeren: wanneer het monstermateriaal niet volledig verkleind is moet u het proefresul-
taat verwerpen en de meting herhalen.

EINDE CITAAT
Waarden voor een onschadelijke restvochtgehalte volgens de BEB-fiche «CM-meting», 
uitgave: 01/2007
Bindmiddel  verwarmd  niet verwarmd
Cementdekvloer  1.8 CM-%1 1.5 CM-%
Calciumsulfaat-dekvloer 0.3 CM-% 0.5 CM-%

1 Onder stenen en keramische vloerbedekkingen: 2.0 CM-%
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MEETPROCEDURE VOLGENS SIA 253:2002
INCL. CORRIGENDA C1: 2011

BEGIN CITAAT

Meetprincipe
Door het toevoegen van calciumcarbide aan het verpulverde meetmateriaal in een gasdichte contai-
ner vormt er zich acetyleengas in een reactie met het in het meetmateriaal aanwezige vrije water. 
Hierdoor ontstaat een meetbare druk, waaruit het watergehalte berekend kan worden.

Toestellen en hulpmiddelen
− CM-drukfles (0,66 l) met manometer
− Weegschaal, nauwkeurigheid 0,1 g
 −Stalen plaat, resp. vijzelschaal
− Hamer en beitel
− Stalen kogels, calciumcarbide-ampullen (elk ca. 6 g), stopwatch
− Ander toebehoren

Werkwijze
− Met hamer en beitel brokstukken uit het te onderzoeken beton of de te onderzoeken mortel slaan. 
De manier waarop het monster verkregen wordt, mag het vochtgehalte van het monstermateriaal 
niet beïnvloeden.
− De brokstukken verkleinen met de hamer op de staalplaat, resp. in de vijzelschaal.
− Van het kleiner gemaakte materiaal een representatief monster nemen en afwegen. Het vulge-
wicht is afhankelijk van het vermoede vochtgehalte van het monstermateriaal:

• Vochtigheid ≥ 3 %  Vulgewicht 20 g
• Vochtigheid < 3 %  Vulgewicht 50 g
• Vochtigheid < 1.5% Vulgewicht 100 g

− Eerst de stalen kogels, daarna het monster in de droge drukfles vullen.
− Voorzichtig een calciumcarbide-ampul in de schuin gehouden drukfles laten glijden.
− Het deksel met de manometer op de drukfles plaatsen en gasdicht afsluiten.
− Om vochtigheidswijzigingen te vermijden moeten deze handelingen snel na elkaar worden uitge-
voerd. De drukfles moet de omgevingstemperatuur hebben.
− Verbrijzel de ampul door krachtig met de drukfles te schudden. Beweeg de drukfles gedurende 5 
minuten krachtig draaiend en slagend, aansluitend laten rusten in de schaduw.
− Bij constant blijvende druk de druk aflezen op de manometer, ten laatste echter na 20 minuten.
− Na het aflezen de fles voorzichtig openen (ontvlambaar gas), de inhoud uitschudden en de fles 
met een droge flesborstel reinigen.

Volg de gebruikshandleiding van de fabrikant van het toestel op.

Opmerking bij de methode
Het met de CM-methode rechtstreeks bepaalde watergehalte komt overeen met het zogenaamde 
«vrije» water. Bij het eesten (opmerking van de fabrikant: drogen bij 105 °C) tot een constant 
gewicht zijn de resultaatwaarden anders omdat deels ook «gebonden» water vrijkomt.
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MEETPROCEDURE VOLGENS SIA 253:2002
INCL. CORRIGENDA C1: 2011

Bepaling van het watergehalte
Het watergehalte van het monster wordt met behulp van tabel 1 bepaald uit de gemeten druk. Voor 
een flesvolume van 0,66 l en een ampul van 5 g krijgen we de richtwaarden overeenkomstig tabel 1.

Tabel 1

Druck 0,2 bar 0,6 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,5 bar
Watergehalte in massa-%

Vulgewicht  20 g   0,90           3,00     5,00             6,00        7,50
Vulgewicht  50 g 0,38 1,18 1,96 2,35 2,94
Vulgewicht  100 g 0,19 0,57 0,95 1,14 1,42

 
Uittreksel uit hoofdstuk 5 «Uitvoering» van dezelfde Zwitserse norm

5.1 Vereisten aan de ondergrond

5.1.5 De ondergrond moet tijdens en na het plaatsen van de vloerbedekking beantwoorden aan 
de volgende restvochtgehalten:

− Cementgebonden ondergronden
   • zonder vloerverwarming

linoleum     max. 2,5%*
textiel      max. 2,5%*
kunststof     max. 2,3%*
parket, houtmaterialen en gelamineerde producten max. 2,3%*
rubber     max. 2,0%*
kurk      max. 2,0%*

• met vloerverwarming    max. 1,5%*
− Conventionele anhydrietmortel (calciumsulfaatmortel)

• zonder vloerverwarming    max. 0,5%*
• met vloerverwarming    max. 0,3%*

− Anhydrietvloeren (calciumsulfaat-gietmortel)
• zonder vloerverwarming    max. 0,5%*
• met vloerverwarming    max. 0,3%*

− Houten ondergronden    7-12%**
− Spaanplaten     6-9%**
− Vezelplaten     4-7%**

* Meting met CM-toestel
** Meting met meettoestel voor houtvochtigheid

EINDE CITAAT
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VOCHTVERDELINGEN IN DE DEKVLOER

PRAKTIJKVOORBEELD: PROBLEMATIEK VAN DE VOCHTVERDELING IN DE DEKVLOER

De bovenstaande afbeelding verduidelijkt de problematiek van de verschillende vochtverdeling bij 
het nemen van monstermateriaal voor het bepalen van het restvochtgehalte. In het schema zijn 
naast de vastgestelde CM-waarden ook de relevante verwarmingsleidingen getoond. De afbeeldin-
gen tonen de op dezelfde bouwwerf aangetroffen monsternameplaatsen van de monsters voor de 
CM-metingen. Afbeelding linksboven, schema links: Bij een uitgeschakelde verwarming werd slechts 
monstermateriaal afgenomen tot de inbouwdiepte van de vloerverwarming. De vastgestelde rest-
vochtigheid van 1,9 CM-% leidde ertoe de vloerverwarming in te schakelen om de droging van de 
dekvloer te forceren.

GUNSTIGE DROOGCONDITIES

Een dekvloer kan als grote vlakke plaat beschouwd worden die tijdens de droogfase haar water enkel 
via het oppervlak kan afgeven, dus aan de kamerlucht. Via de kamerlucht wordt het water dan als gas 
uit het gebouw getransporteerd. De waterafgifte aan de kamerlucht hangt in grote mate af van de 
klimatologische condities in de kamer en van de intensiteit van de luchtbeweging. Hoe sterker de ven-
tilatie, hoe sneller water afgegeven kan worden aan de lucht. Bijkomend bij de ventilatie bevordert 
een lage relatieve luchtvochtigheid verder de versnelde waterafgifte. Een lage relatieve luchtvoch-
tigheid wordt op de bouwwerf meestal gerealiseerd door het verhogen van de kamertemperatuur. 
Bijkomend kan de mobiliteit van de watermolecule in het bouwmateriaal verbeterd worden door een 
verhoogde temperatuur van het bouwmateriaal. Hier moet in elk geval rekening gehouden worden 
met de geschiktheid van het bouwmateriaal voor de gekozen temperatuur, resp. de mogelijke reactie 
ervan op de temperatuurverhoging (mogelijk concaaf trekken van een cementgebonden dekvloer).
Aangezien de vochtigheid in een dekvloer enkel via de oppervlakte afgegeven kan worden, vormt er 
zich in de doorsnede van de dekvloer een vochtigheidsprofiel. De dekvloer vertoont dus een 
verticaal vochtigheidsprofiel: bovenaan relatief snel droog en naar onder toe toenemend vochtig.

Verder mag er niet van uitgegaan worden dat de dekvloer over het oppervlak een homogene vocht-
verdeling vertoont. Afhankelijk van de kamergeometrie, de zonne-instraling, de verluchting, een vlo-
erverwarming en de inbouwhoogte vormt zich over het oppervlak eveneens een verschillende 
vochtverdeling.
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VOCHTVERDELINGEN IN DE DEKVLOER

Afbeelding onderaan links met mes, schema 2e van links: Een week later werd een volgende 
CM-meting uitgevoerd, ditmaal door een ander persoon, die ook slechts uit de bovenste helft van de 
dekvloer monstermateriaal heeft afgenomen, en dit tussen twee verwarmingsleidingen in. De hierbij 
vastgestelde zelfde restvochtigheid van 1,9 CM-% leidde zoals te verwachten tot onzekerheid bij de 
werfleiding waarvan de planning reeds meerdere werken vertraging had opgelopen.

Afbeeldingen in het midden, zowel boven als onder, schema 3e van links: De werfleiding schakelde 
op haar beurt een week later een extern persoon in om de restvochtigheid vast te stellen. De mons-
tername gebeurde vlak boven een verwarmingsleiding en was enkel 3 cm diep gebeurd. Dit gebeurde 
bij een geplande inbouwhoogte van 8 cm. Op basis van de ditmaal vastgestelde restvochtigheid van 
1,4 CM-% beschuldigde de werfleiding de parketlegger ervan dat hij de werken vanwege eigen ter-
mijnproblemen doelbewust uitstelde.
Afbeelding rechtsboven en schema 2e van rechts: De parketlegger gaf een vierde persoon nog dezelf-
de dag de opdracht een eigen CM-meting uit te voeren. De ditmaal over de volledige doorsnede uitge-
voerde monstername leverde eveneens een restvochtigheid van 1,9 CM-% op. Bij deze monstername 
werd een inbouwhoogte van de dekvloer van 10 cm gemeten. Verder kon de verwarmingsleiding 
onder de 3e monsternameplaats gelokaliseerd worden.

Met deze resultaten kon men de werfleiding op overtuigende wijze duidelijk maken dat de parketleg-
ger van zijn kant geen opzettelijke vertraging van het bouwverloop beoogde, maar dat veeleer een 
niet conforme monstername door alle voorgaande gebruikers en de onwetendheid over de inbou-
whoogte tot deze onenigheid onder de bij de werf betrokken partijen heeft geleid. Alle vastgestelde 
meetwaardes waren in principe correct, ze waren alleen niet representatief voor de dekvloer en 
hierdoor niet nuttig voor het beoordelen van het restvochtgehalte ervan zonder de bijkomende kennis 
van de inbouwhoogte en het verloop van de verwarmingsleidingen.

De hiernaast afgebeelde grafiek toont voor de 
verschillende cementgebonden dekvloersyste-
men het vochtprofiel. Het vrije water werd 
door middel van eesten bij 40°C bepaald. Het 
kan echter tevens door een CM-meting worden 
vastgesteld.
Het vochtprofiel is duidelijk zichtbaar.

De hiernaast afgebeelde foto toont de infra-
roodopname van een verwarmde dekvloer. De 
lichte lijnen tonen duidelijk het verloop van de 
vloerverwarmingslussen. Er moet van worden 
uitgegaan dat het bereik bij de slangen droger is 
dan het bereik tussen de slangen.
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MONSTERNAME EN MONSTERVOORBEREIDING

Monstername rechtstreeks in de plastic zak

Op basis van onze ervaringen in de omgang met dekvloermons-
ters raden wij voor de monstername een snel opeenvolgende 
werkwijze aan. Het afgenomen monstermateriaal moet onmiddel-
lijk in de klaargelegde plastic zak gevuld worden en er moet met 
handschoenen gewerkt worden. Met deze beide maatregelen 
en met het afnemen van het monstermateriaal uit de volledige 
doorsnede van de dekvloer garandeert u dat u geen fout maakt 
bij de eerste stap van het beoordelen van het restvochtgehalte, 
resp. dat u geen aanleiding geeft tot mogelijke twijfels over uw 
werkwijze.

Vergruizen van het monstermateriaal in de plastic zak

Het afgenomen monstermateriaal bevat brokstukken van de dekv-
loer met verschillende groottes en verschillende watergehaltes. In 
de nu volgende stap wordt het volledige verzamelde monster-
materiaal op de vloerplaat met de mokerhamer stapsgewijs 
kleiner gemaakt in de zak en daarna in een nieuwe dichte zak 
omgevuld. Door deze procedure worden de brokstukken van de 
dekvloer verkleind en door het omvullen door elkaar gemengd. Er 
ontstaat een toenemend homogeen monstermateriaal.

Homogeniseren van het monstermateriaal

Beide bovenstaande stappen (vergruizen en omvullen) her-
haalt u 2 tot 3 keer tot u enkel nog stukken dekvloer overhoudt 
die kleiner zijn dan ca. 10 mm. Nogmaals: het omvullen is 
belangrijk omdat zo het monstermateriaal met verschillend vocht-
gehalte met elkaar vermengd kan worden.
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Tussenopslag van monstermateriaal

Het werken met de plastic zakken heeft als voordeel dat er geen 
belangrijke hoeveelheid aan vocht uit het monstermateriaal ver-
loren kan gaan. Zo kan het afgenomen en homogeen gemaakte 
monster gebruikt worden voor herhalingsmetingen.

Representatieve monstername

Het uiteindelijk zo voorbereide monster kan als homogeen 
beschouwd worden in de zin van de norm DIN 18121, en er kan 
nu een monster gewogen en verder verwerkt worden voor het 
bepalen van het capillaire (vrije) water.

Probleem bij onbeschermd monstermateriaal

Indien monstermateriaal open en onbeschermd 
ligt begint direct een verdampingsproces. De 
omvang van dit vochtverlies is afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden, het contactopperv-
lak alsmede het vochtgehalte van het monster. 
De bovenstaande grafiek toont deze invloed 
bij twee 50g monsters, welke verschillend zijn 
opgeslagen (zie onderstaande afbeelding).
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TECHNISCHE GEGEVENS

GEIJKTE DRUKFLES 
Voorschriften beantwoordt aan de richtlijn 
drukapparatuur 97/23/EG
Nauwkeurigheid ± 1% van het nominaal volume  
                                               voor de omzetting van 1 g                                                             
 water naar 1 bar.
 («longbo»-versie: 0,55 bar)
Materiaal roestvrij staal
Diameter 90 mm
Hoogte ca. 164 mm
Wandsterkte dikker dan 2 mm
Gewicht ca. 1000 g
Sluitmethode beugelsluiting
Bijzonderheden oppervlaktethermometer 
 6°C - 34°C

MECHANISCHE WEEGSCHAAL
Capaciteit 100 g
Onderverdeling 1.0 g
Kleur groen transparant
Precisie ± 0.3%
Tarrabereik (nulafstelling) 15 - 20%
S (schaallengte) 100 mm
L0 (onbelaste lengte) 225 mm
Lm (maximale lengte) 330 mm
Ø (diameter) 12.2 mm
Onderdelen roestvrij (klem enkel beschermd)
Nettogewicht 20 g
IJking door gebruiker nee (enkel door fabrikant)

DIGITALE WEEGSCHAAL
Capaciteit 200 g
Onderverdeling 0.05 g
Kleur zwart
Precisie +/- 15 mg volgens ijkgewicht
Tarrabereik 100 % van de capaciteit
Weegschaal roestvrij staal
Automatische uitschakeling na 120 seconden 
IJking door gebruiker met ijkgewicht M2 van 100 g
Voeding 2 alkalinebatterijen, type AAA
Bijzonderheden De weegschaal is gevoelig   
 voor elektromagnetische   
 stralingen (gsm, radio enz.)
Meer gegevens vindt u in de afzonderlijke handleiding.
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MECHANISCHE MANOMETER ECO 
Meetbereik 0 tot 1,6 bar
Weergave (onderverdeling)  0,05 bar (50 mbar)
Veilig tegen overbelasting tot  2,0 bar
Nauwkeurigheid ± 1,6 % typ. ± 25,6 mbar   
      (absoluut over het volledige    
 drukbereik)
Bedrijfstemperatuur  -10 tot 80 °C
Manometerbehuizing  staal zwart
IP-code IP32
Bijzonderheden G1/4-deksel edelstaal

NAUWKEURIGHEID VAN EEN MANOMETER

De typische fout van een manometer is het product van beide 
groottes «nauwkeurigheidsklasse» en «schaaleindwaarde». 
In het voorbeeld van de CLASSIC-manometer wordt dit aange-
geven (afbeelding links): nauwkeurigheidsklasse 1.0, schaaleind-
waarde 2,5 bar. De voor deze manometer toelaatbare fout is 2,5 
bar * 1 % = 25 mbar.
Deze fout geldt absoluut voor het volledige drukbereik en is rela-
tief gezien bij een lagere druk groter (0,25 bar: ± 10 %) dan bij 
een hogere druk (2,5 bar: ± 1 %). Hiermee moet bij elke meet-
waardebeoordeling rekening gehouden worden.

MECHANISCHE MANOMETER CLASSIC
Meetbereik 0 tot 2,5 bar
Weergave (onderverdeling)  0,05 bar (50 mbar)
Veilig tegen overbelasting tot  3,0 bar
Nauwkeurigheid ± 1.0% typ. ± 25 mbar   
 (absoluut over het volledige   
 drukbereik)
Bedrijfstemperatuur  -10 tot 80 °C
Manometerbehuizing  staal zwart
IP-code IP32
Bijzonderheden montage volgens EN 837-2   
 beschermkap met rubber
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VERVANGEN VAN DE BATTERIJ BIJ DE BUSINESS-
MANOMETER

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt dit links op het scherm 
weergegeven door een doorstreept batterijpictogram. Wij raden 
dan aan de batterij bij de volgende gelegenheid te vervangen.

Hiervoor moet de afdekking van de interface losgeschroefd wor-
den en de rubberen beschermkap verwijderd worden.

De voorkant van het display kan van bovenaf weggenomen wor-
den (dit gaat het beste met behulp van een muntstuk).

Verwijder de oude batterij, waarbij u deze aan beide kanten van 
de houder met de nagels van de wijsvingers opheft. De duimen 
drukken hierbij op de zwarte clips op de tegenovergestelde kant 
van de rode cirkel. Plaats de nieuwe batterij zodanig dat 
beide contacten aan de ene kant om de batterij heen 
grijpen (rode cirkel).

Assembleer het toestel terug in omgekeerde volgorde en let erop 
dat de rubberen dichtring op de bovenkant van het front komt te 
liggen, zodat dit deel in gesloten toestand dicht tegen de mano-
meterbehuizing aan komt te liggen.

Normaal kan de batterij voor enkele honderden metingen 
gebruikt worden. Het stroomverbruik tijdens een meting is erg 
gering. Het meeste stroom wordt verbruikt bij het verzenden van 
datapakketten naar de protocolprinter.

DIGITALE MANOMETER BUSINESS
Meetbereik  -1 tot 3,0 bar
Weergave (onderverdeling)  0,01 bar (10 mbar)
Veilig tegen overbelasting tot  3,5 bar
Nauwkeurigheid  ± 0.1% typ. ± 4 mbar    
  (absoluut over het volledige   
  drukbereik)
Bedrijfstemperatuur    tot  °C
Manometerbehuizing  robuuste kunststof
IP-code  IP
Bijzonderheden  montage volgens EN 837-2
Data interface  RS232/TTL protocolprinter RS485  
  meetwaarderegistratie met pc
Voeding  knoopbatterij, type 2032 3V
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CARBIDEAMPUL CONFORM DIN 18560-4
Voorschriften Veiligheidsinformatieblad con-
form 1907/2006/EG artikel 31
 (zie: www.cpm-radtke.com)
Mogelijke gevaren reageert met water onder vor-
ming van hoogontvlambare gassen
Maatregelen voor eerste hulp  zie veiligheidsinformatieblad
Diameter ampullen 14 mm
Lengte ampullen ca. 75 mm
Inhoud calciumcarbide techn. (80,0 % 
typ.)
Hoeveelheid 7,0 g (± 0,5 g)
Korrelgrootte 0,3/1 mm 
Houdbaarheid onbeperkt, zolang gesloten

IJKAMPUL
Voorschriften geen bestaande
Diameter ampullen 10 mm
Hoogte ampul ca. 35 mm
Inhoud gedestilleerd water
Hoeveelheid 1,00 g (typ. beter dan ± 1 %)
Houdbaarheid onbeperkt, zolang gesloten

STOPWATCH / TIMER
Meetbereik 99:59 minuten als chronometer  
 99:59 minuten als timer
Weergave (onderverdeling)  minuten en seconden
Nauwkeurigheid typisch +/- 1 seconde
Bedrijfstemperatuur  -10 tot 80 °C
Manometerbehuizing  PE
IP-code IP32
Bijzonderheden Piept gedurende een minuut.
 Geeft daarna de timertijd aan.
 Klem en magneethouder.
Voeding batterij type AAA
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Gebouw / onroerend 
goed

Bouwfase / bou-
wdeel

Verdieping / 
woning

Type dekvloer
CT CA CAF

ANDERE:
Hulpstoffen

Vloerverwarming JA NEE

DOCUMENTATIE KAMERLUCHT
Temperatuur [°C] [°C] [°C]

Vochtigheid  [%rF] [%rF] [%rF]

DOCUMENTATIE VLOER
Meting nr. 1 2 3

Dekvloerdikte [mm] [mm] [mm]
Temperatuur [°C] [°C] [°C]

VOORONDERZOEK
Gebruikte meetap-

paratuur
Meetwaarde digits

RESULTAAT EVENWICHTSVOCHTIGHEID CCM HYGRO COMBI
Evenwichtsvochti

gheit
[%rF] [%rF] [%rF]

Evenwichtstempe
ratuur

[°C] [°C] [°C]

RESULTAAT CM-METING
Vulgewicht [g] [g] [g]

Druk [bar] [bar] [bar]
Watergehalte [M-%] [M-%] [M-%]
Temperatuur [°C] [°C] [°C]

Restvochtgehalte onschadelijk?

JA NEE JA NEE JA NEE
Datum/handtekening

Bouwheer

Opmerkingen: relevante norm: DIN 18560-4: 2011-03
Opmerkingen: relevante norm: SIA 253/2002 incl. C1 2011

CM-MEETPROTOCOL
FIRMA:   ____________ NAAM CONTROLEUR:
    ____________          ____________
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SLOTWOORD

SLOTWOORD

De gegevens in de handleiding komen overeen met de huidige stand van onze kennis en geveinfor-
matie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Ze hebben niet de bedoeling bepaalde 
eigenschappen van de producten of de geschiktheid ervan voor een concreet toepassingsdoeleinde 
te garanderen. Mogelijk bestaande octrooirechten moeten gerespecteerd worden.
Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze producten. Daarom behouden wij ons het recht 
voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan de in deze 
gebruiksaanwijzing beschreven producten.

CONFORMITEITSVERKLARING

Toe te passen EU-richtlijnen:
Wij bevestigen dat onze producten gefabriceerd zijn overeenkomstig de volgende richtlijnen:

• 2002/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking 
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

• 2002/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur.

• De verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) van het Europese Parlement en de Raad 
van 18 december 2006.

• Productie van de drukfles volgens de richtlijn drukapparatuur 97/23/EG van 29 mei 1997 voor het 
gelijktrekken van de wettelijke voorschriften van de lidstaten over druktoestellen.

• Montage van de digitale manometer (voor toestelversie CCM Set ECO dig dig) volgens DIN EN 
837-2 drukmeettoestellen, selectie- en installatie-aanbevelingen voor drukmeettoestellen.

• De carbideampullen beantwoorden aan de voorschriften van de laatste uitgave van 
de norm DIN 18560-4 «Dekvloeren in het bouwwezen» deel 4 «Dekvloeren op schei-
dingslagen» punt 5.3, geschikt voor het beoordelen van het restvochtgehalte.



LOGBOEK: VOOR DE IJKING-TER-PLAATSE CM-TOESTEL
vennootschap:

weg:
postcode / plaats:

fles  nummer
manometer nummer

De nominale waarde van het testresultaat moet tussen 0,95 en 1,05 bar (zwart 
schaal).

insp-datum druk [bar] temp. [°C] handtekening

LOGBOEK CM-TOESTEL


