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METING – CONTROLE EN DIAGNOSE

E207 CARBIDBOM
Bepaling van het vochtgehalte in materialen voor de bouw (Methode Riedel-Dehahn)

Beschrijving

Het koff ertje DIGITALE CARBIDBOM bevat:

• 1 carbidbom met manometer;

• 1 doos met 20 carbidampullen;

• 1 digitale weegschaal;

• 4 stalen kogels;

• 1 fl essenreiniger;

• 3 ijkampullen;

• 3 reservedichtingen (manometer);

• 1 PP monsterrecipiënt.

De meting van het vochtgehalte in bouwmaterialen met behulp van 

de CARBIDBOM:

• maakt het mogelijk het exacte percentage water dat aanwezig is 

in het te analyseren monster te bepalen;

• is een meting via de chemische reactie tussen calciumcarbide en 

het water dat voorkomt in het genomen monster;

• is een eenvoudige en zeer nauwkeurige methode die aanbevo-

len is voor moeilijke werven en voor het opvolgen van de uitdro-

gen van de muren

Eigenschappen 

De CARBIDBOM werkt op basis van de ontbindingsreactie van calci-

umcarbide in aanwezigheid van water:
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Toepassing 

• In de betrokken zone een materiaalmonster nemen van de 

gewenste omvang (van 3 tot 50 g);

• De te nemen monsterhoeveelheid is afhankelijk van het vermoe-

delijke vochtgehalte (afl eesbereik);

 - Tot 1,5%; 100 gr

 - Tot 3,0%; 50 gr

 - Tot 7,5%; 20 gr

 - Tot 15%; 10 gr

 - Tot 30%; 5 gr

 - Tot 50%; 1 gr

• De monstername kan gebeuren met een beitel (waarna het 

materiaal moet verbrijzeld worden) of met een boormachine 

(opwarming van het monster tijdens het boren vermijden);

• Het monster wordt gewogen (digitale weegschaal) met naleving 

van de weegbereiken en vervolgens zonder verlies overgegoten  

in de stalen container;

• De vier stalen kogels worden in de container gebracht;

• Een ampul met CALCIUMCARBIDE wordt voorzichtig in de contai-

ner gebracht (de container schuin houden);

• De manometer wordt op de container bevestigd en alles wordt 

hard geschud om de ampul te breken;

• De container wordt dan een paar minuten geschud om het CAL-

CIUMCARBIDE goed te verdelen over het monster;

• De einddruk kan afgelezen worden wanneer de druk CONSTANT 

blijft.
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Bepaling van het watergehalte:

In de nevenstaande tabel het watergehalte in % afl ezen in functie 

van de afgewogen hoeveelheid (in g) en de EINDDRUK, afgelezen op 

de manometer:

Voorzorgsmaatregelen

• Het is altijd interessant deze analyse uit te voeren vóór een behan-

deling tegen vocht (referentiewaarde) en ze opnieuw uit te voe-

ren enkele maanden na de behandeling, om de voortgang van de 

opdroging te controleren;

• In het geval van een bezette muur (gepleisterd, gecementeerd) 

bevelen wij aan de analyse dubbel uit te voeren:

 - watergehalte van de bezetting;

 - watergehalte van het metselwerk.

Deze dubbele analyse maakt het in sommige gevallen mogelijk een ver-

schillende uitdroging vast te stellen van het metselwerk en de bezet-

ting, en verder onderzoek te doen (brugvorming tussen bezetting en 

ondervloer nakijken, zoutgehalte meten met MERCKOQUANT-test…).

Over het algemeen mag een monster met een watergehalte kleiner 

dan 5% als droog beschouwd worden.

Druk 

op de manometer 

in Bar

Hoeveelheid gewogen materiaal

100 g 50 g 20 g 10 g 5 g 3 g

Absolutut vochtpercentage in materiaal

0,2 0,19 0,38 0,9 1,9 3,8 6,3

0,3 0,28 0,58 1,5 2,9 5,8 9,7

0,4 0,38 0,78 2,0 3,9 7,8 13,0

0,5 0,47 0,98 2,5 4,9 9,8 16,3

0,6 0,57 1,18 3,0 5,9 11,8 19,7

0,7 0,66 1,37 3,5 6,9 13,8 23,0

0,8 0,76 1,57 4,0 7,0 15,8 26,3

0,9 0,85 1,76 4,5 8,9 17,8 29,7

1,0 0,95 1,96 5,0 10,0 19,9 33,1

1,1 1,05 2,16 5,5 11,0 21,9 36,5

1,2 1,14 2,35 6,0 12,0 23,9 39,9

1,3 1,23 2,55 6,5 13,0 26,0 43,3

1,4 1,33 2,74 7,0 14,0 28,0 46,7

1,5 1,42 2,94 7,5 15,0 30,0 50,0

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van 
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fi ches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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