KOKEMUKSIA ILMAKIERTOISEN
KUIVATUSJÄRJESTELMÄN
KÄYTÄNNÖN KUIVATUSTULOKSISTA
Sisäilmastoseminaari 14.3.2019
Pasi Lehtimäki, SafeDrying Oy
Hannes Timlin, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Esa Tommola, SafeDrying Oy
RAKENNUKSET IKUISESTI KUIVIKSI .

ILMAKIERTOINEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄ
Kehitetty Tekesin kanssa 2007-2018
• Kosteudenkeruukanavisto
Uudisrakentaminen

Korjaus

•
•
•

Kuiva lämmin ilma kiertää suljetussa piirissä
Kosteutta siirtyy rakenteista kiertävään ilmaan
Kanavisto jää rakenteisiin pysyvästi

• Kuivatusyksikkö
•
•
•
•

Kuivattaa
Lämmittää
Kierrättää saman ilman uudestaan
Kiertoaika n. 2-10 sekuntia

ILMAKIERTOINEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄ

Ratkaisu video

• Patentit

ILMAKIERTOINEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄ
KUIVATUSTEHO PERUSTUU:
1. Vesihöyry siirtyy kanaviston seinämien läpi
• Seinille ja lattioille omansa

2. Ilman virtausnopeus
•

5-10 m/s

3. Kiertoilman lämpötila
•

Lähdössä 20-65°C

4. Kuivattu ilma
• Rh 1-10%

5. Kuivatus rakenteen sisältä
•

Tehokas energiankäyttö

KOEKOHDE A, perustiedot
• Suuri uudisrakennustyömaa
pääkaupunkiseudulla
• Logistiikkahallin toimistotilat, koealue n. 50 m2
• Maanvaraisen alapohjalaatta,
lattianpäällysteeksi suunniteltu muovimatto
• Kuivatusjärjestelmä asennettiin diplomityön
koejärjestelyitä varten ja järjestelmää käytettiin
rakennusaikaisen kosteuden kuivatukseen

KOEKOHDE A, koejärjestelyt
•

Mittausten päätavoite tarkastella rakenteen
kuivumista kuivatusjärjestelmän avulla
muovimatolla päällystämisen jälkeen.

•

Kosteusmittaukset näytepala- ja
viiltomittauksin.

•

Meno- ja paluuilman kosteussisällön avulla
saatiin kanaviston kautta poistunut kosteus

•

Mittausjakson pituus 178 vrk alkaen valusta

•

Koealueet päällystettiin todella kostealle
alustalle, arviointisyvyydellä RH 92…93 %.

KOEKOHDE A, mittaustulokset
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Kuva. Suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä ja betonin
pintakerroksessa. Vihreä ja punainen käyrä ovat
päällystettyjä alueita. Pystyviivat kuvaavat päällystyshetkiä.
Katkoviiva kuvaa päällystettävyyden yleisraja-arvoa.

• Mittausjakson aikana päällystettyjen alueiden
RH arviointisyvyydellä laskee 92 …93 % 
88…89 %
• Betonin pintaosan RH päällystetyillä alueilla
pysyy lähellä päällystämishetken tasoa 85 %
• Kosteudenkeruukanaviston kautta poistuu
mittausjakson aikana keskimäärin 7,2 g/m2/h.
• Määrä on huomattavasti suurempi kuin
yläpinnan kautta poistuvan kosteuden
laskennallinen määrä

KOEKOHDE A, DI-työn johtopäätökset
• Kosteudenkeruukanaviston kautta poistuu betonin kuivumisen kannalta
merkittäviä määriä kosteutta.
• Kosteuden poistuminen kanaviston kautta jatkuu myös päällystämisen
jälkeen.
• Lattianpäällysteen vaurioitumisen kannalta kriittinen betonin pinnan
kosteuspitoisuus ei päällystämisen jälkeen nouse, kuten
normaalirakenteella.
• Käytettäessä SafeDrying-järjestelmää voidaan soveltaa tavanomaista
korkeampia päällystettävyyden kosteusraja-arvoja.
• Tai saavuttaa huomattavaa lisävarmuutta lattianpäällystevaurioita
vastaan.

KOEKOHDE B, perustiedot
• Suuri korjaus-/ uudisrakennustyömaa
pääkaupunkiseudulla
• Museorakennus, tämän holvin kuivatettava
alue noin 1200 m2
• Massiivinen paikallavaluvälipohja,
lattianpäällysteeksi puupölkkylattia
• Kuivatusjärjestelmä asennettiin kohteeseen
erityisen massiivisen välipohjan ja
kosteusvaurioherkän lattianpäällysteen
vuoksi.
• Järjestelmää käytettiin rakennusaikaisen
kosteuden kuivatukseen

KOEKOHDE B, koejärjestelyt
•

Mittausten päätavoite tarkastella
rakenteeseen syntyviä pysty- ja
vaakasuuntaisia kosteusjakaumia

•

Kosteusmittaukset näytepala- ja
mittaputkimittauksin.

•

Meno- ja paluuilman kosteussisällön avulla
saatiin kanaviston kautta poistunut kosteus

•

Mittausjakson pituus 275 vrk alkaen valusta

•

Rakenne oli säälle alttiina lähes koko
mittausjakson ajan. Ajoittain holvilla muutama
sentti vettä.

KOEKOHDE B, mittaustulokset

Kuva. Kosteusprofiilien kehittyminen. Punaiset käyrät ovat
lähempänä kuivatusputkia ja siniset käyrät kauimpana
kuivatusputkesta.

•

Rakenteen RH arviointisyvyydellä laski
tarkastelujakson aikana tasolle 85 %
erittäin huonoista kuivumisolosuhteista
huolimatta.

•

Kuivatusputken ympärillä rakenne kuivui
huomattavasti kuivemmaksi kuin
kauempana kuivatusputkesta.

•

Kosteudenkeruukanaviston kautta poistuu
mittausjakson aikana kosteutta
keskimäärin 2,1 g/m2/h.

KOEKOHDE B, DI-työn johtopäätökset
•

Kanaviston kautta poistuvan kosteuden määrä alhainen verrattuna aiempiin
tutkimuksiin. Tiiviillä betonilaadulla ja rakenteen lämpötilalla suuri merkitys

•

Kuivatusjärjestelmällä voidaan lyhentää paksujen rakenteiden kuivumisaikoja
luomalla kanavistolla rakenteeseen kolmas kuivumissuunta. Näin rakenteen
pintaosasta tulee ikään kuin 2. suuntaan kuivuva.

3. kuivumissuunta
•

Kanaviston sijoittelu paksussa rakenteessa kuivumisaikojen optimoimiseksi
vaatii vielä lisätutkimusta.

KOEKOHDE C, perustiedot
KOULURAKENNUKSEN KAPILLAARISEN
KOSTEUDENNOUSUN KORJAUS 2017
•

Rakennettu 1950-luvulla

•

Peruskorjattu 2010
•

•

Kosteana
•
•

•

Salaojia, lattiat ja lattiaeristeet ym.

Vanha ulkoseinä keskellä taloa
Kantava sisäseinälinja

Korjaus 2017
•
•

Tehtiin loman aikana
Ei tarvetta väistötiloille

KOEKOHDE C, vaiheet
Mittauspiste lattiapinnassa
ja 70 mm seinäpinnasta

1. Suunnittelu
2. Kuivatusjärjestelmän toteutus (loman aikana)
3. Tehokuivatus 7 kk (normaalisti 1-3 kk)
•
•

Puhallus + lämpö + kuivain
Etävalvonta ja seuranta

4. Normaalikuivatus, säätö ja etävalvonta
•
•
•
•
•
•
Kosteudennousu
jatkuvaa

Seurataan etänä 2-10 v
Säädetään käyntiaikaa tarpeen mukaan
Ohjaus kellolaitteella
Kiertoilmasta 1-3 % vaihdetaan iv:n kautta
Raportoidaan käyttäjiä/vastuuhenkilöitä
Tarvittaessa voidaan ottaa tehokuivatus
käyttöön

KOEKOHDE C, valokuvia

Ennen korjausta

Korjauksen aikana lattiaa
avattu n. 10 cm

Kapselointikäsittely tehty

KOEKOHDE C, mittaustuloksia
27.7.2017 – 27.2.2018 (7 kk)

•

•
•

Virrat, koulu-päiväkodin kantavan seinälinjan kuivatus,
putkiston kuivatusteho l/vrk
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Piiri 1 paluu rh

27 metriltä > 1000 l
Kuivuminen pienenee rakenteiden
kuivuessa

Käytetyt lämmöt
•
•

20,0
3,0

Poistettu kosteus
•
•

7,0

Yöaikaan 12/24h
Henkilökunnan toivomuksesta jatkettiin
kuivatusta

Menoilma n. 50°C
Paluuilma n. 30°C

Kosteudet
•
•
•

Menoilma Rh 8 => 2 %
Paluuilma Rh 30 => 6 %
Menevä ilma < 2g/m3

KOEKOHDE C, mittaustuloksia
Seurannan tuloksia 27.7.2017 – 25.2.2019 (19 kk)

Mittauspiste lattiapinnassa ja 70 mm seinäpinnasta

Turvamarginaali

Tehokuivatus lopetettu 7 kk jälkeen
Siirrytty normaalikuivatuksen säätö- ja
etävalvontavaiheeseen

Kuivatus
aloitettu

½ v.

1 v.

1½ v.

KOEKOHDE C, johtopäätökset
• Haitallinen kapillaarinen kosteudennousu lattiapinnan yläpuolelle
saadaan katkaistua ja rakenne pysymään niin kuivana, ettei
mikrobikasvu mahdollistu

• Ilmavirtaus maasta sisäilmaan estyy
• Vikasietoisuus poikkeustapauksia vastaan
• Etäseurannalla ja mittaustuloksilla käyttäjille varmuutta ja mielenrauhaa

YHTEENVETO SAFEDRYING-JÄRJESTELMÄSTÄ
• Uusia mahdollisuuksia uudis- ja korjausrakentamiseen

• 3. kuivumissuunta on mullistava
• Lisävarmuutta erikoistapauksiin
• Korjauskohteisiin tehokas kuivanapito
• Huimasti parempi vikasietoisuus poikkeustilanteita varten
• Jatkuvalla etävalvonnalla mielenrauhaa

RAKENNUKSET IKUISESTI KUIVIKSI .

