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BETONILATTIARAKENTEIDEN 
KUIVUMISEN ARVIOINTI
1. Aikataulun määräämä?

2. Kokemusperäinen – asiantuntijoiden / 
yritysten laskentapohjat
 ongelmana voi olla perusteiden 

osoittaminen esim. tilaajalle

3. BY1021 taulukko-arvio
mm. rajoitteita rakennepaksuuksien osalta

4. BY2020 Betonin kuivumisaika-arvio
 Viimeisimpiin labra- ja kenttämittauksiin 

perustuva nykyaikainen työkalu 
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HUOM! Lopullinen arvio riittävästä kuivumisesta 
tehdään rakennekosteusmittausten perusteella!



OHJELMAN 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

1. Kuivumisaika-arvio
 Kun ei tiedetä tarkemmin tavoiteltavaa aikataulua eikä tulevia pintarakenteita 

 Milloin RH alittaa kriteerit arvostelusyvyyksillä

2. Päällystämisen riskiarvio
 Tarkastellaan tietyllä aikataululla tehtävää toteutusta, kun tunnetaan rakenteet ja olosuhteet 

 Tutkitaan mikä RH käytön aikana pintamateriaalin alapuolella

3. Työmaamittausten ja kuivumisolosuhteiden dokumentointi
 Esim. tila/osastokohtainen tarkastelu toteuma vs. arvio

 laskentatiedoston tallennus
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Ohjelman kehitystyö
• Kemiallisen kuivumisen 

huomioiminen 
• Kuivuminen / kastumistilanteen 

jälkeinen kuivuminen
• Lämpötilariippuvuus
• Mallin kalibrointi ja testaus



KEMIALLINEN KUIVUMINEN
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v/s 0.45 v/s 0.70v/s 0.60

Mittaukset: A = koesarja 1 ja B = koesarja 2

Ei haluta yliarvioida 
kemiallisen kuivumisen 
vaikutusta



KUIVUMINEN VAKIO-
OLOSUHTEISSA
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v/s 0.45 v/s 0.70v/s 0.60



KUIVUMISKOKEET V/S 0.6 
Vakio kuivumisolosuhde Kastuminen ~ 2kk valustaKastuminen alkuvaiheessa



LÄMPÖRIIPPUVUUS, LABRAT
- 200 MM 2-SUUNTAAN KUIVUVA V/S 0.45
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5 °C 5 °C  23 °C 5 °C  30 °C23 °C



VERTAILU PÄÄLLYSTETTYYN 
KOEKAPPALEESEEN

HUOM!
Ei haluta yliarvioida kemiallista kuivumista pienemmän v/s betoneilla 
Kokeessa v/s 0.45 betoni.  Saavutetaan mittauksia vastaava taso, mutta pitkällä aikavälillä arvio hieman 
yli mittausten



KÄYTÄNNÖSSÄ HUOMATTAVA

 v/s ei määrää yksin RH-tasoa, johon päästään kemiallisella kuivumisella
 Kemiallista kuivumista pienen v/s betoneilla ei tule yliarvioida

 Kuivumisnopeus (fysikaalinen) vaihtelee eri betonilaaduilla
 työmaan olosuhteet ja betonointi vaikuttavat myös merkittävästi 

 Lämpötilalla on vaikutusta betonin kuivumisnopeuteen, mutta myös mittaustulokseen
 By2020 laskentatulos kuvastaa betonin suhteellista kosteutta 20 °C lämpötilassa
 Esim. seurantamittauksen RH vaihtelee suuresti lämpötilan mukaan johtuen betonin 

voimakkaasti lämpötilasta riippuvasta kosteudensitomiskyvystä.

 Päällystämisen riskiarvion tulos vastaa verrokin perusteella hyvin lyhyen aikavälin RH 
tasoa, mutta pitkällä aikavälillä 2v saadaan hieman todellisia korkeampi arvio (erityisesti 
pienen v/s betonin tapauksessa)
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OHJELMAN KÄYTTÖ
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Presenter
Presentation Notes
application layout reminds Comsol, but it has been made way easier for the usersThere are two analysis types, drying time estimation and moisture risk estimationStructures are selected from a pull-down menu, with alternatives of slab on ground, crawl space base or an intermediate floor structure .. And for different structure types there are predefined concrete grades to selectIn moisture risk estimation the sd value of the surface material have to be selectedIt is preferred to start from drying time estimation without screed …and based on result .. moisture risk estimation can be made with estimated drying time …with additional screed and applying of the surface material .. Also the additional moisture of the adhesive can be taken into accountDuring the project, the quality control measurements can be added into the calculation… and final report  can be printed



VOIDAAN TARKASTELLA KEINOJA BETONIN 
KUIVUMISEN/PINTAMATERIAALIN 
ASENNUKSEN NOPEUTTAMISEKSI
 Matalan vesisementtisuhteen betonin käyttö

 Kastumisajan lyhentäminen

 Kuivumislämpötilan nostaminen

 Ympäröivän ilmankosteuden alentaminen

 Vesihöyryä hyvin läpäisevän pintamateriaalin käyttö

Toimenpiteiden vaikutuksen arvioiminen?

13

Presenter
Presentation Notes
Mitä voidaan tehdä, että ei päädyttäisi ongelmiinbetonin ominaisuuksilla ja kosteudenhallinnalla sekä vesihöyryä paremmin läpäisevällä pintamateriaalilla voidaan parantaa vikasietoisuuttamutta miten voidaan arvioida toimenpiteiden vaikutusta



PÄÄLLYSTÄMISEN RISKIARVIO

Toimenpiteiden vaikutuksen arvioiminen 

• Voidaan tarkastella tietyllä aikataululla tehtävää 
rakennetta
Tutkitaan mikä RH käytön aikana 

pintamateriaalin alapuolella
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Presenter
Presentation Notes
by2020 Betonin kuivumisaika-arvio ohjelman osana myös päällystämisen riskiarvioVoidaan tarkastella tietyllä aikataululla tehtävää rakennetta Tutkitaan mikä RH käytön aikana pintamateriaalin alapuolella



PINTAMATERIAALIN VAIKUTUS

15

Läpäisevä päällyste 

 Sd = 2 m

Päällyste + tasoite ja liima

 Sd = 50 m 

Päällyste + tasoite ja liima

 Sd = 10 m 

Tarkastellaan 
mille RH-tasolle 
päädytään 
korkeimmillaan  



KUIVATUSOLOSUHTEEN VAIKUTUS
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Päällyste + tasoite ja liima

 Sd = 50 m 

 Kuivatusolosuhde 
20°C/50%RH

Päällyste + tasoite ja liima

 Sd = 50 m 

 Kuivatusolosuhde 
15°C/60%RH

Päällyste + tasoite ja liima

 Sd = 50 m 

 Kuivatusolosuhde 
25°C/40%RH

Tarkastellaan 
mille RH-tasolle 
päädytään 
korkeimmillaan  



BETONILAADUN VAIKUTUS
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Päällyste + tasoite ja liima

 Sd = 50 m 

 v/s 0.55

 20°C/50%RH

Päällyste + tasoite ja liima

 Sd = 50 m 

 v/s 0.70

 20°C/50%RH

Päällyste + tasoite ja liima

 Sd = 50 m 

 v/s 0.45

 20°C/50%RH

Tarkastellaan 
mille RH-tasolle 
päädytään 
korkeimmillaan  



Mikä on arvion 
tarkkuus?



VERTAILU TOTEUTUNEESEEN KOHTEESEEN
Tavoitteena mahdollisimman tarkat arviot, mutta on tunnistettava totuus betonista – arviot 
ovat aina suuntaa antavia



Jatkokehitys?
Tavoitteena on ylläpitää ohjelmaa siten, että sillä 
saavutetaan lisäarvoa kosteudenhallinnan 
suunnitteluun ja toteutukseen

Päivitykset ja muutokset ohjelmaan

1. päivitys toukokuussa 2022

Tuleeko isompia muutoksia – riippuu pitkälti käyttäjien 
tahtotilasta 

Betonilaatujen lisääminen – riippuu pitkälti 
betonivalmistajien tahtotilasta 

Joka tapauksessa toivotaan jatkokehitykseen aineistoa 
kohteista, joissa kosteudenhallinta ja dokumentointi on 
hyvällä tasolla  arviot vs. kosteusmittaukset



Kiitos!
Pauli Sekki
Asiantuntija, DI

VAHANEN-YHTIÖT
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Rakennusfysiikan suunnittelu ja mallinnus

044 768 8265
020 7698 698
pauli.sekki@vahanen.com
www.vahanen.com

Presenter
Presentation Notes
OHJE / Älä poista tätä kalvoa, jos haluat lisätä väripinnan tilalle oman kuvasi��Napsauta väripintaa/muotoa hiiren oikealla painikkeella��-> Muotoile muotoa�-> Täyttö -> Kuva- tai pintakuviotäyttö�hae kuva vaihdoehdolla LISÄÄ, tai lisää etukäteen leikepöydällle sijoittamasi kuva.��Tarkista, että kuvan mittasuhteet ovat säilyneet oikeina. Jos näin ei ole, tai haluat muuttaa kuvan rajausta, klikkaa kuva aktiiviseksi ja valitse yläpalkista ”Kuvan muotoilu”.��Rajaa-toiminnolla voit joko täyttää tai sovittaa kuvan kehyksessä, ja muuttaa rajausaluetta sekä kuvan kokoa kehyksen sisällä.


	Slide Number 1
	Betonilattiarakenteiden kuivumisen arviointi
	Ohjelman käyttömahdollisuudet
	Ohjelman kehitystyö
	Kemiallinen kuivuminen
	Kuivuminen vakio-olosuhteissa
	Kuivumiskokeet v/s 0.6 
	Lämpöriippuvuus, labrat�- 200 mm 2-suuntaan kuivuva v/s 0.45
	Vertailu päällystettyyn koekappaleeseen
	käytännössä huomattava
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	voidaan tarkastella Keinoja betonin kuivumisen/pintamateriaalin asennuksen nopeuttamiseksi
	Päällystämisen riskiarvio
	Pintamateriaalin vaikutus
	Kuivatusolosuhteen vaikutus
	betonilaadun vaikutus
	Mikä on arvion tarkkuus?
	Vertailu toteutuneeseen kohteeseen
	Jatkokehitys?
	Kiitos!

