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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää Suomessa markkinoilla olevien kal-
siumsilikaattieristelevyjen ja ontelolaattabetonien kosteusominaisuudet. Materiaalien 
kosteusominaisuuksien määrittämistä varten tehtiin kaikille materiaaleille neljä eri koet-
ta: veden imeytymiskoe, tasapainokosteuskoe, painelevykoe sekä märkäkuppikoe. Tut-
kittavien materiaalien kosteusominaisuuksien vertailuarvoja saatiin materiaalivalmista-
jilta, mallinnusohjelmista, standardeista sekä kirjallisuudesta. Kokeista määritettyjä tu-
loksia verrattiin vertailuarvoihin ja selvitettiin poikkeamista johtuvat virhelähteet. Tu-
lokset on koottu tämän tutkimuksen loppuun tuotemerkeittäin. 

Tutkimuksen tulosten perusteella kalsiumsilikaattilevyjen kosteusominaisuudet vastasi-
vat hyvin vertailuarvoja. Eri tuotemerkkien keskinäisessä vertailussa kalsiumsilikaatti-
levyjen tuloksista neljä tuotetta olivat lähes samanlaisia ja yksi poikkesi muista muuta-
mien ominaisuuksien osalta. Poikkeavin levyistä oli Kasil Pura. Poikkeavuus johtui 
levyn erilaisesta raaka-aineesta, valmistusmenetelmästä sekä erilaisesta huokosraken-
teesta. 

Verrattaessa ontelolaattojen tuloksia keskenään poikkeamaa oli kalsiumsilikaattilevyi-
hin nähden enemmän. Vain toisen valmistajan ontelolaattabetoni vastasi vertailuarvoja. 
Kirjallisuuden tarjoama vertailuarvojoukko oli hyvin suppea. Tutkimuksen tulosten pe-
rusteella ontelolaattabetonien kosteusominaisuuksien arvoja pitäisi esittää kirjallisuu-
dessa laajemmin. 

Kapillaarista tasapainokosteuskäyrää ei ole aiemmin määritetty TTY:n laboratoriossa. 
Käyrän määrittämiseksi hankittu painelevylaitteisto otettiin käyttöön osana tutkimusta 
ja laitteiston käytöstä tehtiin alustava toteutusohje, joka on esitetty myös diplomityön 
liitteenä. 

Painelevylaitteistolla tehtyjen kokeiden, standardien ja kirjallisuuden perusteella selvi-
tettiin painelevymenetelmään liittyvät työvaiheet ja virhelähteet. Painelevykokeen suo-
rittamisessa haastavinta oli materiaalien riittävän tasapainotusajan arvioiminen ja kapil-
laarisen yhteyden luominen koekappaleen ja painelevyn välille. Painelevylaitteiston 
käyttäminen vaatii lisätutkimuksia ja toteutusohjeen päivittämistä. 
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ABSTRACT 

VAINIO, MAARIT : Building physical moisture properties of calcium silicate 
sheets and hollow-core slabs 
Tampere University of Technology 
Master of Science Thesis, 67 pages, 19 Appendix pages 
November 2016 
Master’s Degree Program in Civil Engineering Technology 
Major: Structural Design 
Examiner: Professor Juha Vinha 
Keywords: calcium silicate sheet, hollow-core slab, moisture properties, struc-
tural physics 

The purpose of this research was to find out moisture properties of calcium silicate 
sheets and concrete of hollow-core slabs on the Finland market. Every material was 
done four different experiment for determination of moisture properties: the free water 
uptake test, the equilibrium moisture content test, the pressure plate measurement and 
the water vapour permeability measurement. Reference values of research materials 
were found on manufacturers, simulation software, standards and literature. Test results 
were compared to reference values. If there were differences, sours of error were solved. 
The numerical values have been collected in to charts at the last section of this thesis. 

Specified moisture properties of calcium silicate sheet corresponded with reference val-
ues. Properties of different brand of calcium silicate sheet were quite similar. Kasil Pura 
was an exception. This might result from differences of material, manufacturing method 
and pore structure. 

There were more differences comparing results of hollow-core slabs with each other 
than comparing calcium silicate sheets. Only other of hollow-core slabs concrete corre-
sponded with reference values. There was a narrow selection of reference values in lit-
erature. Moisture properties of hollow-core slabs should present more extensive on 
grounds of this research. 

There have not determined the retention curve previously in the laboratory of Structural 
Engineering in Tampere University of Technology. Pressure plate equipment had been 
bought for determination of retention curve. It was introduced in this research. Detailed 
instructions on how to use the pressure plate equipment was written and they are also 
enclosed in this Master’s thesis. 

Working phases of pressure plate measurement and sources of errors were found out by 
using pressure plate, reading up on standards and articles. The most demanding phases 
were estimating sufficient equilibration time and getting good contact between test 
specimens and the suction plate. To use pressure plate requires more research and 
quidelines updating. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

d halkaisija, paksuus, korkeus  m 
g kosteusvirran tiheys                                                                                    kg/(m2s) 
g putoamiskiihtyvyys                                                                                   9,81 m/s2 
h kapillaarinen nousukorkeus       m 
k permeabiliteetti     m2 
kw kosteuden johtavuus                                                                                kg/(msPa) 
m massa      kg 
mφ koekappaleen massa tietyssä suhteellisessa kosteudessa      kg 
m0 absoluuttinen kuivan koekappaleen massa      kg 
n huokoisuus                                                                                                     m3/m3 

p paine      Pa 
pν vesihöyryn osapaine      Pa 
r huokosten säde       m 
s huokosalipaine      Pa 
sd suhteellinen diffuusiovastus       m 
t aika        h 
u kosteuspitoisuus kg/kg 
w  kosteuspitoisuus                                                                                             kg/m3 
wcap kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus                                                         kg/m3 

wcrit kriittinen kosteuspitoisuus                                                                              kg/m3                      
whygr  hygroskooppinen kyllästyskosteuspitoisuus                                                  kg/m3 

wmax maksimikosteuspitoisuus                                                                                kg/m3 
 
A pinta-ala     m2 
Aw kapillaariteettikerroin                                                                              kg/(m2s0,5) 
Bw tunkeutumiskerroin m/s0,5 
Dw kosteusdiffusiviteetti   m2/s 
M kaasun molekyylipaino                                                                               kg/kmol 
Ma ilman molekyylipaino                                                                       28,96 kg/kmol 
Mw veden molekyylipaino                                                                      18,02 kg/kmol 
R yleinen kaasuvakio                                                                      8314,3 J/(kmolK) 
Rν vesihöyryn ominaiskaasuvakio                                                          461,5 J/(Kkg) 
RH suhteellinen kosteus        % 
T lämpötila                                                                                                         K, °C 
V tilavuus     m3 
V0 absoluuttinen kuivan koekappaleen tilavuus     m3 
Wν vesihöyrynläpäisykerroin (vesihöyrypitoisuuserolla laskettuna)                       m/s 
Wp vesihöyrynläpäisykerroin (vesihöyryn osapaine-erolla laskettuna)       kg/(m2sPa) 
Zν vesihöyrynvastus (vesihöyrypitoisuuserolla laskettuna)                                   s/m 
Zp vesihöyrynvastus (vesihöyryn osapaine-erolla laskettuna)                      m2sPa/kg 
 
σ veden pintajännitys (20 °C lämpötilassa)         0,073 N/m 
ν vesihöyrypitoisuus               g/m3 
νsat vesihöyryn kyllästyskosteuspitoisuus         g/m3 
δν vesihöyrynläpäisevyys (vesihöyrypitoisuuserolla laskettuna)         m2/s 
δp vesihöyrynläpäisevyys (vesihöyryn osapaine-erolla laskettuna)      kg/(msPa) 
δa ilman vesihöyrynläpäisevyys (vesihöyryn osapaine-erolla laskettuna)  kg/(msPa) 
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μ diffuusiovastuskerroin                - 
ρ tiheys           kg/m3 
ρw veden tiheys (27 °C lämpötilassa)       1000 kg/m3 
φ ilman suhteellinen kosteus        % RH 
ϕ reunakulma vesipinnan meniskuksen ja putken seinämän välillä          ° 
ηw veden dynaaminen viskositeetti (10 °C lämpötilassa)        1,31x10-3 Ns/m2 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 

Absorptio Molekyylien tai lämmön imeytyminen aineeseen. 

Adsorptio Molekyylien sitoutuminen aineen pinnoille. 

Desorptio Molekyylien poistuminen aineesta. 

Diffuusio Kaasumolekyylien liikettä, joka pyrkii tasoittamaan kaa-
suseoksessa olevien kaasujen pitoisuus- tai osapaine-eroja. 
Diffuusiossa kaasu siirtyy korkeammasta pitoisuudesta 
alempaa pitoisuutta kohden. 

Diffuusiovastuskerroin Diffuusiovastuskerroin ilmoittaa paikallaan olevan ilman 
ja huokoisen aineen vesihöyrynläpäisevyyksien suhteen. 
Kerroin ilmoittaa myös tietyn paksuisen ainekerroksen ja 
yhtä paksun ilmakerroksen vesihöyrynvastuksien suhteen. 
Kertoimen arvoa määritettäessä paikallaan olevan ilman 
vesihöyrynläpäisevyytenä voidaan käyttää arvoa 195x10-12 
kg/(msPa). 

Effuusio Kaasumolekyylien liike pienissä huokosissa, kun huoko-
sen halkaisija on pienempi kuin molekyylin keskimääräi-
nen vapaa matka diffuusiotilanteessa. 

Huokoisuus Kappaleen huokostilavuus suhteessa kappaleen tilavuu-
teen. 

Huokossäde Huokosen suuruutta kuvaava mitta, joka on määritetty 
kapillaaristen voimien avulla olettaen pyöreät huokoset. 

Huokosvedenpaine Materiaalin huokosseinille tiivistyneen veden pinnan kaa-
revuuden nesteeseen aiheuttama paine. 

Hygroskooppinen 
kyllästyskosteuspitoisuus Huokoisen materiaalin suurin mahdollinen kosteuspitoi-

suus, joka on saavutettavissa, kun koekappale ympäröi-
dään mahdollisimman kostealla ilmalla. 

Hygroskooppinen 
tasapainokosteus Kosteuspitoisuus, joka sitoutuu stationääritilassa ilmasta 

aineeseen ympäristön tietyssä suhteellisessa kosteudessa ja 
lämpötilassa. 

 
Hygroskooppisuus Huokoisen aineen kyky sitoa itseensä kosteutta ilmasta ja 

luovuttaa sitä takaisin ilmaan. 
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Kapillaarinen 
tasapainokosteus Kosteuspitoisuus, joka stationääritilassa sitoutuu vapaasta 

vedenpinnasta huokoiseen aineeseen. 
 
Kapillaarisuus Nestemäisen veden siirtyminen materiaalin huokosverkos-

tossa huokosalipaineen vaikutuksesta. 
 
Kapillariteettikerroin Materiaaliominaisuus, joka on verrannollinen vesimää-

rään, joka imeytyy vapaan vedenpinnan kanssa kosketuk-
sessa olevaan kappaleeseen. Kapillariteettikerroin ei ole 
täysin vakio, vaan se muuttuu hieman sen mukaan, miten 
lähellä kappaleen kosteuspitoisuus on kapillaarista kylläs-
tyskosteutta. 

 
Kosteusdiffusiviteetti Materiaalin kosteuspitoisuudesta riippuva ominaisuus, 

joka kuvaa materiaalin kosteudensiirtokykyä. Kosteusdif-
fusiviteetissa on mukana kaikki kosteuden siirtymismuo-
dot. 

 
Kyllästyskosteuspitoisuus Vesihöyrypitoisuus, joka mahtuu ilmaan tietyssä lämpöti-

lassa. 
 
Maksimikosteuspitoisuus Materiaalin suurin mahdollinen kosteuspitoisuus, joka 

materiaaliin voi sitoutua. Usein sama kuin huokostilavuus. 
 
Suhteellinen kosteus Ilman suhteellinen kosteus φ, RH ilmoittaa ilmassa olevan 

vesihöyryn määrän suhteessa kyllästyskosteuspitoisuuteen 
tietyssä lämpötilassa. 

 
Tasapainokosteuspitoisuus Materiaaliin sitoutunut kosteusmäärä tietyssä ympäristön 

kosteuspitoisuudessa ja lämpötilassa. 
 
Tiheys  Kuivatun kappaleen paino suhteessa kappaleen tilavuu-

teen. 

Vakio-olosuhdehuone Huone, jonka ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus pide-
tään mahdollisimman muuttumattomana. 

Veden tunkeutumiskerroin Materiaaliominaisuus, joka kuvaa vesirintaman etenemis-
nopeutta, kun hygroskooppisiin olosuhteisiin tasapainotet-
tu koekappale laitetaan vesikosketukseen. 

 
Veden imeytymiskerroin Ks. Kapillariteettikerroin.  
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Vesihöyrynläpäisevyys Vesihöyrynläpäisevyys δν tai δp kuvaa vesimäärää, joka 
aikayksikössä läpäisee pinta-alayksikön suuruisen ja pi-
tuusyksikön paksuisen homogeenisen ainekerroksen, kun 
ainekerroksen eri puolilla olevien ilmatilojen vesihöyrypi-
toisuuksien ero on tai vesihöyryn osapaine-ero on yksikön 
suuruinen.  

 
Vesihöyrynläpäisykerroin Vesihöyrynläpäisykerroin Wν tai Wp ilmoittaa vesimäärän, 

joka läpäisee aikayksikössä pinta-alayksikön suuruisen ra-
kenneosan, kun rakenneosan eri puolilla olevien ilmatilo-
jen vesihöyrypitoisuuksien ero tai vesihöyryn osapaine-ero 
on yksikön suuruinen. 

 
Vesihöyrynvastus Vesihöyrynvastuksella Zν tai Zp tarkoitetaan vesihöyrynlä-

päisykertoimen käänteisarvoa. 
 
Vesihöyrypitoisuus Vesihöyrypitoisuus ν ilmoittaa ilmassa olevan vesihöyryn 

määrän.
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Energiatehokkuusvaatimukset ovat kiristymässä Suomessa. Rakennuksen vaipparaken-
teiden lämpöhäviöiden minimointi aiheuttaa paineita rakentajille, suunnittelijoille sekä 
materiaalivalmistajille uudis- ja korjausrakentamisen sektorilla. Lämpöhäviöiden hal-
linnan lisäksi on varmistettava rakenteiden kosteustekninen toimivuus. Rakennusfysi-
kaaliset mallinnusohjelmat ovat viime vuosikymmenen aikana nousseet rakenteiden 
kosteusteknisen toiminnan laskennallisen tutkimuksen tueksi. Jotta rakenteiden kosteus-
teknistä toimintaa voidaan tutkia luotettavasti, on tärkeää käyttää käsin laskettaessa tai 
mallinnusohjelmissa oikeita materiaaliarvoja.  

Tampereen teknillisellä yliopistolla on selvitetty rakennusmateriaalien materiaaliomi-
naisuuksia laajoin mittauksin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Monien rakennus-
materiaalien, uusien ja vanhojen, rakennusfysikaalisten ominaisuudet ovat vielä tutki-
matta. Tutkimusten mukaan kalsiumsilikaattilevyjen käyttö lisälämmöneristeenä on 
toimiva rakennusfysikaalinen ratkaisu. (Heiskanen 2016) Mallinnusohjelmista löytyy 
kalsiumsilikaattilevyille materiaaliarvoja, mutta niiden vastaavuutta Suomessa käytettä-
viin kalsiumsilikaattilevyihin ei ole vielä tutkittu. Suomessa käytetään betonielementti-
rakentamisessa ala-, ylä- ja välipohjarakenteena ontelolaattaa. Eri ontelolaattavalmista-
jien ontelolaattabetonien välisiä rakennusfysikaalisia kosteusominaisuuksien eroja ei ole 
myöskään vielä tutkittu.   

TTY:llä uutena mittausmenetelmänä on painelevymenetelmä. Alkujaan painelevylait-
teisto on kehitetty maanäytteiden vedenpidätyskyvyn määrittämiseen, mutta myöhem-
min laitteistoa on käytetty puun ja monen muun rakennusmateriaalin koestamiseen. Pai-
nelevylaitteistolla saatujen mittaustulosten perusteella määritetään rakennusmateriaalin 
kapillaarinen tasapainokosteuskäyrä. TTY:lla ei ole aikaisemmin tehty rakennusmateri-
aaleille vastaavia kokeita.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Suomessa maanvastaisissa seinissä lämmöneris-
teenä käytettävien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet. 
Vastaavat materiaaliominaisuudet selvitettiin lisäksi asuin- ja palvelurakennuksissa eni-
ten käytetylle ontelolaattatyypille. Ontelolaatat tilattiin kahdelta Suomessa laajasti toi-
mivalta valmistajalta. 
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Materiaalien tutkittavat ominaisuudet olivat veden imeytymiskerroin, veden tunkeutu-
miskerroin, kapillaarinen kyllästyskosteus, maksimi kyllästyskosteus, vesihöyrynlä-
päisevyys, diffuusiovastuskerroin sekä hygroskooppinen ja kapillaarinen tasapainokos-
teuskäyrä. 

Tutkimuksen osatavoitteena oli laatia painelevylaitteiston alustava toteutusohje raken-
nusmateriaalien painelevymittauksia varten. Tampereen teknillisessä yliopistossa vas-
taavaa laitetta oli käytetty ainoastaan maalaboratoriossa maanäytteiden tutkimiseen. 
Alustavan työohjeen laatimisessa käytettiin apuna standardeja NT BUILD 481 ja 
ASTM C1699-09 (2015), aiheesta julkaistuja tieteellisiä artikkeleita sekä painelevytoi-
mittajan Soilmoisture Equipment Corporation ohjekirjoja että -videoita. 

1.3 Tutkimuksen suoritus 

Tutkimuksen suorituksen vaiheet on esitetty kuvassa 1.1. Ensin suoritettiin kirjallisuus-
katsaus, jonka jälkeen tutkimukseen hankituille rakennusmateriaaleille tehtiin rakennus-
fysikaalisia laboratoriokokeita. Kokeiden tuloksien perusteella määritettyjä rakennusfy-
sikaalisia kosteusominaisuuksia verrattiin kirjallisuuden vertailuarvoihin. 

 

Kuva 1.1 Tutkimuksen vaiheet. 

Tutkimuksia varten kalsiumsilikaattilevyt tilattiin suoraan valmistajilta ja maahantuojil-
ta. Näin saatiin tutkittavaksi mahdollisimman uusia tuotteita. Rahtikustannusten mini-
moimiseksi ontelolaattavalmistajat valittiin Tampereen ympäristöstä. Ontelolaattojen 
otannat saatiin suoraan tuotantoeristä. 

Tutkimuksien suorittamista varten on käyty läpi TTY:n koekohtaiset työohjeet sekä 
niihin liittyvät standardit. Tässä yhteydessä on lisäksi etsitty tietoa kirjallisuudesta mate-
riaalikohtaisista vertailuarvoista sekä tehdyistä vastaavista tutkimuksista. 

Kosteusominaisuuksien määrittämistä varten suoritettiin veden imeytymiskokeet, tasa-
painokosteuskokeet, painelevykokeet sekä vesihöyrynläpäisevyyskokeet tutkittavilla 
materiaaleilla. Kokeiden suorittamisvaiheet on kuvattu koekohtaisesti koejärjestely-
kohdissa.  
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Painelevykokeet suoritettiin TTY:lle vuonna 2015 Soilmoisture Equipment Corporati-
on:lta hankitulla laitteistolla. Koska painelevykokeet tehtiin ensimmäistä kertaa TTY:lla 
rakennusmateriaaleille, painelevykokeiden suorittaminen vaati perehtymistä valmistajan 
laatimiin videoihin ja ohjekirjoihin. Lisäksi kokeen suorittaminen ja tulosten tulkinta 
vaativat syventymistä standardeihin sekä muissa yliopistoissa tehtyihin painelevytutki-
muksiin. Tutkimuksessa kuvataan tarkkaan kokeen suorittamisen eri vaiheet tulevien 
kokeiden suorittamista ja kehittämistä varten. 
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2. TEORIA 

2.1 Kosteus ilmassa 

Kostea ilma on kuivan ilman ja vesihöyryn seos. Kuiva ilma koostuu useista eri kaasuis-
ta kuten typestä (78 %), hapesta (21 %), argonista (0,934 %) ja hiilidioksidista (0,036 
%). Vesihöyryn maksimimäärä ilmassa riippuu ilman lämpötilasta ja ilman paineesta. 
Ilmassa olevan vesihöyryn osapaineen ja tiheyden suhde voidaan kuvata rakennustekni-
sissä tarkasteluissa ideaalikaasun tilanyhtälön avulla (Björkholtz 1987): 

 pV = �
� RT                 (2.1) 

Ilman vesihöyrypitoisuutta voidaan kuvata joko todellisena vesihöyrypitoisuutena ν 
[g/m3], vesihöyryn osapaineena pν [Pa] tai suhteellisena kosteutena [% RH]. Ideaalikaa-
sun tilanyhtälön avulla saadaan vesihöyrypitoisuuden ja vesihöyryn osapaineen välille 
yhteys: 

 ν = 	
��
�                (2.2) 

Ilma pystyy sitomaan itseensä vain rajallisen määrän kosteutta. Tätä kosteusmäärää kut-
sutaan ilman kyllästyskosteuspitoisuudeksi νsat [kg/m3] tai pν,sat [Pa]. Kyllästyskosteus-
pitoisuus riippuu ilman lämpötilasta. Mitä korkeampi on ilman lämpötila, sitä korkeam-
pi on ilman kyllästyskosteuspitoisuus. Absoluuttista analyyttistä yhteyttä kyllästyskos-
teuspitoisuuden ja lämpötilan välille ei kuitenkaan ole, vaan arvolle on määritetty ko-
keellisesti useita eri matemaattisia funktioita. (Hyland & Wexler 1983, SFS-EN ISO 
13788) 

Suhteellinen kosteus ilmaisee, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä verrattuna ilman 
kyllästyskosteuspitoisuuteen. Suhteellinen kosteus voidaan laskea kaavalla (2.3): 

 � = �
����

= ��
��,���

              (2.3) 

Suhteellinen kosteus ilmoitetaan usein prosentteina: 

 RH = �
����

× 100% = ��
��,���

× 100%                 (2.4) 
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Kuva 2.1 Hygroskooppinen tasapainokosteuskäyrä, (Vinha 2011). 

2.2 Kosteus huokoisessa materiaalissa 

Kosteus voi olla sitoutunut materiaaleihin vesihöyrynä, nesteenä tai jäänä. Vettä voi olla 
materiaalissa sitoutuneena kemiallisesti tai fysikaalisesti. Kemiallisesti sitoutunut vesi 
on osa aineen rakennetta ja se on vahvemmin kiinni materiaalissa kuin fysikaalisesti 
sitoutunut vesi. Fysikaalisesti vesi voi sitoutua materiaaliin neljällä eri tavalla: adsorp-
tio- tai kapillaarivetenä, vesihöyrynä aineen huokosilmassa tai osmoottisesti sitoutunee-
na. (Björkholtz 1987, Vinha 2011) 

Huokoisen materiaalin sisältämään kosteuden määrään ja muotoon vaikuttavat ympä-
röivät olosuhteet ja itse materiaali. Huokoinen materiaali pyrkii aina tasapainotilaan 
ympäristön kosteuden kanssa.  Ilmiötä, jolloin materiaali sitoo ympäristöstä vettä it-
seensä, kutsutaan adsorptioksi ja kuivumista desorptioksi. Materiaalin tasapainotilaa eri 
kosteusolosuhteissa kuvataan tasapainokosteuskäyrällä, joka on esitetty kuvassa 2.1. 
Adsorptiokäyrä kuvaa materiaalin tasapainokosteuspitoisuutta silloin, kun materiaali on 
adsorpoinut kosteutta ympäristöstä, ja desorptiokäyrä tasapainokosteuspitoisuutta 
desorptiotilanteessa. Adsorptio- ja desorptiokäyrien välistä eroa kutsutaan hystereesiksi. 
Kun aineen huokosissa olevan ilman suhteellinen kosteus on tasaantunut samaan arvoon 
kuin ympäröivän ilman suhteellinen kosteus, materiaali on saavuttanut hygroskooppisen 
tasapainokosteuden. Tällöin materiaalin kosteuspitoisuus w voidaan ilmoittaa tila-
vuusosina [kg/m3] yhtälöllä (2.5):    

 � = �����
 �

= �!
 �

                        (2.5) 

 tai kosteuspitoisuutena u paino-osina [kg/kg] tai painoprosentteina [%] seuraavasti: 

 " = �!���
��

 $%& " = '�����
��

( × 100 = �!
��

× 100         (2.6) 

Materiaalin kosteuspitoisuus w [kg/m3] ilmoitetaan suhteellisen kosteuden φ [% RH] 
funktiona tasapainokosteuskäyrän avulla. (Björkholtz 1987, Vinha 2011)  
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Hygroskooppinen tasapainokosteuskäyrän adsorptiokäyrässä voidaan määritellä kolme 
kosteuden tasoa, jotka on esitetty kuvassa 2.2: 1. monomolekulaarinen adsorptio, 2. po-
lymolekulaarinen adsorptio ja 3. kapillaarikondenssi. 

 

Kuva 2.2 Adsorptiokäyrän osat, (Vinha 2011). 

Monomolekulaarisessa adsorptiossa vesimolekyylit kiinnittyvät materiaalin huokossei-
nämiin alhaisissa suhteellisissa kosteuksissa. Vesimolekyylit kiinnittyvät sähköisten 
sidoksien avulla yksimolekyyliseksi kerrokseksi huokosseinämiin. 

Suhteellisen kosteuden kasvaessa tila muuttuu polymolekulaariseksi adsorptioksi, jossa 
huokosseinämään kiinnittynyt vesimolekyylikerros alkaa kasvaa monen molekyylin 
vahvuiseksi. Tasapainokosteus nousee polymolekulaarisessa adsorptiossa melko lineaa-
risesti suhteellisen kosteuden funktiona. 

Suurissa suhteellisissa kosteuksissa materiaali siirtyy kapillaarikondenssiin. Tällöin 
huokoset alkavat täyttyä vedellä pienimmistä suurimpiin edeten. 

Materiaali on hygroskooppisella alueella, kun sen kosteuspitoisuus vastaa ympäröivän 
ilman suhteellista kosteutta 0-98 % RH. Alueen ylärajaa kutsutaan materiaalin hygro-
skooppiseksi kyllästyskosteudeksi (whygr). Hygroskooppinen kyllästyskosteus on mer-
kitty kuvaan 2.2 numerolla 4. (Björkholtz 1987)  

Kuvaan 2.2 on merkitty numerolla 5 kriittinen kosteuspitoisuus (wcrit), jonka yläpuolella 
kosteus siirtyy aineessa pääosin nestemuodossa yhtenäistä kapillaariverkostoa pitkin. 
Kapillaarinen kyllästyskosteus (wcap, kuva 2.2, numero 6) saavutetaan, kun materiaali 
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on kosketuksissa veden kanssa ja sen annetaan imeä vettä riittävän kauan. Materiaalin 
maksimikosteuspitoisuus (wmax, kuva 2.2, numero 7) voidaan saavuttaa vain poistamalla 
materiaalin huokosista ilma ja täyttämällä huokostilavuus vedellä. Tämä voidaan saa-
vuttaa vain tyhjiökäsittelyllä. (Björkholtz 1987) 

Kapillaarisella alueella (>98 % RH) kosteuspitoisuutta kuvataan kapillaarisen tasapai-
nokosteuskäyrän avulla. Kapillaarisessa tasapainokosteuskäyrässä kosteuspitoisuus esi-
tetään joko keskimääräisen huokosalipaineen (s) tai huokosten säteen (r) funktiona. Ka-
pillaarinen tasapainokosteus voidaan esittää adsorptio- ja desorptiokäyrän avulla, jotka 
on kuvattu kuvassa 2.3.  

Kuva 2.3 Kapillaarinen tasapainokosteuskäyrä (Vinha 2011) 

Kelvinin lain avulla saadaan huokosilman suhteellisen kosteuden ja huokosalipaineen s 
välille yhteys: 

 ln � = − ,-!
.!/0                        (2.7) 

Kaavan (2.7) avulla voidaan laskea, kuinka paljon huokosilman suhteellinen kosteus 
pitää olla, jotta huokosessa tapahtuisi kapillaarikondenssi. (Vinha 2011)  
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2.3 Kosteuden siirtymismuodot 

Kosteus voi siirtyä materiaalissa vesihöyrynä tai nesteenä. Kosteus siirtyy vesihöyrynä 
seuraavilla tavoilla (Björkholtz 1987):  

- diffuusio,  
- pintadiffuusio, 
- konvektio,  
- effuusio ja 
- termodiffuusio. 

Diffuusiossa vesimolekyylit siirtyvät suuremmasta pitoisuudesta pienempään. Konvek-
tiossa vesimolekyylit siirtyvät ilman mukana. 

Nesteenä kosteus siirtyy materiaalissa kapillaarivirtana, painovoimaisesti tai pai-
neenalaisena (hydraulivirta). Rakennusfysiikan kannalta merkittävimmät kosteuden 
siirtymismuodot materiaalissa on esitetty kuvassa 2.4. 

 

Kuva 2.4 Kosteuden siirtymismuodot, (Vinha 2011). 

Kuvasta 2.4 nähdään myös, kuinka kosteuden siirtymismuodot muuttuvat materiaalin 
huokosten kosteuspitoisuuden mukaan. Täysin kuivassa materiaalissa kosteus siirtyy 
diffuusiovirtana ja täysin märässä kapillaari- ja hydraulivirtana. Näiden kahden tilan 
välissä kosteus liikkuu materiaalissa samanaikaisesti sekä vesihöyrynä että nesteenä.  
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2.3.1 Diffuusio 

Diffuusiossa ilman vesihöyrypitoisuudet pyrkivät tasoittumaan vesimolekyylien netto-
liikkeen seurauksena. Diffuusiossa kaasun nettovirtaus tapahtuu korkeammasta pitoi-
suudesta matalampaan. 

Kosteusvirran tiheys g [kg/(m2s)] homogeenisessa ainekerroksessa voidaan laskea 
Fickin lain avulla: 

 1 = −2�∇4 = − '25
6�
67 , 25

6�
68 , 25

6�
69(          (2.8) 

missä δν on materiaalin vesihöyrynläpäisevyys stationääritilassa vesihöyrypitoisuuseron 

avulla ilmaistuna [m2/s], ∇4 vesihöyrypitoisuuden [kg/m4] gradientti ja x, y ja z kos-
teusvirran suuntakoordinaatit [m]. 

Edellä esitetty kaava (2.8) voidaan esittää myös vesihöyryn osapaineen avulla: 

 1 = −2�∇:� = − '2�
6�

67 , 2�

6�

68 , 2�

6�

69 (          (2.9) 

missä δp on materiaalin vesihöyrynläpäisevyys stationääritilassa vesihöyryn osapaine-

eron avulla ilmaistuna [kg/(msPa)] ja ∇:� vesihöyryn osapaineen [Pa/m] gradientti. 

Vesihöyrynläpäisevyyksien suhde voidaan laskea ideaalikaasun tilanyhtälön, kaavan 
(2.1), avulla: 

 2� = /;<=>,?@A0B
-!

2�        (2.10) 

2.3.2 Pintadiffuusio 

Materiaalin kosteuspitoisuuden kasvaessa materiaalin huokosten seinämiin alkaa kertyä 
yhä enemmän vesimolekyylikerroksia. Uloimpien vesimolekyylien sidosvoima huoko-
sen pintaan heikkenee molekyylikerroksen vahventuessa. Lopulta uloimpien vesimole-
kyylien sidosvoima on niin heikko, että ne voivat irrota huokosilmaan ja siirtyä takaisin 
huokosen pintaan vähemmän vesimolekyylejä sisältäviin kohtiin. Tätä vesimolekyylien 
hyppimisestä johtuvaa kosteuden siirtymistä kutsutaan pintadiffuusioksi. 

Vesimolekyylit siirtyvät korkeammasta kosteuspitoisuudesta matalampaan, jolloin kos-
teudensiirtopotentiaalina on materiaalin kosteuspitoisuus tai huokosilman suhteellinen 
kosteus. Samaa potentiaalia käytetään kapillaarivirralle. Pintadiffuusion ja kapillaarivir-
ran määrittäminen erikseen on hankalaa, joten tästä syystä ne yhdistyvät laskennassa 
nestemäisen kosteuden virraksi. (Vinha 2011) 
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2.3.3 Kapillaarivirta 

Useimmilla materiaaleilla yli 95 % RH suhteellisessa kosteudessa kosteuden siirtymi-
nen tapahtuu yksinomaan nesteenä. (SFS-EN ISO 15148) Kapillaarivirrassa vesi siirtyy 
aineen huokosissa huokosalipaine-eron vuoksi. Huokosalipaine on ilmanpaineen ja ma-
teriaalin huokosiin sitoutuneen veden paineen välinen paine-ero. (Vinha 2009) 

Kapillaarikondenssissa huokosten seinämiin kertyy niin paljon kosteutta, että huokosen 
sisälle muodostuu yhtenäinen vesipinta. Kaarevan vesipinnan pintajännitys aiheuttaa 
huokosilman ja veden välille paine-eron. 

Parhaiten tätä ilmiötä voidaan kuvata pyöreällä, ohuella putkella, joka on upotettu ala-
päästään vesiastiaan (kuva 2.5). Putkella kuvataan materiaalin kapillaarihuokosta. Vesi 
nousee putken reunoja pitkin ylös veden ja putken seinämän välisten adheesiovoimien 
ja nesteen sisäisten koheesiovoimien avulla. Veden ja putken rajapinnassa 
koheesiovoimat ovat pienempiä kuin adheesiovoimat. Hydrostaattisen paine-eron 
seurauksena veden pinta kaareutuu huokosputken sisällä. Veden kaarevaa pintaa 
kutsutaan meniskukseksi. (Vinha 2011) 

Meniskuksen pinnassa on pintajännitys σ (N/m), joka aiheuttaa veden ja ilman välille 
paine-eron kapillaariputkessa. Paine-erosta käytetään nimitystä huokosalipaine s (Pa). 

Kapillaariputkessa huokosalipaine vastaa putkessa nousseen vesipatsaan aiheuttamaa 
hydrostaattista painetta kapillaariputken vedenpinnan tasossa (kuva 2.5), jolloin 
huokosalipaineen suuruus saadaan kaavalla (Hagentoft 2001, Vinha 2011): 

 CD1ℎ = F = <G
H cos L        (2.11) 

 

Kuva 2.5 Kapillaarihuokosta kuvaavassa putkessa vaikuttavat huokosalipaine ja hydro-
staattinen paine, (Vinha 2011). 

Kaavasta (2.11) nähdään, että mitä pienempi on kapillaarihuokosen säde, sitä suurempi 
on vesipatsaan kapillaarinen nousukorkeus. Kapillaarisilla rakennusmateriaaleilla reu-
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nakulma on likimain 0°. Tällöin materiaalin kapillaarinen nousukorkeus h [m] saadaan 
kaavan (2.11) perusteella (Vinha 2011): 

 ℎ = <G
.!MH          (2.12) 

Kapillaarinen nousukorkeus kuvaa sitä korkeutta, johon vesi voi kapillaariputkessa 
enimmillään nousta ympäröivään vedenpintaan nähden. Kapillaarinen nousukorkeus on 
materiaaliominaisuus. Erityisen suuri se on hienorakeisilla maalajeilla. Hienorakeisten 
maalajien suurta kapillaarista nousukorkeutta ei kuitenkaan tarvitse ottaa rakentamisessa 
yleensä huomioon, sillä rakenteen ja maaperän väliin tulee aina tehdä kapillaarisuuden 
katkaiseva kerros. (Björkholtz 1987, Vinha 2011) 

Kapillaarisen kosteusvirran tiheys gcap [kg/(m2s)] materiaalikerroksen läpi voidaan ku-
vata Darcyn lain avulla: 

 1NO� = −CD
P

Q!

6�
67 = −RD

6,
67       (2.13) 

Kaavassa k [m2] on materiaalin permeabiliteetti, ηw veden dynaaminen viskositeetti, S: 

paine-ero ja ST materiaalikerroksen paksuus. 

2.3.4 Hydraulivirta 

Hydraulivirtauksessa vesi liikkuu materiaalissa ulkoisen paineen ajamana. Ulkoinen 
voima on usein painovoiman aiheuttama hydrostaattinen paine.  

Materiaalikerroksen läpi tunkeutuva kosteusvirran tiheys tasapainotilassa voidaan las-
kea vastaavalla kaavalla (2.13) kuin kapillaarivirtauksen tapauksessa: 

 1� = −CD
P

Q!

6�
67 = −RD

6�!,U
67        (2.14) 

Tavallisimpia hydraulivirtauksen ilmiöitä rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa ovat ve-
den tunkeutumien pato- ja allasrakenteiden tai vuotavan kattohuovan läpi sekä pohjave-
den tunkeutuminen maakerrosten läpi. (Hagentoft 2001, Vinha 2011) 
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3. MATERIAALIT 

3.1 Kalsiumsilikaattilevyt 

Kalsiumsilikaattilevyjä käytetään tyypillisesti ulkoseinän sisäpuolen lisälämmöneristee-
nä sekä kantavien rakenteiden paloeristeenä. Erityisen suosituksi kalsiumsilikaattilevyt 
ovat tulleet hyvien kosteuden läpäisy- ja sitomisominaisuuksien vuoksi maanvastaisten 
seinien sisäpuolisena lisälämmöneristeenä; materiaali absorboi kosteutta ja luovuttaa 
sitä vähitellen sisäilmaan. Lisäksi kalsiumsilikaatti on alkalinen materiaali (pH > 10), 
joten se estää tehokkaasti homeen kasvua. Kalsiumsilikaattilevyt kiinnitetään seinään 
joko kiinnityslaastilla tai mekaanisesti. 

Kokeet tehtiin neljälle eri Suomesta saatavalle kalsiumsilikaattilevylle (CaSi) ja yhdelle 
valkokalkkihydraattilevylle (Ca(OH)2). 

 
Kasil E, (CaSi) 
 
Paksuus: 25 mm 
Tiheys: 300 kg/m3 
Maahantuoja: Kasil Finland Oy 
 

 
Promasil 1000, (CaSi) 
 
Paksuus: 25 mm 
Tiheys: 245 kg/m3 
Maahantuoja: Promat International N.V. 
 

 
Epatherm, (CaSi) 

Paksuus: 30 mm 
Tiheys: 220-240 kg/m3 
Maahantuoja: Procoat Paints Ky 
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Skamotec 225, (CaSi) 

Paksuus: 50 mm 
Tiheys: 230 kg/m3 
Maahantuoja: Oy Abresto Ab 

 

 

Kasil Pura, (Ca(OH)2) 
 
Paksuus: 50 mm 
Tiheys: 130 kg/m3 
Maahantuoja: Kasil Finland Oy 
 
 
 

Ennen rakennusfysikaalisten kokeiden aloittamista määritettiin kalsiumsilikaattilevyjen 
kuivapainot. Jokaisesta levystä sahattiin 3 koekappaletta, joiden mitat olivat 100 x 100 
mm2. Koekappaleita uunikuivattiin 105 °C lämpötilassa 14 vuorokautta, jonka jälkeen 
kappaleiden painomuutos oli alle 0,1 %/vrk. Taulukossa 3.1 on esitetty kalsiumsilikaat-
tilevyille määritetyt ja valmistajan ilmoittamat kuivatiheydet sekä niiden välinen ero. 
Taulukosta nähdään, että samankaltaisten kalsiumsilikaattien kuivatiheys on 225-255 
kg/m3 välillä. Kasil Pura poikkesi ulkonäkönsä, valmistusaineiden ja -tavan lisäksi 
myös kuivatiheydeltään muista testattavista kalsiumsilikaattilevyistä. 
 
Taulukko 3.1 Kalsiumsilikaattilevyjen määritetyt ja valmistajan ilmoittamat kuivati-
heydet sekä niiden välinen ero. 

Materiaalin 
nimi 

Paksuus 
[mm] 

Määritetty 
[kg/m3] 

Valmistaja 
[kg/m3] 

∆ 
[kg/m3] 

Kasil E 25 253 300 -47 

Promasil 1000 25 232 245 -13 

Epatherm 30 236 230 6 

Skamotec 225 50 227 225 2 

Kasil Pura 50 133 130 3 
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3.2 Ontelolaatat 

Ontelolaatta on yleisin elementtilaattatyyppi betonirunkoisissa rakennuksissa. Niitä käy-
tetään kantavina laattarakenteina asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten ylä-, väli- ja ala-
pohjissa. 

Ontelolaatat ovat esijännitettyjä betonilaattaelementtejä, joita on kevennetty laatan pi-
tuussuuntaisilla onteloilla. Esijännitys tehdään esijännitetyillä, teräksisillä vaijeripunok-
silla. Punokset ovat laatan pituussuuntaisia ja sijaitsevat laatan alapinnassa kannasten 
kohdalla. Ontelolaattoja valmistetaan eri paksuisina. Suomessa käytettävien laattojen 
korkeudet ovat välillä 150-500 mm. Ontelolaatan korkeus valitaan laatan jännemitan ja 
laatalle tulevan kuormituksen mukaan. Ontelolaattavalmistajien puhelinhaastattelun 
perusteella palvelurakennuskohteissa käytetään eniten 265 mm korkeaa ontelolaatta-
tyyppiä yläpohjan laattaelementtirakenteena. 

Kokeita varten tilattiin 265 mm korkeaa ontelolaattaa kahdelta suurelta suomalaiselta 
valmistajalta: Lujabetoni ja Parma. Valmistajat valittiin ontelolaattatehtaiden läheisen 
sijainnin perusteella. Molemmilta materiaalitoimittajilta saadut ontelolaatat olivat 1 
metrin pituisia satunnaisotantoja tuotannosta. 

 

Lujabetoni   

Lujuus: C50/60 
Maksimiraekoko: 16 mm 
Vesisementtisuhde: 0,472 
Lisäaineet: ei 
 

 
 

Parma 

Lujuus: C50/60 
Maksimiraekoko: 16 mm 
Vesisementtisuhde: 0,486  
Lisäaineet: ei 
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4. VEDEN IMEYTYMISKOE 

4.1 Yleistä 

Rakennusmateriaalien kosteusteknisiä ominaisuuksia tarvitaan rakennusfysikaalisia 
mallinnusohjelmia varten. Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa voidaan mallintaa 
myös kapillaarisella alueella. Tätä varten materiaalin kapillaariset ominaisuudet on sel-
vitettävä. Näitä ominaisuuksia ovat mm. veden imeytymiskerroin (kapillariteettikerroin) 
Aw [kg/m2s0,5], veden tunkeutumiskerroin Bw [m/s0,5] ja kapillaarinen kyllästyskosteus-
pitoisuus wcap [kg/m3]. 

Veden imeytymiskerroin kuvaa materiaaliin imeytyvän veden määrää jatkuvan vesikos-
ketuksen aikana. Kappaleeseen kapillaarisesti imeytyneen veden määrä ∆m on verran-
nollinen ajan t neliöjuureen: 

 VD = ∆�
√Y             (4.1) 

Kaavasta (4.1) nähdään, että veden imeytymisnopeus on suurimmillaan heti kokeen 
alussa, hidastuu kokeen edetessä ja lähes pysähtyy vesirintaman saavuttaessa koekappa-
leen yläpinnan. Vastaava voidaan todeta painonnousukäyrästä veden imeytymiskokees-
sa (kuva 4.1). Kokeen alussa veden imeytymisnopeus on lähes suoraan verrannollinen 
ajan neliöjuureen. Regressiosuoran kulmakerroin on materiaalin veden imeytymisker-
roin. 

 

Kuva 4.1 Veden imeytymiskertoimen määrittäminen, (SFS-EN ISO 15148). 
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Veden tunkeutumiskerroin kuvaa vesirintaman etenemistä materiaalissa vesikosketuk-
sen aikana. Veden tunkeutumiskertoimen määrittämiseen ei ole olemassa standardoitua 
menetelmää. Veden tunkeutumiskerroin voidaan määrittää lähes vastaavalla tavalla kuin 
veden imeytymiskerroin, mutta nyt vesipitoisuuden sijasta mitataan veden nousukor-
keutta xp [m].  

 ZD = 7U
√Y            (4.2) 

Mittausten perusteella piirretään kuvaaja veden tunkeutumissyvyydestä ajan neliöjuuren 
funktiona, joka on esitetty kuvassa 4.2. (RIL 255-1-2014)  

 

Kuva 4.2 Veden tunkeutumiskertoimen määrittäminen, (RIL 255-1-2014). 

Veden tunkeutumiskerroin voidaan määrittää melko luotettavasti myös suoraan vede-
nimeytymiskertoimen määrittämisen yhteydessä tuotetusta painonnousukuvaajasta, joka 
esitettiin kuvassa 4.1. Tunkeutumiskertoimen määrittämistä varten määritetään koekap-
paleen paksuus sekä ajan hetki, jolloin vesi on tunkeutunut kappaleen yläpintaan asti. 
Tämä hetki saavutetaan silloin, kun koekappaleen painon nousu hidastuu merkittävästi.  

Samalla hetkellä saavutetaan myös kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus. Kapillaari-
nen kyllästyskosteuspitoisuus wcap [kg/m3] on maksimaalinen vesimäärä, jonka materi-
aali kykenee kapillaarisesti imemään. Kapillaarista kyllästyskosteuspitoisuutta mitatta-
essa koekappaleen yläpinta tulee olla vesihöyrytiivis, ettei kosteutta pääse haihtumaan 
sen kautta ympäröivään ilmaan. (RIL 255-1-2014) 

 Kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus voidaan laskea myös seuraavasti: 

 �NO� = �![����
           (4.3) 
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missä mwet on kyllästyneen koekappaleen paino, m0 koekappaleen kuivapaino ja V koe-
kappaleen tilavuus. 

4.2 Koejärjestely 

Huokoisten rakennusmateriaalien veden imeytymisominaisuuksia tutkittiin veden imey-
tymiskokeen avulla. Kokeet suoritettiin Eero Tuomisen kehittämällä automaattisella 
vapaan veden imeytyslaitteistolla ja laskenta kalibrointimittauksiin perustuvalla lasken-
tamenetelmällä. (Tuominen 2016) Laitteiston toiminta perustuu standardin SFS-EN ISO 
15148 menetelmään. Työohjeena kokeissa käytettiin veden imeytymiskokeen toteutus-
ohjetta.  

Standardin SFS-EN ISO 15148 mukaan testattavaa materiaalia on oltava vähintään 
kolme koekappaletta. Kalsiumsilikaattilevyistä ja ontelolaatoista leikattiin timanttiporal-
la koekappaleet, joiden halkaisija oli 185 mm (kuva 4.3). Kalsiumsilikaattilevyistä lei-
kattiin jokaisen valmistajan materiaalista 6 koekappaletta ja ontelolaatoista 4. Yhteensä 
näytteitä kertyi kalsiumsilikaattilevyistä 30 ja ontelolaatoista 8 kappaletta. Koekappa-
leiden leikkaaminen ei ollut ongelmatonta. Leikkaaminen osoittautui varsin haastavaksi 
tehtäväksi valkokalkkihydraattilevyn haurauden ja ontelolaattojen sitkeiden jännepunos-
ten vuoksi. Haurausongelma ratkaistiin käyttämällä levyn kiinnitykseen suurempia väli-
kekappaleita sekä tukemalla poranterää sivusta sivuliikkeen estämiseksi. Jänne-
punosongelma ratkaistiin ottamalla näytteet vain laatan onteloiden kohdalta, punosten 
välistä. Jokaiseen koekappaleeseen kiinnitettiin heti näytenumero.  

Kalsiumsilikaattilevyjen koekappaleet olivat levyjen kokonaisainevahvuuden paksuisia. 
Pinnoitettujen kalsiumsilikaattilevyjen pinnoilta pintamateriaali poistettiin hiomako-

Kuva 4.3 Koekappaleiden poraus kalsiumsilikaattilevystä ja ontelolaatasta. 
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neella. Ontelolaattakoekappaleet leikattiin timanttisahalla 16-20 mm vahvuisiksi. Di-
mensioiden mittauksen jälkeen koekappaleet tasapainotettiin vakio-olosuhdehuoneessa.  
Olosuhdehuoneen ilman lämpötila oli noin +23 °C ja suhteellinen kosteus 51 % RH. 
Kun koekappaleiden painomuutos oli alle 0,1 g/24 h, koekappaleiden sivut käsiteltiin 
sulatetulla vahan ja parafiinin seoksella. Näin säilytettiin selkeä vedenimeytymispinta-
ala, kun vesi ei päässyt imeytymään sivupintojen kautta materiaaliin. Lisäksi koekappa-
leen yläpintaan liimattiin ja tiivistettiin vahalla 2 mm:n vahvuinen pleksi estämään ve-
den haihtuminen materiaalin yläpinnasta.  

Testauslaitteistolle tehtiin kalibrointimittaus aina ennen seuraavaa koekappaleiden ve-
den imeytyskoetta. Kalibrointimittausten tulokset merkittiin erilliselle kalibrointilomak-
keelle, jossa tarkasteltiin vaakojen punnitustulosten muutosta mittaustilan olosuhteiden 
muutoksiin nähden. Samalla tarkastettiin vaakojen punnitustarkkuus. 

Testauslaitteistoon kuului kolme koekaappia. Kaappien vesialtaisiin oli lisätty noin 2 
litraa käänteisosmoosilaitteistolla puhdistettua ja de-ionisoitua vettä vähintään vuoro-
kausi ennen koetilannetta. Kaappien ovet olivat olleet tämän ajan kiinni olosuhteiden 
tasaantumista varten. Punnituslaitteisto kalibrointiin ennen mittausohjelman käynnistä-
mistä. Mittausohjelma asetettiin mittaamaan vaa’at 5 sekunnin välein. Kaappien ovet 
avattiin koekappaleiden punnituksen ja ripustimiin kiinnittämisen ajaksi. Kosteushuo-
neessa tasaantuneet koekappaleet punnittiin, kiinnitettiin ripustimiin ja punnittiin uudel-
leen ripustimen kanssa. Kaikki em. painot kirjattiin ylös veden imeytyskerroin –
lomakkeeseen ennen koekaappiin nostamista.  

Veden imeytyskokeessa koekappaleen ripustimia oli kahdenlaisia: sivuilta puristavia 
sekä alta kannattavia. Sivuilta puristavat ripustimet asetettiin koekappaleen ympärille ja 
kiristettiin ruuvipuristimella tiukasti näytteeseen kiinni. Ongelmaksi koitui vahan hau-
raus, sillä puristava voima lohkaisi usein koekappaleen alareunasta vahaa irti. Loh-
keamat paikattiin uudelleen nestemäisellä vahaseoksella. Ohuempien näytteiden kohdal-
la ripustinta kohotettiin kahden pleksin paksuuden verran (4 mm) ylöspäin, ettei puris-
tuspaine rikkoisi samalla koekappaletta. Kuva 4.4 on otettu edellä mainitusta järjestelys-
tä. Tällä tavoin myös vaha säilyi ehjänä koekappaleen alareunassa. Alta kannattavia 
ripustimia käytettiin sekä ontelolaattojen että valkokalkkihydraattilevyjen punnitsemi-
seen. Valkokalkkihydraattilevy oli liian haurasta puristaviin ripustimiin ja ontelolaatta-
koekappaleet puolestaan niin painavat, että puristusripustuksen kestävyys oli kyseen-
alainen. Alta kannattaviin ripustimiin oli hitsattu pienet kuvut, jotka minimoivat tuki-
pinta-alan vaikutuksen materiaalin alapinnassa. 



19 

 

Kun koekappaleet oli ripustettu koekaappeihin, luettiin punnitustulokset mittausohjel-
masta. Tuloksia verrattiin pöytäpunnituksiin. Punnitustulokset eivät juuri poikenneet 
toisistaan ellei kaappien vaaoissa ilmennyt toimintahäiriötä. Häiriöiksi osoittautuivat 
mm. vaa’an ripustuskoukun puutteellinen kiinnitys tai lähes irtoaminen ja kaappien il-
man suurempi suhteellinen kosteus verrattuna huonetilan suhteelliseen kosteuteen. 

Kun koekappaleet oli asetettu roikkumaan kaappeihin vesialtaiden yläpuolelle, vesial-
taat nostettiin tunkeilla noin 5 mm:n päähän koekappaleiden alapintansa. Tässä vaihees-
sa kokeen aloitusaika kirjattiin ylös. Tämän jälkeen esitetyt työvaiheet tehtiin jokaiselle 
koekappaleelle mahdollisimman nopeasti. Kaapin vesiallas nostettiin tunkeilla niin ylös, 
että koekappale upposi veteen 5 ± 2 mm:ä. Tämän jälkeen tunkin lukitus kiristettiin ja 
koekappaleen alapintaan jääneet ilmakuplat poistettiin rautalangalla. Tämä ei ollut kaik-
kien materiaalien kohdalla helppo toimenpide, sillä pieniä ilmakuplia jäi varsinkin kal-
siumsilikaattilevyjen alapintoihin. Lopuksi varmistettiin vesilämpötila-anturien vesi-
kosketus, pyyhittiin roiskepisarat kaapin sisäpinnoilta ja suljettiin ovi tiiviisti kiinni. 
Kuvassa 4.5 on veden imeytyskoe käynnissä mittauslaitteistossa. 

Kuva 4.4 Ripustimen asennus ohueen kalsiumsilikaattilevyyn. 

Kuva 4.5 Veden imeytymiskokeen mittauslaitteisto ja ohjelmisto. 
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Kalsiumsilikaattilevyt imivät vettä niin nopeasti, että vesialtaan vedenpinnan lasku oli 
silmin havaittavissa. Koekappaleen alapinta ei saanut irrota hetkeksikään vedestä. Ko-
keen onnistuminen vaati heti vesikosketuksen jälkeen vedenpinnan korkeuden huolelli-
sen tarkkailun ja tarvittaessa ripeän vedenlisäyksen. Kun kaikki edelliset vaiheet oli 
tehty myös kahdelle muulle koekappaleelle, voitiin automaattinen mittausohjelma sää-
tää toteutusohjeen mukaan punnitsemaan 55 sekunnin välein. Paksuimmilla kalsiumsili-
kaattikoekappaleilla tehtiin vielä toinen vedenlisäys tuntia myöhemmin. Ontelolaatoilla 
vedenlisäyksiä ei tarvinnut tehdä. 

Kalsiumsilikaateilla veden imeytymiskoe lopetettiin viimeistään 24 tunnin imeytyksen 
jälkeen. Kokeen lopetus voitiin tehdä jo aikaisemmin, jos mittausohjelmasta voitiin lu-
kea selkeä painonmuutoksen hidastuminen tai koekappaleen yläpintaan kyllästyi vettä.  

Ontelolaatoilla veden imeytymiskoe eteni hitaammin. Koekappaleiden painon nousu oli 
hidastunut selkeästi 6-7 vuorokauden jälkeen, jolloin koe voitiin lopettaa. Tällöin oli jo 
nähtävissä koekappaleiden yläpinnassa kosteutta, (kuva 4.6). 

Kuva 4.6 Lujabetonin ontelolaattakoekappaleet veden imeytymiskokeen jälkeen. Tum-
mat alueet kertovat veden tunkeutuneen koekappaleen yläpintaan asti. 

Ennen kokeen päättämistä mittausohjelma säädettiin mittaamaan 5 sekunnin välein ja 
kokeen lopetusaika merkittiin veden imeytyskerroin -lomakkeeseen. Tämän jälkeen 
avattiin tunkkien varmistuslukitukset. Seuraavat työvaiheet tehtiin mahdollisimman 
nopeasti jokaiselle koekappaleelle erikseen: ensimmäisenä vapautettiin varovasti tunkki, 
jolloin vesiastia laskeutui hitaasti alas. Koekappale ripustimineen otettiin ulos kaapista 
ja koekappaleen alapinnasta tippuva vesi pyyhittiin kostealla sienellä pois. Tämän jäl-
keen koekappale palautettiin takaisin koekaappiin ja ovi suljettiin. Kolmen punnitus-
piippauksen jälkeen koekappale otettiin jälleen kaapista ja punnittiin pöytävaa’alla. 
Punnitustulos luettiin heti, sillä koekappaleesta haihtuva vesi aiheutti välittömästi pai-
non muutoksen koekappaleeseen. Kun ripustin oli irrotettu, koekappale ja ripustin pun-
nittiin erikseen. Kaikki painot merkittiin lomakkeeseen. Lopuksi tarkastettiin koekappa-
leen kunto. Kaikki em. vaiheet toistettiin kahdelle muulle koekappaleelle. 

Kokeen jälkeen koekappaleiden annettiin tasaantua vakio-olosuhdehuoneessa ennen 
uunikuivausta. Pleksin ja enimpien vahojen poiston jälkeen koekappaleet uunikuivattiin 
105 °C lämpötilassa. 
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Puolet kalsiumsilikaattikoekappaleista uunikuivattiin heti tasaantumisen jälkeen. Loput 
kalsiumsilikaattikoekappaleet jätettiin tasaantumaan vakio-olosuhdehuoneeseen vesi-
höyrynläpäisykoetta varten.  

Koekappaleet olivat uunikuivauksessa niin kauan, että niiden painomuutos oli alle 0,1 
%/vrk. Kalsiumsilikaattilevyt, jotka eivät olleet vesihöyrynläpäisykokeessa, olivat uu-
nikuivauksessa 6 vuorokautta. Vesihöyrynläpäisykokeessa olleita kalsiumsilikaatti-
koekappaleita uunikuivattiin märkäkuppikokeen jälkeen 8-14 vuorokautta. Ontelolaat-
takoekappaleet olivat uunikuivauksessa 19-22 vuorokautta. 

4.3 Tulokset, kalsiumsilikaattilevyt 

Veden imeytymiskokeet tehtiin 23 °C lämpötilassa. Jokaista kalsiumsilikaattilevytyyp-
piä oli 6 koekappaletta. Veden imeytymiskokeiden kesto oli 1 vuorokausi. Koetuloksis-
ta määritettävät suureet on laskettu Eero Tuomisen kehittämällä excel-pohjaisella tau-
lukko-ohjelmalla. Kuvassa 4.7 on esitetty automaattisella mittauslaitteistolla saadusta 
datasta määritetty kolmen Kasil E -koekappaleen painon muutos ajan neliöjuuren funk-
tiona. Kuvaajasta on helposti havaittavissa alue, jossa veden imeytyminen on suoraan 
verrannollinen ajan neliöjuureen. Kalsiumsilikaattilevyjen tulokset on esitetty taulukos-
sa 4.1. 

 

Kuva 4.7 Veden imeytymiskertoimen määrittäminen kalsiumsilikaattilevylle Kasil E. 

 

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

P
a

in
o

n
 m

u
u

to
s 

k
g

/m
2

Aika s0,5

Kasil E, koekappaleet 4-6

KasilE_4

KasilE_5

KasilE_6



22 

 

Taulukko 4.1 Kalsiumsilikaattilevyjen veden imeytymiskertoimet Aw, veden tunkeutu-
miskertoimet Bw ja kapillaariset kyllästyskosteuspitoisuudet wcap. 

Materiaalin 
nimi 

Paksuus 
[mm] 

Aw          
[kg/(m2 s0,5)] 

Bw 
[mm/s0,5] 

wcap  
[kg/m3] 

Kasil E 25 1,182 1,436 832 

Promasil 1000 25 1,199 1,407 839 

Epatherm 30 1,288 1,455 837 

Skamotec 225 50 0,643 0,934 700 

Kasil Pura 50 0,137 0,468 347 
 

Kaikkien levyjen valmistajien laatimissa esitteissä ei ollut edellä mainittuja materiaa-
liominaisuuksia. Vain Kasil E:n ja Kasil Pura:n valmistaja oli ilmoittanut tuotteiden 
veden absorptiokertoimet. Kasil E:n veden absorptiokerroin oli 1,292 kg/m2s0,5 ja Kasil 
Pura:n 0,417 kg/m2s0,5. Vertailuarvot ovat suuremmat kuin tässä kokeessa saadut arvot. 
Valmistajan ilmoittama Kasil E:n veden kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus oli 830 
kg/m3. Kokeessa saatu lopullinen arvo oli lähes vastaava. 

Roels (2004) on määrittänyt kalsiumsilikaattilevyjen veden imeytymiskertoimeksi oli 
mitattu 1,223 kg/m2s0,5 ja veden kapillaariseksi kyllästyskosteuspitoisuudeksi 803 
kg/m3. Tämän tutkimuksen tulokset vastaavat näitä tuloksia varsin hyvin.  

Delphin 5.8.3 –simulointiohjelmassa vastaaville kalsiumsilikaattilevyille oli annettu 
veden imeytymiskertoimen arvot 0,102-1,167 kg/m2s0,5. Saadut koetulokset ovat tällä 
vaihteluvälillä tai lähellä suurinta arvoa.  

Kalsiumsilikaattilevyjen koetulokset vastasivat kirjallisuuden ja simulointiohjelmiston 
vertailuarvoja. Kalsiumsilikaattilevyjen veden imeytymiskokeita voidaan pitää näin 
ollen onnistuneina ja koetuloksia luotettavina. Valkokalkkihydraattilevylle kirjallisuu-
desta ei löytynyt valmistajan ilmoittamien arvojen ja simulointiohjelman lisäksi vertai-
luarvoja. Kahden koesarjan koetulokset vastasivat kuitenkin niin hyvin toisiaan, että 
valkokalkkihydraattilevyn koetuloksia voidaan pitää luotettavina. 

4.4 Tulokset, ontelolaatat 

Kokeet tehtiin vastaavissa olosuhteissa kuin kalsiumsilikaattilevyjen kokeet. Molem-
mista ontelolaattatyypeistä oli 4 koekappaletta: 2 koekappaletta ontelolaatan yläpinnasta 
ja 2 koekappaletta laatan alapinnasta. Koekappaleet oli timanttisahattu ontelolaatan on-
teloiden kohdalta. Kokeiden kesto oli 6-7 vuorokautta. 

Kuvan 4.8 painonnousukäyristä nähdään, että Lujabetonin ontelolaattakoekappaleella 
painon nousun hidastuminen on vasta alkamassa kokeen loppupuolella. Kuvasta 4.6 
kuitenkin nähdään veden tunkeutuneen koekappaleen yläpintaan asti, minkä perusteella 
koetta ei jatkettu käsin mittausmenetelmällä. (Tuominen 2016) Lujabetonin ontelolaatan 
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kuvaajan hitaampi vedenimuvaihe oli niin lyhyt, ettei siitä voitu määrittää veden tun-
keutumiskerrointa. Lujabetonin koekappaleiden kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus 
on laskettu erikseen punnitusarvojen perusteella kaavalla (4.3). Ontelolaattojen veden 
imeytymiskokeen tulokset on esitetty taulukossa 4.2.  

Taulukko 4.2 Ontelolaattabetonien veden imeytymiskertoimet Aw, veden tunkeutumis-
kertoimet Bw ja kapillaariset kyllästyskosteuspitoisuudet wcap. 

Valmistaja 
Paksuus 

[mm] 
Aw 

[kg/(m2s0,5)] 
Bw 

[mm/s0,5] 
wcap   

[kg/m3] 
Lujabetoni 20 0,0008 - 105 

Parma 20 0,0052 0,0809 120 
 

 Kuva 4.8 Lujabetonin (sininen viiva) ja Parman (punainen katkoviiva) ontelolaattabe-
tonien painonnousukäyrät.  

Vertailuarvoina käytettiin Eero Tuomisen (2016) diplomityössään tekemiä mittauksia. 
Tuomisen tutkimista betoneista lähimpänä betonilaatuna voidaan pitää betoni C32/40 
koekappaleita. Betonin C32/40 laskennassa on saatu veden imeytymiskertoimeksi 
0,0062±0,0045 kg/m2s0,5, veden tunkeutumiskertoimeksi 0,10±0,03 m/s0,5 ja kapillaa-
riseksi kyllästyskosteuspitoisuudeksi 135±4 kg/m3. Parman ontelolaattabetonin tulokset 
ovat lähes vastaavat kuin nämä vertailuarvot. Ainoastaan kapillaarinen kyllästyskos-
teuspitoisuus on hiukan pienempi kuin vertailuarvo. Lujabetonin ontelolaatasta saadut 
mittaustulokset erosivat sen sijaan näistä arvoista merkittävästi. Syy tähän lienee beto-
nin C32/40 erilaisessa koostumuksessa ja huokosverkostossa ontelolaattabetoniin näh-
den.  
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Kirjallisuuden antama kapillaarisen kyllästyskosteuspitoisuuden arvo jännitetylle beto-
nille on 80-104 kg/m3 (Vejmelková 2009), joka on lähes sama kuin näissä kokeissa mi-
tattujen ontelolaattabetonien arvot.  

Veden imeytymiskokeista määritettyjen ontelolaattabetonien koetuloksia voidaan pitää 
luotettavina. Tuloksista nähdään, että ontelolaattabetonien veden imeytymisominai-
suuksissa voi olla keskenään merkittäviä eroja ja että ne voivat poiketa tavallisen beto-
nin ominaisuuksista. 
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5. TASAPAINOKOSTEUSKOE 

5.1 Yleistä 

Tasapainokosteuspitoisuudella tarkoitetaan kosteusmäärää, jonka materiaali sitoo it-
seensä tietyssä lämpötilassa ja kosteudessa. Materiaalin tasapainokosteuspitoisuus voi-
daan määrittää sekä hygroskooppisella että kapillaarisella alueella. Hygroskooppisen 
tasapainokosteuspitoisuuden määrityksessä kosteus sitoutuu materiaaliin ilmasta ja ka-
pillaarisen tasapainokosteuden määrityksessä vapaan veden kosketuksesta. Tässä kappa-
leessa tasapainokosteuspitoisuudella tarkoitetaan hygroskooppista tasapainokosteuspi-
toisuutta. 

Materiaalin hygroskooppinen tasapainokosteuskäyrä määritetään mittaamalla koekappa-
leiden kosteuspitoisuutta eri kosteusolosuhteissa. Koekappaleen tasapainokosteuspitoi-
suus riippuu siitä, onko kyseessä adsorptio- vai desorptiotilanne. Materiaalin kosteuspi-
toisuuden laskeminen on esitetty kohdassa 2.2. 

Tasapainokosteuspitoisuus on lämpötilasta riippuva suure. Materiaalin tasapainokos-
teuspitoisuus on korkeimmillaan 0 °C lämpötilassa ja alenee lämpötilaa nostettaessa. 
(Vinha 2011) Tutkimusten mukaan lämpötilan merkitys tuloksiin on kuitenkin melko 
pieni. (Nevander & Elmarsson 1994)  

5.2 Koejärjestelyt 

Tasapainokosteuskoe toteutettiin standardin SFS-EN ISO 12571 mukaisesti. Työohjee-
na käytettiin rakennusfysiikan tutkimusryhmän toteutusohjetta. 

Jokaisesta eri kalsiumsilikaattilevystä leikattiin reikäsahalla 3 koekappaletta, joiden 
halkaisija oli 140 mm. Koekappaleet olivat levyjen kokonaisainevahvuuden paksuisia. 
Yhteensä kalsiumsilikaattikoekappaleita kertyi 15 koekappaletta. Ontelolaatoista ti-
manttiporattiin koekappaleita kaksi koesarjaa. Ensimmäisen koesarjan koekappaleet 
pyrittiin saamaan ontelolaatan betonin ohuimman kohdan vahvuisiksi. Betonin ohuin 
kohta sijaitsee ontelolaatan ontelon kohdalla. Koekappaleet olivat timanttihionnan jäl-
keen 28-41 mm vahvuisia. Tämän koesarjan koekappaleiden tasapainottuminen kos-
teusolosuhteisiin todettiin liian hitaaksi prosessiksi kokeeseen varattuun aikaan nähden 
ja koe jouduttiin keskeyttämään. Toisen koesarjan ontelolaattakoekappaleista tehtiin 
kahta eri kokoa. Suuremmat koekappaleet olivat halkaisijaltaan 185 mm ja niiden pak-
suus oli 17-21 mm. Pienemmät koekappaleet olivat halkaisijaltaan 105 mm ja niiden 
paksuus oli 12-14 mm. Tutkitut ontelolaattakoekappaleet olivat kalsiumsilikaattilevy-
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Kuva 5.1 Ontelolaattakoekappaleet tasaantumassa kosteuskaapissa. Kaapin lattialla on 
keltakantinen suolaliuosastia. 

koekappaleisiin nähden ohuempia. Jokaiseen koekappaleeseen kiinnitettiin näytenume-
ro.  

Dimensioiden mittauksen ja painon punnituksen jälkeen koekappaleet kuivattiin uunis-
sa, jonka ilmanlämpötila oli 105 °C. Koekappaleita kuivattiin niin kauan, että niiden 
painomuutos oli alle 0,1 %/vrk.  

Kosteusolosuhteiden luominen tapahtui kosteuskaapissa (kuva 5.1). Kosteuskaappi oli 
puurunkoinen, rakennusmuovilla päällystetty kaappi. Muovien saumat oli tiivistetty 
ilmastointiteipillä. Kaappiin sijoitettiin kolme kosteusanturia eri korkeuksille ja kohtiin 
kaappia. Kaapin ulkopuolelle asennettiin näytöllinen, kalibroitu, kosteusantureihin yh-
distetty Rotronic HygroLog -loggeri. Näin kaapin ilman suhteellista kosteutta ja lämpö-
tilaa voitiin tarkkailla kaapin ulkopuolelta avaamatta kaapin ovea. Kosteuskaappi sijoi-
tettiin vakio-olosuhdehuoneeseen, jossa lämpötila pysyi kokeen suorittamisen ajan 
mahdollisimman stabiilina, 23±1°C. Kaapin lattialle sijoitettiin suolaliuosastia. Suola-
liuoksesta haihtuva kosteus kierrätettiin kaapin ilmaan kannen tuulettimen avulla.  

Rotronicista saadun mittausdatan perusteella määritettiin kosteuskaapissa valinneiden 
olosuhteiden kuvaaja. Kuvassa 5.2 käyräparvi RH1-RH3 kuvaa kaapissa valitsevaa il-
mansuhteellista kosteutta ja käyräparvi T1-T3 lämpötilaa. Kuvaajassa näkyvät pysty-
suorat ”piikit” ovat mittaushetkiä, jolloin kaapin olosuhteet olivat hetkellisesti muuttu-
neet oven aukaisemisen vuoksi. Kuvaajasta nähdään kaapin ilmansuhteellisen kosteuden 
ja lämpötilan toteutuneen suunnitellusti. 
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Kuva 5.2 Kalsiumsilikaattilevyjen olosuhdekuvaaja ajan funktiona. 
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Vakio-olosuhdehuoneeseen sijoitettiin näytteiden punnitusta varten Precisa ES2200M 
elektroninen vaaka, jonka päälle sijoitettiin tuulisuoja. Lyhyellä punnitusetäisyydellä 
pyrittiin minimoimaan koekappaleiden painon muutos punnitustilanteen aikana.   

Standardin SFS-EN 12571 mukaan kosteusoloja tulee valita 4 kappaletta 30 % RH ja 95 
% RH väliltä taulukosta 5.1, joihin sisällytetään olosuhteet numero 2, 4 ja 6. Kokonai-
suudessaan kosteusolosuhteita standardin mukaan pitää taulukosta valita vähintään viisi. 
Kokeeseen valitut olosuhteet ja olosuhteen tuottamista varten vaadittavat suolamäärät 
on esitetty taulukossa 5.2.  

Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtyjen tutkimusten mukaan oli havaittu, että 
standardin SFS-EN ISO 12571 liitteissä A ja B esitetyt magnesiumkloridi- ja magne-
siumnitraattiliuosten suolamäärät eivät ole olleet riittäviä saavuttamaan standardin mu-
kaiset kosteusolosuhteet. (Manelius 2013) Standardin mukaiset suolamäärät olivat 167 
g/100 ml MgCl2 ja 125 g/100 ml Mg(NO3)2. Olosuhteisiin tarvittavat suolamäärät on 
korjattu taulukkoon 5.2. 

Taulukko 5.1 Standardin määrittelemä suola-vesiliuoksen synnyttämä ilman suhteelli-
nen kosteus, (SFS-EN ISO 12571). 
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Taulukko 5.2 Kokeen kosteusolosuhteet ja suolaliuokset, (SFS-EN ISO 12571, Annex A 
ja Annex B) 

Olosuhde 
nro Suola Suhteellinen kos-

teus (T=23 °C) g/100 ml 

1 MgCl2, 6H3O 33 % RH 337 

2 Mg(NO3)2, 6H2O 55 % RH 214 

3 NaCl 75 % RH 40 

4 KCl 83 % RH 35 

5 KNO3 93 % RH 35 

6 K2SO4 97 % RH 12 

 

Olosuhteen mukainen suolaliuos valmistettiin puhtaaseen ja kuivaan suolaliuosastiaan. 
Suolaliuos todettiin ylikylläiseksi, kun astian pohjalle jäi runsaasti suolakiteitä.  

Uunikuivauksen jälkeen koekappaleiden sivut teipattiin ilmastointiteipillä. Näin kosteus 
imeytyi vain yksiulotteisesti. Kalsiumsilikaattilevyillä käytettiin lisäksi punnitusastioita. 
Kosteuskaappiin nostettaessa kalsiumsilikaattikoekappaleet nostettiin punnitusastioiden 
viereen.  

Koekappaleet punnittiin määräajoin, jolloin saatiin selville koekappaleiden painon nou-
su. Mittauksien ajaksi kosteuskaapin ovi suljettiin tasapainotusolosuhteiden säilyttä-
miseksi. Kun koekappaleen paino ei enää muuttunut 0,1 %/ 24 h kokonaispainosta, oli 
standardin SFS-EN ISO 12571 mukaan koekappale saavuttanut tasapainokosteuden 
kyseisessä suhteellisessa kosteudessa. Koekappaleet olivat tällöin valmiita siirrettäväksi 
seuraavaan, korkeampaan kosteusolosuhteeseen. Tämä toistettiin kaikissa taulukon 5.2 
olosuhteissa. Punnitustuloksista määritettiin materiaalin kosteuspitoisuudet eri suhteelli-
sissa kosteuksissa. Kosteuspitoisuuksien mukaan piirrettiin adsorptiokäyrä. Kalsiumsi-
likaattilevyillä kosteusolosuhteeseen tasaantuminen tapahtui standardin mukaisesti 3-7 
vuorokaudessa riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta. Korkeimmassa suhteellisessa 
kosteudessa (97 % RH) kalsiumsilikaattikoekappaleet olivat 3 viikkoa, jonka jälkeen 
koekappaleiden painossa ei havaittu muutosta mittaustarkkuuden rajoissa 24 h välein 
tehdyissä punnituksissa. Kalsiumsilikaattien painonnousukuvaajat on esitetty ajan funk-
tiona kuvassa 5.3. Kuvaajassa on esitetty adsorptio- ja desorptiojakson painon muutok-
set. Kuvassa 5.4 on esitetty kalsiumsilikaattilevyjen kosteuspitoisuus vastaavassa ajassa 
ja kosteusolosuhteissa kuin kuvassa 5.3. Tästä kuvaajasta nähdään selkeimmin kalsium-
silikaattilevyjen tasapainottuminen eri kosteusolosuhteisiin. 
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Kuva 5.3 Kalsiumsilikaattilevyjen painonnousukuvaaja kokeen eri kosteusolosuhteissa 
ajan funktiona. 

 

Kuva 5.4 Kalsiumsilikaattilevyjen kosteuspitoisuuskuvaaja kokeen eri kosteusolosuh-
teissa ajan funktiona. 
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laattakoekappaleiden painon noususta piirrettiin punnitusten perusteella painonnousu-
kuvaaja, joka havainnollisti parhaiten koekappaleiden tasaantumista kosteusolosuhtei-
siin. Tässä koejärjestelyssä ontelolaattojen tasapainottuminen osoittautui kuitenkin niin 
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puutteelliseksi, ettei tuloksia voida pitää luotettavina. Luotettavan tuloksen saamiseen 
tarvitaan hyvin pitkä tasaantumisaika, jonka vuoksi tasapainokosteuskoetta varten tulisi 
kehittää nopeampi koemenetelmä. Tämän vuoksi ontelolaattojen tasapainokosteusko-
keiden tulokset on jätetty tästä työstä kokonaan pois. 

Adsorptiokäyrän määrittämisen jälkeen kalsiumsilikaattilevyjen punnituksia jatkettiin 
desorptiokäyrän määrittämistä varten. Desorptiokäyrän määrittämisessä hyödynnettiin 
adsorptiomittauksissa korkeimpaan suhteelliseen kosteuteen tasapainotettuja koekappa-
leita. Punnitukset suoritettiin vastaavalla tavalla ja vastaavissa kosteusolosuhteissa kuin 
adsorptiokäyrän määrityksessä, mutta kosteusolosuhteet olivat käänteisessä järjestyk-
sessä. Lopuksi koekappaleet kuivattiin uunissa.  

5.3 Tulokset, kalsiumsilikaattilevyt 

Kalsiumsilikaattien tasapainokosteuskokeiden tulokset on esitetty tässä kappaleessa 
sekä tasapainokosteuskäyrinä että taulukkoarvoina. 

 

Kuva 5.5 Kasil E tasapainokosteuskäyrä. 
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Kuva 5.6 Promasil 1000 tasapainokosteuskäyrä. 

 

Kuva 5.7 Epatherm tasapainokosteuskäyrä. 
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Kuva 5.8 Skamotec 225 tasapainokosteuskäyrä. 

 

Kuva 5.9 Kasil Pura tasapainokosteuskäyrä. 
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Taulukko 5.3 Kalsiumsilikaattien tasapainokosteuspitoisuus [kg/m3] eri suhteellisissa 
kosteuksissa adsorptiotilanteessa. 

Adsorptio RH 

Materiaali 33 % 57 % 75 % 85 % 93 % 97 % 
Kasil E 3,23 4,11 5,31 6,49 10,66 34,10 
Promasil 1000 3,21 4,14 5,46 7,10 12,72 36,23 
Epatherm 3,50 4,19 5,19 6,32 10,14 26,40 
Skamotec 225 2,67 3,76 5,81 8,17 15,00 38,51 

Kasil Pura 4,00 4,77 6,21 7,96 14,56 32,25 
 

Taulukko 5.4 Kalsiumsilikaattien tasapainokosteuspitoisuus [kg/m3] eri suhteellisissa 
kosteuksissa desorptiotilanteessa. 

Desorptio RH 
Materiaali 33 % 57 % 75 % 85 % 93 % 97 % 
Kasil E 11,16 12,02 13,44 14,64 18,49 34,10 

Promasil 1000 13,23 14,06 15,43 16,71 20,82 36,23 
Epatherm 10,88 11,51 12,57 13,58 16,47 26,40 
Skamotec 225 12,31 13,30 14,91 16,45 23,31 38,51 

Kasil Pura 8,80 9,79 10,82 12,42 21,86 32,25 
 

Kalsiumsilikaattilevyjen tasapainottuminen eri kosteuspitoisuuksiin onnistui standardin 
mukaisin ohjein hyvin. Koekappaleiden paino tasaantui matalammissa suhteellisissa 
kosteuksissa 1 viikossa ja korkeimmassa 3 viikossa. 

Taulukoista 5.3 ja 5.4 nähdään, kuinka saman suuruisia kosteusmääriä kalsiumsilikaatti-
levyt sisältävät eri suhteellisissa kosteuksissa. Poikkeuksena korkeimmassa suhteellises-
sa kosteudessa oli Epatherm, jonka kosteuspitoisuus oli noin 10 kg/m3 matalampi kuin 
muiden kalsiumsilikaattilevyjen.  

Tasapainokosteuskäyristä nähdään hyvin hystereesin vaikutus. Desorptiokäyrän kos-
teuspitoisuus on osittain noin 10 kg/m3 adsorptiokäyrää suurempi. Eniten kosteutta luo-
vutti ilmaan Kasil Pura, jonka hystereesi on muita levyjä pienempi.  Yleisesti kalsiumsi-
likaattilevyjen tasapainokosteuskäyrät vastaavat hyvin kirjallisuuden arvoja (Roels 
2004), joten kokeen tuloksia voidaan pitää luotettavina. 
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6. PAINELEVYKOE 

Painelevylaitteistoja on käytetty jo 1930-luvulta lähtien. Alkujaan laitteistolla ei mitattu 
näytteiden vesipitoisuutta, mutta myöhemmin se on vakiinnuttanut paikkansa maamate-
riaalin vedenpidätyskyvyn määrittämismenetelmänä. L.A. Richardsia voidaan pitää en-
simmäisenä, joka määritti vuonna 1948 painelevylaitteistolla tasapainokosteuskäyrän. 
1960-luvulta lähtien painelevylaitteistolla on tehty tasapainokosteuskäyriä myös raken-
nusmateriaaleille. (Hansen 1999) 

6.1 Yleistä 

Kapillaarisen tasapainokosteuskäyrän desorptiokäyrä voidaan määrittää painelevylait-
teistolla. Painelevylaitteistolla vakuumikyllästetty koekappale tasapainotetaan haluttuun 
ylipaineeseen. Paineen vaikutuksesta näytteen huokosverkostossa oleva vesi poistuu 
näytteestä. Kammion paineen on oltava kapillaarisia voimia suurempi, jotta paine pa-
kottaa veden poistumaan koekappaleesta. Tasapainotilassa näytteen huokosverkostossa 
edelleen vedellä täyttyneiden huokosten kapillaarinen paine on yhtä suuri kuin kammi-
ossa oleva paine. Painelevykammiossa vaikuttava paine ph voidaan muuntaa suhteel-
liseksi kosteudeksi φ kaavalla, (Kumaran 2006): 

 ln � = − -!
.!/0 :\          (6.1)  

Koekappaleiden paino mitataan kussakin paineessa riittävän pitkän tasapainottumisajan 
jälkeen. Kokeen tuloksista lasketaan koekappaleen kosteuspitoisuus u paino-osina 
[kg/kg]. Kapillaarinen tasapainokosteuskäyrä esitetään keskimääräisen huokosalipai-
neen s [Pa] funktiona. 

Tampereen teknillisessä yliopistossa ei ole aikaisemmin tehty painelevykokeita raken-
nusmateriaaleille. Tutkimuksen tämän osion tarkoituksena oli kehittää työvaiheet paine-
levykokeen suorittamista varten. Kokeen työvaiheiden kehittäminen perustuu NT 
BUILD 481 ja ASTM C1699 standardeihin. Testi soveltuu ainoastaan huokoisille mate-
riaaleille.  
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6.2 Koejärjestelyt 

6.2.1 Näytteet 

Jokaisesta tutkittavasta materiaalista sahattiin 12 koekappaletta. Standardin Nordtest 
BUILD 481 mukaan koekappaleen vähimmäispinta-ala oli oltava 15 cm2 ja korkeus 5-
15 mm. Painelevylle mahtui 12 koekappaletta halkaisijaltaan 57 mm (25,5 cm2). Koe-
kappaleen vähimmäiskorkeus riippui materiaalin rakenteesta ja raekoosta. Materiaaleis-
ta tuli valmistaa mahdollisimman ohut näyte, koska tasapainokosteuden saavuttamiseen 
menevä aika oli suoraan verrannollinen näytteen korkeuden neliöön. (BUILD 481) 
Koeajan pituus kasvoi siis koekappaleen korkeuden suhteen; 20 mm korkea koekappale 
vaati neljä kertaa pidemmän ajan tasapainottumiseen kuin 10 mm korkea näyte. Koe-
kappaleen korkeus rajattiin 10 mm:in. Koekappaleet numeroitiin vedenkestävällä tussil-
la. 

6.2.2 Laitteisto 

TTY:n painelevylaitteistossa on kolme painekammiota. Kuvassa 6.1 on esitetty kaksi 
matalimmissa paineissa käytettävää painekammiota. Numero 1 kuvassa 6.1 paineastiaa 
käytetään 0-5 bar:n painetasoissa ja paineastiaa numero 2 0-15 bar:n painetasoissa. Pai-
neastioiden ulkopuolelle on kytketty veden poistoputkisto, joka on merkitty kuvaan 6.1 
numerolla 3. Näiden kahden painekammion paineistamiseen käytetään paineilmakomp-
ressoria. Kammioiden painetasoa hallitaan erillisten mittarien ja säätimien avulla (kuva 
6.2). 5 bar kammion paineensäätötarkkuus oli 0,02 bar ja 15 bar kammion 0,1 bar.  

Kolmatta painekammiota käytetään 15-100 bar:n painetasoilla. Painekammio ja siihen 
liittyvät osat on esitetty kuvassa 6.3. Painekammion ylipaine luodaan typpikaasulla. 
Kammion painetasoa hallitaan yhden säätövivun avulla. Kammion paineensäätötark-
kuus oli 0,5 bar. 

Jokaisessa painekammiossa on oma, tiivisteellinen teräskansi, joka lukitaan kiinni pai-
neistamisen ajaksi ruostumattomilla teräspulteilla. Pultit kiristetään käsivaraisesti. 
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Kuva 6.1 Painelevylaitteisto: 1. 5 bar painekammio, 2. 15 bar painekammio, 3. veden 
poistoputkisto. 

 

Kuva 6.2 Painekammioiden 5 bar ja 15 bar painemittarit ja säätimet. 

 

  

 

Kuva 6.3 100 bar painelevylaitteisto: 1. liitosputki, 2. painemittari, 3. typpikaasupullo 
4. 100 bar painekammio 
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Veden johtamiseen materiaalista ulosvirtausputkistoon käytetään huokoisia, keraamisia 
painelevyjä (kuva 6.4). Esikyllästettyjä keraamisia painelevyjä käytetään 5 bar ja 15 bar 
painekammioissa ja ne valitaan tutkittavan painetason mukaan. Tutkimuksessa käytet-
tiin 1 bar, 3 bar, 5 bar ja 15 bar painelevyjä. 100 bar painekammiossa käytetään vastaa-
vasti esikyllästettyä selluloosakalvoa. 

6.2.3 Esivalmistelut 

Painelevykoetta varten koekappaleet ja keraamiset painelevyt oli kyllästettävä vedellä. 
Tutkimuksessa tehdyt kyllästämisen vaiheet on esitetty tässä luvussa. 

Ennen vedellä kyllästämistä koekappaleet kuivattiin niin, että painon muutos oli kor-
keintaan 0,1 %/ 6 h. Kuivaus tehtiin kuivausuunissa, jonka lämpötila oli 105±1 °C. 
Kaikki painon muutokset merkittiin ylös mittauslomakkeeseen.  

Kuivat näytteet kyllästettiin vedellä vakumointilaitteen paineastiassa alipaineen avulla 
(kuva 6.5). Koekappaleita pidettiin 100 Pa alipaineessa vähintään 6 tuntia. Alipaineen 
avulla ilma pyrittiin poistamaan materiaalin huokosista. Alipaineistuksen jälkeen vettä 
laskettiin paineastiaan niin paljon, että koekappaleet jäivät veden alle (noin 15-20 lit-
raa). Tällöin materiaalin huokoset täyttyivät kokonaan vedellä. Paineastiasta koekappa-
leet nostettiin kannelliseen vesiastiaan. Vesiastiassa oli käänteisosmoosilaitteistolla 
puhdistettua ja de-ionisoitua vettä. Keveiden koekappaleiden päälle laitettiin lisäksi vet-
tä imemätön paino varmistamaan vesiupotus. Koekappaleet säilytettiin vesisäilytyksessä 
painelevykokeeseen asti. 

Kuva 6.4 Keraamisia painelevyjä pakkausmuoveissaan. 
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Kuva 6.5 Vakumointilaite (Kuva Kari Vänttinen) 

Painetasovälin 0-15 barin kokeissa käytettävät keraamiset painelevyt kyllästettiin pai-
nekammioissa. Keraaminen painelevy asetettiin pidikkeiden päälle painekammioon 
musta, kumipinnoite alaspäin. Levyn venttiiliin yhdistettiin ulosvirtausputki metallisella 
liittimellä. Ulosvirtausputken tuli olla mahdollisimman suorassa levyn suuntaisesti ku-
ten kuvassa 6.6. Levyn päälle valutettiin de-ionisoitua vettä (n. 4-5 dl). Levyn mustat, 
ylös nostetut kumireunukset estivät levyn päälle kaadettua vettä valumasta reunoilta 
alas. Seuraavaksi asetettiin pidikkeet yläpuolelle asetettavaa, seuraavaa painelevyä var-
ten. Edellä mainitut vaiheet toistettiin kaikille painelevyille, kunnes kammiossa oli pääl-
lekkäin 4 keraamista painelevyä. Myös eri painetasoisia levyjä pystyttiin kyllästämään 
samassa kyllästysprosessissa. Tällöin oli kuitenkin otettava huomioon, että paineastiaan 
muodostettava paine sai olla korkeintaan pienin levyn yläpintaan merkitty paine.  
 

Kuva 6.6 Keraamisten levyjen asentaminen 5 barin painekammioon. 
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Astian reunat pyyhittiin kuivaksi ennen kannen sulkemista. Kuvassa 6.1 on näytetty 
paineastian ulkopuolella oleva veden poistoputkisto, jolla johdetaan kyllästämisen ja 
koestamisen aikana painelevyistä poistuva vesi mitta-astiaan. Kyllästämisen aikana oli 
huolehdittava, että poistoputken pää jäi poistuvan veden keräysastiassa pinnan 
yläpuolelle. Kyllästämisessä veden keräysastiana käytettiin 2,5 litran muovikannua.  

Painelevyt kyllästettiin 0,5-1 bar paineessa. Paineilmakompressorilla tuotettua painetta 
säädettiin paineensäätölaitteistolla. Keraamisten painelevyjen kyllästys kesti 24 tuntia. 
Esikyllästetyt painelevyt olivat painekammiosta poiston jälkeen valmiita käytettäväksi 
varsinaisessa painelevykokeessa. Myöhemmin käytettävät esikyllästetyt painelevyt säi-
lytettiin veteen upotettuina kannellisissa vesiastioissa.  

100 bar:n painekammiossa käytettiin selluloosakalvoa. Selluloosakalvo kyllästettiin 
suoraan paineastian pohjalevylle. Ennen selluloosakalvon asettamista pohjalevyn päälle 
sitä pehmitettiin 10-15 minuuttia huoneen lämpöisessä vedessä. Seuraavaksi kalvon 
päälle asetettiin puristinrenkaan kuminen tiiviste ja teräksinen puristinrengas tiiviisti 
paikoilleen. Selluloosakalvon päälle valutettiin noin 0,75 litraa de-ionisoitua vettä. Kal-
von annettiin kyllästyä kannella peitettynä vähintään 16 tuntia, jonka jälkeen irtovesi 
poistettiin imuputkilla tai pipetillä. 100 bar:n paineastiassa koe oli aloitettava heti sellu-
loosakalvon kyllästämisen jälkeen. 
 
Alle 15 bar:n paineessa käytettiin kaoliinipastaa varmistamaan huokoisen koekappaleen 
ja keraamisen painelevyn välillä hyvä kapillaarinen kontakti. Kaoliinipasta tehtiin se-
koittamalla suhteessa 1:1,2 kaoliinia ja de-ionisoitua vettä. Saven ja veden suhteutuk-
sessa huomioitiin saven vesipitoisuus. Kaoliinisavesta tehtiin useita koepastoja, joiden 
notkeuden perusteella arvioitiin seokseen lisättävän veden määrää. Pastan koostumuk-
sen oli oltava sen verran kiinteää, ettei se levinnyt koekappaleen alta pois. Toisaalta 
pastan piti olla sen verran löysää, että savi toimi veden kyllästämänä kapillaariyhdistee-
nä koekappaleen ja levyn välillä. Pasta valmistettiin pienissä erissä erillisissä sekoitus-
astioissa ennen painelevykokeen aloittamista. Kuvassa 6.7 on jauhamatonta ja jauhettua 
kaoliinisavea sekä valmista kaoliinisavipastaa. 

Kuva 6.7 Kaoliinisavea ja kaoliinisavipasta. 
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6.2.4 Kokeen suorittaminen 

Koe tuli suorittaa 23±1 °C lämpötilassa. Koetilan lämpötilaa mitattiin Rotronic Hygro-
Log –mittauslaitteilla. 

Ennen kokeen aloittamista koekappaleille valittiin tutkittavat painetasot. Painetta 
vastaava suhteellinen kosteus on esitetty taulukossa 6.1. Valittuja painetasoja oli 6 pai-
netasovälillä 0 - 100 bar. Tutkitut painetasot on merkitty tummennetulla taustavärillä 
taulukkoon 6.1. Kokeissa voitiin käyttää vain yli 0,1 bar:n painetasoja mittariston mit-
taustarkkuuden vuoksi. 

Painelevykoe aloitettiin koekappaleiden punnituksilla. Koekappaleet nostettiin yksi ker-
rallaan vesisäilytyksestä ja punnittiin elektronisella vaa’alla. Koekappaleen ja vaa’an 
välissä käytettiin vettä imemätöntä välikettä.  Vakuumikyllästetyn koekappaleen paino 
merkittiin mittauslomakkeeseen. Irtovesi pyyhittiin kostealla sienellä koekappaleen pin-
nalta ja koekappale punnittiin uudelleen. Pyyhityn koekappaleen paino merkittiin mit-
tauslomakkeeseen. Seuraavaksi koekappaleen pintaan asetettiin suodatinpaperi, jolla 
estettiin kaoliinipastan tarttuminen koekappaleeseen. Pastaa levitettiin suodatinpaperin 
päälle 0,5-1 cm korkea, yhtenäinen pastakerros. Tämän pastakerroksen päälle laitettiin 
toinen suodatinpaperi suojaamaan keraamista levyä kaoliinisavipastalta. Suodatinpaperi 
painettiin varovasti kaoliinisavipastaa vasten siten, ettei pastan ja suodatinpaperin väliin 
jäänyt ilmakuplia. Tämän jälkeen koekappale nostettiin pastakerroksineen keraamiselle 
levylle pastakerros alaspäin. Koekappaletta painettiin kevyesti painelevyä vasten siten, 
että kaoliinipastaa levisi tasaisesti koekappaleen sivujen ulkopuolelle. Nämä vaiheet 
toistettiin 11 muulle koekappaleelle.  

Taulukko 6.1 Huokosalipainetta ja astian painetasoa vastaava suhteellinen kosteus 
sekä käytettävät laitteet. 

Huokosalipaine 
s, [Pa] 

Paine,      
p, [bar] 

Suht.kosteus 
φ, [% RH] 

Paineastian 
maksimipaine 

[bar] 

Painelevyn 
maksimipaine 

[bar] 
102 0,00100 99,99993 5 1 
102,5 0,00316 99,99977 5 1 
103 0,01000 99,99927 5 1 
103,5 0,03160 99,9977 5 1 
104 0,100 99,9927 5 1 
104,5 0,316 99,977 5 1 
105 1,00 99,927 5 3 
105,5 3,16 99,77 5 5 
106 10,0 99,27 15 15 
106,5 31,6 97,7 100 selluloosa 
107 100 92,7 100 selluloosa 
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Kaoliinipastaa käytettiin kalsiumsilikaattilevyillä kapillaarisena välikkeenä alle 15 bar:n 
paineissa. Ontelolaattakoekappaleiden kohdalla kaoliinipastan käytöstä luovuttiin. Onte-
lolaattakoekappaleiden pinnat osoittautuivat timanttileikkauksen jälkeen niin sileiksi, 
ettei kaoliinipastalla ollut enää merkittävää vaikutusta yhtenäisen huokosverkoston 
muodostamisessa koekappaleen ja painelevyn välille. 

Kun kaikki 12 koekappaletta oli aseteltu tiiviisti keraamisen painelevyn päälle (kuva 
6.8) ja levy nostettu painekammioon, kammion pinnoilla olevat vesipisarat kuivattiin 
imupaperilla. Keraamisen levyn venttiili yhdistettiin ulosvirtausputkeen. Edelliset vai-
heet toistettiin 3 muulle keraamiselle levylle, jotka asetettiin päällekkäin painekammi-
oon. Painelevyjen täyttämisen ajaksi painekammio suljettiin väliaikaisesti muovikannel-
la haihtumisen estämiseksi. Kun kaikki 4 keraamista levyä oli asetettu painekammioon, 
kammion kansi suljettiin huolellisesti. Kannen pultit asetettiin paikoilleen ja kiristettiin 
käsivaraisesti. 

 
Kuva 6.8 Lujabetonin ontelolaattakoekappaleet aseteltuna keraamiselle levylle. 

Kokeen suorittaminen aloitettiin tutkimukseen valitusta matalimmasta paineesta. Stan-
dardin Nordtest BUILD 481 mukaan koekappaleen tasapainokosteus oli saavutettu, kun 
ulospurkautuvan veden määrä oli vähemmän kuin 0,05 cm3 48 tunnissa. Suurempaa 
ulospurkautuvaa vesimäärää pystyttiin mittaamaan mittausastialla, jonka päälle asetet-
tiin muovikelmu estämään veden haihtuminen mitta-astiasta ilmaan. Purkautunut vesi-
määrä punnittiin päivittäin ja lukema merkittiin painetason kohdalle mittauslomakkee-
seen. Standardin mukaisen raja-arvon toteaminen osoittautui kuitenkin tällä tavalla mit-
tausteknisesti mahdottomaksi. Vesimäärä oli punnittavissa vain noin 3 vuorokautta ko-
keen alkamisesta. Kalsiumsilikaattikoekappaleita pidettiin jokaisessa tutkittavassa tasa-
painokosteudessa 1 viikko. Ontelolaattojen kohdalla tasapainottumisen arvioiminen oli 
haastavampaa, sillä veden tulo ulosvirtausputkesta lakkasi 3-4 vuorokauden jälkeen 
painelevykokeen aloittamisesta. Koekappaleista poistuneen veden määrä oli niin pieni, 
että sitä ei pystynyt mittausteknisesti havaitsemaan. Pieni ulospurkautuva vesimäärä 



42 

 

johtui betonin huokosrakenteesta, jossa kosteuden liikkeet olivat hitaita. Tämän vuoksi 
ontelolaattakoekappaleita pidettiin 2 viikkoa tasaantumassa jokaisessa painetasossa. 

Ennen seuraavaan painetasoon siirtämistä koekappaleet oli punnittava. Painekammion 
paineen poistamisen jälkeen avattiin paineastian kannen pultit ja kansi. Koekappaleet 
nostettiin keraamiselta levyltä yksi kerrallaan punnittavaksi. Ennen punnitusta koekap-
paleesta irrotettiin kaoliinisavikerros, joka oli puristunut ylipaineessa ohueksi kiekoksi. 
Punnitustulos merkittiin lomakkeeseen. Punnittu koekappale laitettiin vesiastiaan odot-
tamaan seuraavaa painelevykoetta. Edellä mainitut vaiheet toistettiin kaikille koekappa-
leille. Koekappaleiden punnitus oli tehtävä mahdollisimman nopeasti haihtumisen mi-
nimoimiseksi. Punnituksen aikana painekammion päällä käytettiin helposti siirreltävää 
muovikantta.  

Kokeen vaiheet toistettiin vastaavalla tavalla jokaisessa 0,316-10 barin painetasossa. 
Jokaista painetasoa varten valmistettiin tuore kaoliinipasta kapillaariseksi väliaineeksi. 

Painetasojen 31,6 bar ja 100 bar kokeet suoritettiin 100 bar:n painekammiolla (kuva 
6.3). Korkeapainekammioon mahtui paineistettavaksi 12 koekappaletta kerrallaan. Koe-
kappaleet asetettiin suoraan kyllästetyn selluloosakalvon päälle. Koekappaleita tasapai-
notettiin tutkittavissa painetasoissa vastaavat ajat kuin matalammissa paineissa. Kokeen 
suorittamisvaiheet olivat samanlaiset kuin edellä. 

6.3 Virhelähteet 

Painelevykokeen suorittamisessa havaittiin useita virhelähteitä. Näistä merkittävimmät 
on esitetty tässä luvussa. 

Kokeen suorittaminen vaatii useita koekappaleita. Yhdessä kokeessa voi olla samaan 
aikaan jopa 48 koekappaletta. Kaikki koekappaleet punnitaan painetason nostamisen 
yhteydessä. Ensimmäisenä punnittujen koekappaleiden paino voi haihtumisen johdosta 
muuttua ennen seuraavaan painetasoon siirtoa. Punnitut koekappaleet tulisi tällöin aset-
taa kosteisiin olosuhteisiin odottamaan seuraavaa painetasoa. Tämä virhelähde pyrittiin 
eliminoimaan kokeessa säilyttämällä punnituksen jälkeen koekappaleita vesiastioissa 
sekä pitämällä painekammioiden päällä helposti siirrettäviä, erillisiä muovikansia. 

Koekappaleiden pinnan tasaisuudella oli merkittävä vaikutus kappaleen ja keraamisen 
levyn väliseen kapillaariseen kontaktiin. Huono kapillaarikontakti hidastaa veden vir-
taamista koekappaleesta pois keraamiseen painelevyyn. Veden hidas siirtyminen vaikut-
taa tasapainotusaikaan. Kalsiumsilikaattilevyjen huokoisten pintojen epätasaisuudesta 
johtuvaa huonoa kapillaarista kontaktia pyrittiin parantamaan käyttämällä kaoliinipasta-
kerrosta koekappaleiden ja keraamisten levyjen välissä. Ontelolaattabetonikoekappalei-
den yhteydessä kaoliinisavea ei käytetty, sillä pinnat olivat timanttisahattuja ja näin ol-
len erittäin tasaisia. 
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Kokeessa havaittiin ongelmia myös kaoliinisaven käytössä. Ilman suodatinpaperia kao-
liinisavi tunkeutui koekappaleiden huokosiin ja aiheutti koekappaleeseen painonmuu-
toksen. Ongelma ratkaistiin käyttämällä paineenkestävää suodatinpaperia. Parhaimmat 
vedenläpäisytulokset saatiin käyttämällä vastaavaa suodatinpaperia kuin maamateriaa-
leille tyypillisessä kolmiaksiaalikokeessa. Suodatinpaperi liimautui hyvin kostean koe-
kappaleen pintaan. Paperin pinnalle levitettiin kaoliinisavipasta, jonka päälle liimattiin 
toinen suodatinpaperi. Keraamiseen levyyn painettuna kaoliinipasta tasoitti koekappa-
leen epätasaisuudet ja toimi kauttaaltaan kapillaarisena yhteytenä. Suodatin paperit esti-
vät kaoliinipastan tunkeutumasta koekappaleeseen sekä keraamiseen levyyn. 

Myös tasapainottumisajalla oli merkitystä kokeen lopputuloksiin. Liian lyhyt tasapaino-
tusaika antaa materiaalille liian suuren kosteuspitoisuuden eri paineissa. Painelevyko-
keen tasapainotusajat oli päätelty hygroskooppisen tasapainokosteuskokeen perusteella. 

Veden pintajännitys ja viskositeetti muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Tämän vuoksi 
koetilan lämpötila tulisi pitää tasaisena. Tässä tutkimuksessa koetilan lämpötilaa seurat-
tiin lämpötila-antureihin yhdistetyllä Rotronic HygroLog –laitteella, johon lämpötila 
tallentui myöhempää tarkastelua varten. 

Painekammion painetaso voi laskea kokeen edetessä. Tämä vaikuttaa kokeen tuloksiin 
ellei painetasoa pidetä kokeen aikana vakiona. Tutkimuksessa painetasoa tarkkailtiin ja 
tarvittaessa säädettiin päivittäin mittariston avulla. Painetason noustessa tavoitepainetta 
korkeammalle materiaali tasapainottuu pienempään suhteelliseen kosteuteen. Tämä on 
otettava huomioon kosteuspitoisuuksia määritettäessä. (Hansen 1999) 

6.4 Tulokset, kalsiumsilikaattilevyt 

Kalsiumsilikaattilevyjen painelevykokeet kestivät 1,5 kuukautta. Kokeiden aikana mit-
taustilan lämpötila oli 23±1 °C. 

Vakuumikyllästettyjen kalsiumsilikaattikoekappaleiden punnitustulosten perusteella 
niille määritettiin maksimikosteuspitoisuus wmax, joka kertoo parhaiten, kuinka paljon 
vettä materiaali pystyy sitomaan itseensä. Tulokset on koottu taulukkoon 6.2. Kalsium-
silikaattilevyjen maksimikosteuspitoisuudet vastaavat hyvin valmistajien ilmoittamia 
arvoja. Kapillaariseen kyllästyskosteuspitoisuuteen wcap (arvot otettu taulukosta 4.1) 
verrattuna maksimikosteuspitoisuuksien tulisi olla suurempia. Tämä toteutuu kaikkien 
muiden paitsi Promasil 1000 kohdalla. Promasilin kohdalla virhe voi johtua vakuumi-
kyllästämisen epäonnistumisesta, sillä muiden kalsiumsilikaattien maksimikosteuspitoi-
suus on hiukan suurempi kuin Promasil 1000:n. Promasilin kapillaarinen kyllästyskos-
teuspitoisuus on lähes vastaava kuin muilla kalsiumsilikaattilevyillä. 



44 

 

Taulukko 6.2 Kalsiumsilikaattilevyjen maksimikosteuspitoisuus ja kapillaarinen kylläs-
tyskosteuspitoisuus. 

Materiaalin 
nimi 

Maksimi-
kosteus-
pitoisuus 

wmax [kg/m3] 

Kapillaarinen 
kyllästys-

kosteuspitoisuus  
wcap [kg/m3] 

Kasil E 845 832 

Promasil 1000 835 839 

Epatherm 843 837 

Skamotec 225 842 700 

Kasil Pura 745 347 
Kasil Puran täysin kyllästäminen osoittautui suurien huokosten vuoksi vaativaksi tehtä-
väksi; TTY:n vakuumikyllästyslaitteiston teho ei riittänyt täysin luomaan riittävää ali-
painetta Kasil Pura –koekappaleiden suurimpiin huokosiin. Tämä oli havaittavissa 3 
koekappaleen kellumisena vesisäilytyksessä vakuumikyllästämisen jälkeen. Näitä kol-
mea koekappaletta ei tästä johtuen tutkittu. Vakuumikyllästämisen epäonnistuminen 
näkyy myös vääristymänä muiden Kasil Puran koekappaleiden tuloksissa. 

Kuvaan 6.9 on koottu kalsiumsilikaattilevyjen kosteuspitoisuudet paino-osina huokosa-
lipaineen funktiona. Kalsiumsilikaattilevyjen alle 10 bar:n kuvaajat ja niiden arvot vas-
taavat Hamstad WP1 –tutkimuksessa julkaistuja kuvaajia ja kokeen tuloksia, mutta 10 
bar:ia korkeammissa paineissa saadut kosteuspitoisuudet jäävät liian suuriksi. (Roels 
2003) Kuvaan 6.10 kalsiumsilikaattilevyjen kosteuspitoisuudet on muutettu tila-
vuusosiksi suhteellisen kosteuden funktiona. 

 

Kuva 6.9 Kalsiumsilikaattilevyjen kosteuspitoisuus huokosalipaineen funktiona. 
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Kuva 6.10 Kalsiumsilikaattilevyjen kosteuspitoisuus suhteellisen kosteuden funktiona. 

Poikkeama näkyy hyvin myös verrattaessa painelevykokeista määritettyjä tuloksia hy-
groskooppisesta tasapainokosteuskokeesta määritettyihin tuloksiin suhteellisen kosteu-
den funktiona taulukossa 6.3. Taulukossa kokeet on erotettu toisistaan suhteellisen kos-
teuden arvon taustavärillä: harmaalla taustavärillä on merkitty painelevykoe ja valkoi-
sella tasapainokosteuskoe. Tasapainotusolosuhteet ovat lähes samat painelevykokeen 
92,7 % RH ja tasapainokosteuskokeen 93 % RH olosuhteissa. Tilanne on vastaava 97 % 
RH ja 97,7 % RH kohdalla. Kalsiumsilikaattilevyjen painelevykokeiden tuloksista mää-
ritetyt kosteuspitoisuudet w [kg/m3] eivät vastaa hygroskooppisen tasapainokosteusko-
keen tuloksista määritettyjä kosteuspitoisuuksia. Näin ollen painelevykokeissa yli 10 
bar:n paineessa saatuja kalsiumsilikaattilevyjen tuloksia ei voida pitää kelvollisina. Vir-
he voi johtua kalsiumsilikaattikoekappaleiden ja painelevyjen välisestä heikosta kapil-
laarisesta kontaktista. Lisäksi tähän voi vaikuttaa kokeiden välissä koekappaleiden vesi-
säilytys. Koekappaleiden itseensä imemä vesi ei ilmeisesti poistunut kokeessa huonon 
kapillaarisen kontaktin vuoksi, sillä yli 15 bar:n paineissa ei käytetty kapillaarisena vä-
liaineena kaoliinipastaa koekappaleen ja selluloosakalvon välissä. Tämä selittäisi myös 
lievän painon nousun seuraavassa mittauksessa. Tämän lisäksi yhtenä merkittävänä vir-
hetekijänä voi olla liian lyhyt tasapainottumisaika. Vesisäilytyksessä olleen koekappa-
leen tasapainottumisajassa olisi pitänyt ottaa huomioon myös koekappaleeseen imeyty-
neen lisäveden poistumisaika.  
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Taulukko 6.3 Kalsiumsilikaattilevyjen kosteuspitoisuudet w [kg/m3] korkeimmissa suh-
teellisissa kosteuksissa sekä kapillaarinen kyllästys- ja maksimikosteuspitoisuus. Otsik-
korivin harmaalla merkityt suhteelliset kosteudet ovat painelevykokeen ja valkoiset ta-
sapainokosteuskokeen tuloksia.  

Desorptio % RH Muut   

Materiaali 85 92,7 93  97  97,7  99,27  99,77  99,977  99,9927  wcap wmax 

Kasil E 15 165 18 34 367 707 715 763 807 832 845 

Promasil 1000 17 440 21 36 213 712 734 782 810 839 835 

Epatherm 14 326 16 26 294 716 732 782 813 837 843 

Skamotec 225 16 488 23 39 646 793 817 827 833 700 842 

Kasil Pura 12 178 22 32 301 93 94 97 119 347 745 
 

Valkokalkkihydraattilevyn Kasil Puran kohdalla tilanne oli vastaava kuin kalsiumsili-
kaattilevyillä; korkeimmissa paineissa määritetyt tasapainokosteuspitoisuudet eivät ole 
luotettavia. Uudelleen kyllästämisen avulla saatiin suuntaa antavia tuloksia vasta kah-
dessa korkeimmassa painetilassa, mutta niitä ei voitu pitää vielä luotettavina.  

Vertaamalla taulukon 6.3 korkeimman kosteusolosuhteen kosteuspitoisuuksia kapillaa-
riseen kyllästyskosteuteen huomataan, että kalsiumsilikaattilevyjen kapillaarinen kylläs-
tyskosteuspitoisuus on suurempi kuin korkeimman kosteusolosuhteen aiheuttama kos-
teuspitoisuus. Poikkeuksena oli Skamotec, jonka kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus 
jäi korkeimman kosteusolosuhteen aiheuttamaa kosteuspitoisuutta pienemmäksi.  

6.5 Tulokset, ontelolaatat 

Ontelolaattojen painelevykokeet kestivät 3 kuukautta. Kokeiden aikana mittaustilan 
lämpötila oli +23±1 °C. 

Ontelolaattojen betonikoekappaleille laskettiin vastaavat arvot kuin kalsiumsilikaattile-
vyille. Tulokset on koottu taulukkoon 6.4. Molempien ontelolaattabetonien maksimi-
kosteuspitoisuus on suurempi kuin kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus (arvot otettu 
taulukosta 4.2). Maksimikosteuspitoisuuden kirjallisuuden vertailuarvo 0,5 vesisement-
tisuhteeltaan olevalle betonille on 129 kg/m3 (Vinha 2011), joka sijoittuu ontelolaattabe-
tonien koetulosten väliin.  
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Taulukko 6.4 Ontelolaattabetonien maksimikosteuspitoisuus ja kapillaarinen kyllästys-
kosteus. 

Valmistaja 

Maksimi-
kosteus-
pitoisuus 

wmax 
[kg/m3] 

Kapillaarinen 
kyllästys-

kosteus wcap 
[kg/m3] 

Lujabetoni 118 105 

Parma 139 120 
Parman ontelolaattakoekappaleille tehtiin korkeimmissa painetasoissa (10-100 bar) lisä-
kokeilu Parma 2, jossa jokaisessa painetasossa käytettiin vakuumikyllästettyjä koekap-
paleita. Lisäkoekappaleiden määrät olivat varsinaiseen koesarjan määriin nähden pieniä, 
mutta niiden tuloksista saatiin tärkeää lisätietoa painelevykokeiden suorittamista varten. 
Taulukkoon 6.5 on koottu painelevykokeiden sekä hygroskooppisen tasapainokosteus-
kokeen tuloksista määritetyt kosteuspitoisuudet w [kg/m3] suhteellisen kosteuden funk-
tiona korkeimmissa suhteellisissa kosteuksissa. Taulukossa kokeet on erotettu toisistaan 
suhteellisen kosteuden arvon taustavärillä: harmaalla taustavärillä on merkitty painele-
vykoe ja valkoisella tasapainokosteuskoe. Tasapainotusolosuhteet ovat melkein samat 
painelevykokeen 92,7 % RH ja tasapainokosteuskokeen 93 % RH olosuhteissa. Tilanne 
on vastaava 97 % RH ja 97,7 % RH kohdalla.  

Taulukon 6.5 arvoista nähdään, että painelevykokeiden tuloksista määritetyt Lujabeto-
nin ja Parman ontelolaattojen kosteuspitoisuudet eivät vastaa hygroskooppisen tasapai-
nokosteuskokeen tuloksista määritettyjä kosteuspitoisuuksia. Lisäsarjan Parma 2 paine-
levykokeen 97,7 % RH:n kosteuspitoisuus on sen sijaan lähes vastaava kuin tasapaino-
kosteuskokeen 97 % RH:n kosteuspitoisuus. Tämän perusteella vain lisäsarjan Parma 2 
painelevykoetta voidaan pitää onnistuneena. 

Taulukko 6.5 Ontelolaattabetonien kosteuspitoisuudet w [kg/m3] korkeimmissa suhteel-
lisissa kosteuksissa sekä kapillaarinen kyllästys- ja maksimikosteuspitoisuus. Otsikkori-
vin harmaalla merkityt suhteelliset kosteudet ovat painelevykokeen ja valkoiset tasapai-
nokosteuskokeen tuloksia. 

Desorptio % RH Muut   

Materiaali  92,7  97  97,7  99,27  99,77  99,927  99,977  wcap wmax 

Lujabetoni 104,18 90,98 111,10 111,81 113,48 114,08 112,55 105 118 

Parma 130,00 95,34 131,21 131,82 130,01 129,66 129,24 120 139 

Parma 2 88,61 95,34 96,88 105,29       120 139 
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Kuva 6.11 Ontelolaattabetonien kosteuspitoisuus ulkoisen paineen funktiona. 

Kuvaan 6.11 on koottu koesarjojen kosteuspitoisuudet sekä katkoviivalla Parma 2 -
lisäkoesarjan kosteuspitoisuudet ulkoisen paineen funktiona. Kuvasta 6.10 nähdään, että 
Lujabetoni ja Parma -koesarjojen koekappaleiden paino on noussut ennen 10 bar:in pai-
netasoa. Tämä johtunee siitä, että koekappaleet eivät olleet kyllästyneet kokonaan ve-
dellä vakuumikyllästyksen aikana sekä siitä, että tasaantumisaika ei ole ollut riittävän 
pitkä. Veden liike betonissa kapillaarisesti ja hydraulisesti on sen huokosrakenteen 
vuoksi hidasta. Nostettaessa painetta 31,6-100 bar:iin koekappaleiden paino on lähtenyt 
hienoiseen laskuun. Täysin kyllästetyillä koekappaleilla painon lasku on ollut huomat-
tavasti suurempi. Vakuumikyllästetyistä koekappaleista vesi poistui paremmin vastaa-
vassa ajassa kuin välillä vesisäilytyksessä olleista koekappaleista. Jokaiseen painetasoon 
erikseen vakuumikyllästetyt koekappaleet antoivat luotettavampia tuloksia kuin paineta-
sojen välissä vesisäilytyksessä olleet koekappaleet, vaikka kirjallisuudessa vakuumikyl-
lästystä ennen jokaista painetasoa ei pidetä tarpeellisena. (Kumaran 2006)  

Verrattaessa taulukon 6.5 kosteuspitoisuuksia kapillaariseen kyllästyskosteuspitoisuu-
teen huomataan, että kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus jää Lujabetonin ja Parman 
koekappaleiden 92,7 % RH tasolle. Parma 2 –sarjaan verraten kapillaarinen kyllästys-
kosteuspitoisuus on suurempi kuin määritetyt kosteuspitoisuudet. Parma 2 –sarjan tu-
lokset tuntuvat näin ollen luotettavammilta kuin Lujabetonin ja Parman sarjat. 

Ontelolaattojen painelevykokeiden tuloksista voidaan hyväksyä vain pienimmän paine-
tason ja lisäkoesarjan Parma 2 tulokset. Ontelolaattojen painelevymenetelmämittauksia 
jatketaan tässä tutkimuksessa saatujen tulosten ja kokemusten perusteella. 
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7. MÄRKÄKUPPIKOE 

7.1 Yleistä 

Tutkittavien materiaalien vesihöyrynläpäisevyys määritettiin märkäkuppikokeena. Ku-
vassa 7.1 on esitetty märkäkuppikokeen periaate. Koekupin sisäpuolelle saadaan kylläi-
sen suolaliuoksen avulla haluttu suhteellinen kosteus. Materiaalinäyte kiinnitetään asti-
an tiiviiksi kanneksi. Kuppi viedään kosteushuoneeseen, jonka suhteellinen kosteus ero-
aa kupin sisäpuolisesta arvosta. Kosteusvirran tiheys määritetään punnitsemalla kuppi 
säännöllisesti. (Vinha 2005) 

 

Kuva 7.1 Märkäkuppikokeen periaate, (Manelius 2013). 

Märkäkuppikokeessa kylläisellä suolaliuoksella luodaan kupin sisäpuolelle korkeampi 
suhteellinen kosteus kuin ulkopuolelle. Tällöin kosteusvirran suunta on kupin sisäpuo-
lelta ulkopuolelle. Kosteusvirran tiheyden perusteella määritetään koekappaleiden vesi-
höyrynläpäisevyys. 

Vesihöyrynläpäisevyys ei ole vakio. Vesihöyrynläpäisevyyden suuruus riippuu sekä 
lämpötilasta että huokosilman suhteellisesta kosteudesta. Vesihöyrynläpäisevyys kasvaa 
lämpötilan ja huokostilan suhteellisen kosteuden kasvaessa. Tämä on esitetty kuvan 7.2 
vasemman puoleisessa kuvassa. 

Useilla materiaaleilla vesihöyrynläpäisevyys kasvaa voimakkaasti korkeilla suhteellisil-
la kosteuksilla. Kosteusvirran tiheyden kasvu on suurimmaksi osaksi kapillaarisesti ja 
pintadiffuusiolla tapahtuvaa kosteuden siirtymistä ja osittain diffuusiolla tapahtuvaa 
vesihöyryn siirtymistä (kuva 7.2, oikeanpuoleinen kuva). Hygroskooppisella alueella 
kaasudiffuusiolla siirtyvän vesihöyryn määrä on melko vakio.  
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Kuva 7.2 Vesihöyrynläpäisevyys lämpötilan ja huokostilan suhteellisen kosteuden funk-
tiona (kuva vasemmalla) sekä kosteuden siirtymismuotojen osuus suhteellisen kosteuden 
funktiona (kuva oikealla), (Vinha 2011). 

Vesihöyrynläpäisevyyttä voidaan kuvata usealla tavalla. Vesihöyryn diffuusiovastusker-
toimella μ [-] ilmaistaan materiaalin vesihöyrynläpäisevyyden suhdetta ilman vesi-
höyrynläpäisevyyteen: 

 ] = ^�
^U

                 (7.1) 

missä δa [kg/(msPa)] on ilman vesihöyrynläpäisevyys vesihöyryn osapaine-eron avulla 
ilmaistuna. Ilman vesihöyrynläpäisevyys ei ole vakio, vaan se muuttuu lämpötilan ja 
ilmanpaineen funktiona. 

Vesihöyrynläpäisevyys voidaan ilmaista myös vesihöyrynvastuksena Zv [s/m] tai Zp 
[m2sPa/kg], joka kuvaa tietyn materiaalikerroksen vesihöyrynläpäisykykyä. 

 _� = `
^�

  tai  _� = `
^U

          (7.2) 

missä d on materiaalin paksuus [m]. Vesihöyrynläpäisykertoimet Wν [m/s] ja Wp 
[kg/(m2sPa)] ovat vesihöyrynvastusten Zν ja Zp käänteislukuja.  

Materiaalin suhteellinen diffuusiovastus sd [m] kuvaa sitä, kuinka paksun ilmakerroksen 
vesihöyrynvastus on yhtä suuri kuin kyseisen materiaalikerroksen vesihöyrynvastus: 

 F` = ]a                (7.3) 

Vesihöyrynläpäisykertoimet Wv ja Wp, vesihöyrynvastukset Zν ja Zp sekä suhteellinen 
diffuusiovastus sd kuvaavat tietyn paksuisen tuotteen vesihöyrynläpäisykykyä. Vesi-
höyrynläpäisevyys δν ja δp sekä diffuusiovastuskerroin μ ovat puolestaan materiaaliker-
roksen paksuudesta riippumattomia materiaaliarvoja. (Manelius 2013) 
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7.2 Koejärjestelyt 

Tutkittavien materiaalien märkäkuppikoe suoritettiin standardin SFS-EN ISO 12572 
(2001) mukaisella ja Elina Maneliuksen (2013) eteenpäin kehittämällä mittausmenetel-
mällä. Tutkittavien materiaalien vesihöyrynläpäisevyys mitattiin 23 °C:n lämpötilassa 
yhdellä kosteusparilla.  

Kalsiumsilikaattilevyjä tutkittaessa käytettiin koekappaleita, joita oli käytetty vedeni-
meytymiskokeessa (kohta 4.2). Jokaisesta kalsiumsilikaattilevymerkistä valittiin 3 koe-
kappaletta märkäkuppikokeeseen. Koekappaleet olivat halkaisijaltaan 185 mm ja niiden 
paksuus levyn vahvuinen. Sivut olivat valmiiksi pinnoitettu vahalla. Kalsiumsilikaatti-
koekappaleet olivat olleet 3 kuukautta vedenimeytymiskokeen jälkeen tasapainottumas-
sa olosuhdehuoneessa (+23 °C, 51 % RH).  

Ontelolaatoista leikattiin timanttiporalla halkaisijaltaan 185 mm koekappaleet, jotka 
leikattiin timanttisahalla 17-24 mm vahvuisiksi. Lujabetonin ja Parman ontelolaatoista 
valmistettiin neljä koekappaleita eli yhteensä 8 koekappaletta. Ontelolaattakoekappaleet 
olivat timanttisahauksen jälkeen 1 kuukauden tasapainottumassa vakio-
olosuhdehuoneessa. 

Koekuppeina käytettiin alumiinikuppeja, joiden halkaisija oli 195 mm ja korkeus 60-85 
mm. Kupin korkeus valittiin tutkittavan koekappaleen korkeuden mukaan. Muovilauta-
nen sijoitettiin alumiiniastian pohjalle estämään suolaliuoksen reagointi alumiinin kans-
sa. Kosteusolosuhdepariksi valittiin 23-50/93 taulukosta 7.1. Kupin sisälle tehtiin 93 % 
RH kosteusolosuhteen muodostava suolaliuos (kaliumnitraatti KNO3 35 g/100 ml). 
Suolaliuos sekoitettiin suoraan muovilautaselle. Suolamäärä oli reilumpi kuin ohjeen 
mukainen annoskoko. Suolaliuoksen pinnan ja koekappaleen alapinnan väliin jätettiin 
15 mm ilmarako. 

Taulukko 7.1 Testausolosuhteet ja toleranssit standardin SFS-EN ISO 12572 mukaan. 
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Kuva 7.3 Valmis märkäkoekuppi. 

Tämän jälkeen kupin kynnykselle ja sisäreunoille siveltiin sulatetusta vahasta ohut va-
haseoskerros (40 % parafiiniä, 60 % mikrovahaa). Sivuiltaan vahattu koekappale asetet-
tiin koekuppiin. Kupin ja koekappaleen väliseen rakoon kaadettiin teräskannulla sulatet-
tua ja jäähdytyksen myötä jähmettymäisillään olevaa vahaa kahdessa erässä. Ensimmäi-
sen kerroksen jälkeen vahan annettiin jäähtyä ennen uuden kerroksen kaatamista. Koe-
kappaleen päällä käytettiin muottina samanlaista muovilautasta suolaliuokselle koeku-
pin sisällä. Tällöin vesihöyryä läpäisevä pinta-ala oli yhtä suuri koekappaleen ylä- ja 
alapinnassa. Muotilla saatiin estettyä myös vahan leviäminen koekappaleen päälle. 
Sauman yläreunan tiiviys viimeisteltiin sivelemällä kuumaa vahaa kupin reunoille (kuva 
7.3). Kupin reunaan liimattiin koekappaleen tunniste-numero. Valmis koekuppi 
punnittiin Precisa ES2200M elektronisella vaa’alla 1 mg:n tarkkuudella ja asetettiin 
takaisin olosuhdehuoneeseen.  

Kokeen aloittamista seuraavana päivänä kolmessa kalsiumsilikaattikoekappaleessa oli 
silmin havaittavissa ohut mikrohalkeama. Halkeama aiheutui ilmeisesti 
kalsiumsilikaattilevyn vetolujuuden ylittymisestä reunatiivistykseen käytetyn vahan 
jäähtyessä. Koska halkeamat eivät olleet suuria, jätettiin haljenneet koekappaleet 
vertailun vuoksi koesarjaan. 

Koekappaleet säilytettiin ja punnittiin kolme kertaa viikossa vakio-olosuhteissa. Kokeen 
loppupuolella punnitusväliä harvennettiin kahteen kertaan viikossa. Punnitustilanteessa 
vaa’an päällä käytettiin tuulisuojaa. Kalsiumsilikaattilevyillä mittauksia jatkettiin siihen 
asti, kunnes painon muuttuminen loppui kokonaan. Ontelolaatoilla mittauksia tehtiin 
siihen asti, kunnes painon muutos hidastui merkittävästi. Kokeen suorittamiseen 
kalsiumsilikaateilla aikaa meni 1 kuukausi ja ontelolaatoilla 3,5 kuukautta. Kokeen 
jälkeen koekappaleet irroitettiin kupeista ja uunikuivattiin. 

Koekappaleiden vesihöyrynläpäisevyys määritettiin ajanjaksolta, jolloin kosteusvirta oli 
tasainen. Standardin SFS-EN ISO 12572 (2001) mukaan kosteusvirta on tasainen, kun 
viiden peräkkäisen punnituksen perusteella määritetyt yksittäiset kosteusvirrat eroavat 
keskiarvosta enintään 5 %. Epähomogeenisilla materiaaleilla, kuten ontelolaattabetonil-



53 

 

la, ero saa olla enintään 10 %. Koekupin kosteusvirta määritettiin tasoittuneen vaiheen 5 
peräkkäisen mittauksen keskiarvona. (Manelius 2013) 

7.3 Tulokset, kalsiumsilikaattilevyt 

Vesihöyrynläpäisevyysmittausten tulokset on laskettu TTY:llä aiemmin tehdyllä excel-
taulukko-ohjelmalla. Kokeet suoritettiin 23 °C lämpötilassa ja 50 % RH suhteellisessa 
kosteudessa. Käytännössä koeolosuhteen lämpötila vaihteli hieman tavoitearvosta. Kes-
kimääräinen lämpötila kokeen aikana oli 21,4 °C, jonka mukaan tulokset on laskettu. 
Koekappaleiden tulokset on esitetty taulukossa 7.2 ja 7.3. Taulukossa 7.2 on esitetty 
punnitustulosten perusteella laskettu kosteusvirran tiheys gk, korjattu kosteusvirran ti-
heys gk,korjattu, josta on vähennetty reunan epätiiviyskohtien kautta kulkeutuva kosteus-
virta sekä vesihöyrynläpäisykertoimet Wv ja Wp että vesihöyrynvastukset Zν ja Zp. Tau-
lukossa 7.3 on esitetty kalsiumsilikaattilevyille lasketut vesihöyrynläpäisevyydet δν ja 
δp, diffuusiovastuskerroin μ ja suhteellinen diffuusiovastus sd. 

Taulukko 7.2 Kalsiumsilikaattilevyjen kosteusvirta, korjattu kosteusvirta, vesihöyrynlä-
päisykertoimet ja vesihöyrynvastukset. 

Materiaali 
h 

[mm]  
gk 

[kg/(m²s)] 
gk,korjattu  

[kg/(m²s)] 
Wν       

[m/s] 
Wp 

[kg/(m²sPa)] 
Zν      

[s/m] 
Zp 

[m²sPa/kg] 

Kasil E 25 2,35E-06 2,17E-06 3,17E-04 2,34E-09 3,15E+03 4,28E+08 

Promasil 1000 25 2,37E-06 2,18E-06 3,20E-04 2,35E-09 3,13E+03 4,25E+08 

Epatherm 30 2,35E-06 2,15E-06 3,14E-04 2,31E-09 3,18E+03 4,33E+08 

Skamotec 225 50 1,72E-06 1,56E-06 2,18E-04 1,60E-09 4,59E+03 6,24E+08 

Kasil Pura 50 1,83E-06 1,67E-06 2,35E-04 1,73E-09 4,25E+03 5,77E+08 
 

Taulukko 7.3 Kalsiumsilikaattilevyjen vesihöyrynläpäisevyydet, diffuusiovastuskerroin 
ja suhteellinen diffuusiovastus. 

Materiaali 
h 

[mm]  
δν       

[m²/s] 
δp 

[kg/(msPa)] 
µ       
[-] 

sd      
[m] 

Kasil E 25 8,14E-06 5,99E-11 3,3 0,08 

Promasil 1000 25 7,98E-06 5,87E-11 3,4 0,08 

Epatherm 30 9,32E-06 6,86E-11 2,9 0,09 

Skamotec 225 50 10,8E-06 7,91E-11 2,5 0,12 

Kasil Pura 50 11,7E-06 8,58E-11 2,3 0,11 

Tuloksista nähdään kalsiumsilikaattilevyjen vesihöyrynläpäisevyyksien olevan samaa 
suuruusluokkaa. Kirjallisuudessa mainitaan kalsiumsilikaattilevyille (300 kg/m3) arvoja, 
(RIL 255-1-2014): 
- vesihöyrynläpäisevyys δν  5-6 x 10-6 m2/s 
- vesihöyrynläpäisevyys δp  3,7-4,4 x 10-11 kg/(msPa) 
- diffuusiovastuskerroin μ 4-5 
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Tässä tutkimuksessa mitattujen kalsiumsilikaattilevyjen vesihöyrynläpäisevyydet δν ja 
δp ovat suuremmat kuin lähteen RIL 255-1-2014 mainitut arvot. Diffuusiovastuskertoi-
met μ olivat näin ollen odotetusti pienemmät kuin kirjallisuuden vertailuarvot. Ero joh-
tuu todennäköisesti siitä, että mitatuissa arvoissa on mukana myös kapillaarisesti siirty-
vää kosteutta (kuva 7.2). 

Kalsiumsilikaattilevyjen valmistajien ilmoittamat diffuusiovastuskertoimet μ olivat:  
- Kasil E   4,61  
- Epatherm   3,00  
- Skamotec 225  7,84  
- Kasil Pura  3,00. 

Ilmoitetut arvot ovat varsin lähellä koetuloksia. Ainoastaan Skamotecin ilmoitettu arvo 
poikkeaa huomattavasti koetuloksista. Valmistaja on ilmoittanut testausstandardiksi 
SFS-EN 12086, johon perustuu myös Maneliuksen kehittämä vesihöyrynläpäisevyys-
koe. Myös valmistajan ilmoittama Skamotecin vesihöyrynvastus Zp = 18,2 m²sPa/kg 
poikkeaa koetuloksista. Lienee mahdollista, että valmistajan ilmoittamat arvot on määri-
tetty merkittävästi alemmassa suhteellisessa kosteusolosuhteessa. 

Koekappaleet, joiden pinnassa havaittiin ohuita halkeamia, eivät poikenneet punnitus- ja 
laskentatuloksiltaan ehjiin nähden. Näin ollen ne sisällytettiin lopullisiin laskentatulok-
siin. 

7.4 Tulokset, ontelolaatat 

Ontelolaattojen vesihöyrynläpäisevyysmittausten tulokset laskettiin vastaavalla tauluk-
kolaskentaohjelmalla kuin kalsiumsilikaattilevyjen. Koekappaleista 23 °C lämpötilassa 
ja 50 % RH suhteellisessa kosteudessa saadut tulokset on esitetty taulukossa 7.4 ja 7.5. 
Koetilanteen aikana olosuhteet olivat keskimäärin suunnitelman mukaiset. 

Taulukoissa 7.4 ja 7.5 on esitetty vastaavat koetulokset kuin kalsiumsilikaattilevyille 
taulukoissa 7.2 ja 7.3. 

Taulukko 7.4 Ontelolaattojen kosteusvirta, korjattu kosteusvirta, vesihöyrynläpäisyker-
toimet ja vesihöyrynvastukset. 

Materiaali 
h 

[mm] 
gk 

[kg/(m²s)] 
gk,korjattu  

[kg/(m²s)] 
Wν       

[m/s] 
Wp 

[kg/(m²sPa)] 
Zν      

[s/m] 
Zp 

[m²sPa/kg] 
Lujabetoni 20 3,45E-08 3,20E-08 3,83E-06 2,81E-11 2,62E+05 3,57E+10 

Parma 20 6,04E-08 5,62E-08 6,73E-06 4,94E-11 1,49E+05 2,02E+10 
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Taulukko 7.5 Ontelolaattojen vesihöyrynläpäisevyydet, diffuusiovastuskertoimet ja suh-
teelliset diffuusiovastukset. 

Materiaali 
h 

[mm] 
δν       

[m²/s] 
δp 

[kg/(msPa)] 
µ       
[-] 

Sd      
[m] 

Lujabetoni 20 7,78E-08 5,71E-13 350,7 7,11 

Parma 20 1,35E-07 9,92E-13 204,4 4,10 
 

Eri valmistajien ontelolaattojen koetulokset poikkeavat oleellisesti toisistaan. Ontelolaa-
talle 265 mm on annettu lähteessä RIL 255-1-2014 seuraavat arvot: 
- vesihöyrynläpäisykerroin Wν  3,9 x 10-6 m/s 
- vesihöyrynläpäisykerroin Wp  2,8 x 10-11 kg/(m²sPa) 
- vesihöyrynvastus Zν    2,60x105 s/m 
- vesihöyrynvastus Zp   3,5x1010 m²sPa/kg 
- vesihöyrynläpäisevyys δν  1x10-6 m2/s 
- vesihöyrynläpäisevyys δp  7,5x10-12 kg/(msPa) 
- diffuusiovastuskerroin μ  25 
- suhteellinen diffuusiovastus sd   6,6 m 

RIL 255-1-2014 lähteessä ei ole selvästi mainittu, että ovatko lähteen arvot koko 265 
mm paksulle ontelolaatalle vai ontelon kohdan ohuimmalle betoniosalle. Näin ollen 
tämän lähteen arvoja ei voida vertailla koetuloksiin, sillä Lujabetonin ontelolaatalle saa-
tiin sama vastus jo 20 mm paksuisella koekappaleella. 

Parman ontelolaattabetonin vesihöyrynläpäisyarvot olivat lähes kaksi kertaa suuremmat 
kuin Lujabetonin eli Parman ontelolaattabetoni läpäisi kaksi kertaa enemmän vesi-
höyryä kuin Lujabetonin. Tulos sinänsä ei ole yllättävä, kun vertailee silmämääräisesti 
ontelolaattabetonien rakennetta. Kuvasta 7.4 nähdään oikean puoleisen puoliskon (Par-
ma) sisältävän enemmän karkearakeisempaa kiviainesta kuin vasemman puoleisen puo-
liskon (Lujabetoni). Tämä on todettavissa myös valmistajien lähettämissä ontelolaatta-
betonien valmistusresepteistä. Ontelolaattabetonien vesisementtisuhteet ovat lähes sa-
mat. Ainoat eroavuudet betonin koostumuksessa ovat karkeimman kiviaineksen ja tuh-
kan määrässä. 
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Kokeen pitkä suoritusaika ja useat punnituskerrat toivat esille alumiinin heikon suolan-
kestävyyden. (Manelius 2013) Yhden koekappaleen tulokset jouduttiin hylkäämään 
kokonaan alumiinin reagoidessa voimakkaasti kupin pinnalle joutuneen suolaliuoksen 
kanssa. Kolmessa koekupissa havaittiin alkava korroosio kupin sisäpuolella kokeen lo-
pettamisen yhteydessä. Kokeen loppuvaiheen pienet korroosioalueet eivät vaikuttaneet 
koetuloksiin. 

Kuva 7.4 Ontelolaatoista timanttileikatut koekappaleet: vasen puolisko Lujabetoni ja 
oikea puolisko Parma. 



57 

 

8. YHTEENVETO 

Diplomityön tavoitteena oli määrittää kalsiumsilikaattieristelevyjen ja ontelolaattabeto-
nien kosteusominaisuudet sekä laatia painelevylaitteiston alustava työohje. Kalsiumsili-
kaattilevyjen valmistajien ja kirjallisuuden vertailuarvot selvitettiin ja kokeiden tuloksia 
vertailtiin niihin. Tulosten eroihin etsittiin selitykset ja selvitettiin mahdolliset virheläh-
teet. Vastaava tutkimus tehtiin ontelolaatoille. Tulokset on koottu kohtiin 8.1 ja 8.2. 

Tutkittujen kalsiumsilikaattilevyjen kosteusominaisuudet vastasivat hyvin kirjallisuu-
desta ja mallinnusohjelmista löytyviä vertailuarvoja. Poikkeuksena tuloksissa oli Kasil 
Pura. Kasil Puraan imeytyi kapillaarisesti vähiten vettä ja se päästi lävitse vähiten kos-
teutta. Pura adsorboi kosteutta tasapainokosteuskokeessa vastaavan määrän kuin kal-
siumsilikaattilevyt, mutta se luovutti kosteutta muita enemmän. Nämä erot johtuvat le-
vyn muista poikkeavasta valmistusaineesta (valkokalkkihydraatti), valmistustekniikasta 
sekä levyn sisältämistä suuremmista huokosista. Koetuloksista määritettyjä levyjen kos-
teusominaisuuksien arvoja voidaan pitää luotettavina. Arvoja käytettäessä laskennassa 
on otettava huomioon tuotemerkkikohtaiset erot. Kalsiumsilikaattilevyjen painelevyko-
keet on tehtävä uudelleen kapillaarisen tasapainokosteuskäyrän määrittämistä varten. 

Ontelolaattabetonien kokeiden perusteella nähdään, että eri valmistajien ontelolaattabe-
tonien kosteusominaisuuksissa on eroja. Parman ontelolaattabetoni imi itseensä vettä 
nopeammin ja päästi lävitse enemmän vesihöyryä kuin Lujabetonin ontelolaattabetoni. 
Tämän vuoksi kirjallisuudessa olisi syytä esittää ontelolaattabetonien kosteusominai-
suuksia laajemmin kuin vain yksittäisenä arvona. Liian lyhyeksi jääneiden tasapainotus-
aikojen vuoksi ontelolaattabetonien kosteusominaisuuksia on syytä vielä tutkia tasapai-
nokosteus- ja painelevykokeiden osalta. Tämä vaatii myös koemenetelmien kehittämistä 
tasapainottumisen nopeuttamiseksi. 

Painelevyllä tehtyjen kokeiden, standardien ja kirjallisuuden perusteella selvitettiin pai-
nelevymenetelmään liittyvät työvaiheet ja virhelähteet. Tutkimuksen perusteella laadit-
tiin alustava toteutusohje, joka on tämän diplomityön liitteenä (LIITE 1). Riittävän tasa-
painotusajan arvioiminen ja kapillaarisen yhteyden luominen koekappaleen ja painele-
vyn välille osoittautui haastavaksi toimenpiteeksi. Lisäksi koekappaleiden säilytysolo-
suhteet kokeiden välissä sekä tasapainotusaika vaikuttivat oleellisesti koetuloksiin. Ko-
keiden perusteella havaittiin, että koekappaleiden tulee olla alle 10 mm vahvuisia, mah-
dollisimman sileitä sekä jokaisessa painetasossa on syytä käyttää aina vakuumikyllästet-
tyjä koekappaleita. Painelevymenetelmän käyttäminen vaatii lisätutkimuksia ja toteu-
tusohjeen päivittämistä. 
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8.1 Tuloskooste, kalsiumsilikaattilevyt 

Seuraavilla sivuilla on koottu kokeessa tutkittujen kalsiumsilikaattilevyjen kosteustekni-
set ominaisuudet tuotemerkeittäin omiksi taulukoiksi. Taulukkoarvoksi on merkitty vii-
va, jos tulos ei ole ollut luotettavasti kokeen perusteella määritettävissä. 

8.1.1 Kalsiumsilikaattilevy, Kasil E 

Materiaali: Kalsiumsilikaattilevy 

Tuotteen nimi: Kasil E 

Kuivatiheys: 253 kg/m3 

Veden imeytymiskerroin Aw: 1,182 kg/(m2s0,5) 

Veden tunkeutumiskerroin Bw: 1,436 mm/s0,5 

Kapillaarinen kyllästyskosteus wcap: 832 kg/m3 

Maksimikosteuspitoisuus wmax: 845 kg/m3 

Korjattu kosteusvirran tiheys gk,korjattu (93% RH): 2,17E-06 kg/(m2s) 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wν: 3,17E-04 m/s 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wp: 2,34E-09 kg/(m2sPa) 

Vesihöyrynvastus Zν: 3,15E+03 s/m 

Vesihöyrynvastus Zp: 4,28E+08 m2sPa/kg 

Vesihöyrynläpäisevyys δν: 8,14E-06 m2/s 

Vesihöyrynläpäisevyys δp:  5,99E-11 kg/(msPa) 

Diffuusiovastuskerroin μ: 3,3   

Suhteellinen diffuusiovastus sd: 0,08 m 

 

Hygroskooppinen alue, tasapainokosteuspitoisuus w eri suhteellisissa kosteuksissa 

[kg/m3]: 

RH 33 % 57 % 75 % 85 % 93 % 97 % 

Adsorptio 3,23 4,11 5,31 6,49 10,66 34,10 

Desorptio 11,16 12,02 13,44 14,64 18,49 34,10 

 

Kapillaarinen alue, tasapainokosteuspitoisuus u eri kapillaarisissa kosteuksissa 

[kg/kg]: 

RH 99,977 % 99,927 % 99,77 % 99,27 % 97,7 % 92,7 % 

Desorptio 3,522 3,328 3,118 3,072 - - 

 

  



59 

 

8.1.2 Kalsiumsilikaattilevy, Promasil 1000 

Materiaali: Kalsiumsilikaattilevy 

Tuotteen nimi: Promasil 1000 

Kuivatiheys: 232 kg/m3 

Veden imeytymiskerroin Aw: 1,199 kg/(m2s0,5) 

Veden tunkeutumiskerroin Bw: 1,407 mm/s0,5 

Kapillaarinen kyllästyskosteus wcap: 839 kg/m3 

Maksimikosteuspitoisuus wmax: 835 kg/m3 

Korjattu kosteusvirran tiheys gk,korjattu (93% RH): 2,18E-06 kg/(m2s) 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wν: 3,20E-04 m/s 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wp: 2,35E-09 kg/(m2sPa) 

Vesihöyrynvastus Zν: 3,13E+03 s/m 

Vesihöyrynvastus Zp: 4,25E+08 m2sPa/kg 

Vesihöyrynläpäisevyys δν: 7,98E-06 m2/s 

Vesihöyrynläpäisevyys δp:  5,87E-11 kg/(msPa) 

Diffuusiovastuskerroin μ: 3,4   

Suhteellinen diffuusiovastus sd: 0,08 m 

 

Hygroskooppinen alue, tasapainokosteuspitoisuus w eri suhteellisissa kosteuksissa 

[kg/m3]: 

RH 33 % 57 % 75 % 85 % 93 % 97 % 

Adsorptio 3,21 4,14 5,46 7,10 12,72 36,23 

Desorptio 13,23 14,06 15,43 16,71 20,82 36,23 

 

Kapillaarinen alue, tasapainokosteuspitoisuus u eri kapillaarisissa kosteuksissa 

[kg/kg]: 

RH 99,977 % 99,927 % 99,77 % 99,27 % 97,7 % 92,7 % 

Desorptio 3,340 3,223 3,028 2,941 - - 
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8.1.3 Kalsiumsilikaattilevy, Epatherm 

Materiaali: Kalsiumsilikaattilevy 

Tuotteen nimi: Epatherm 

Kuivatiheys: 236 kg/m3 

Veden imeytymiskerroin Aw: 1,288 kg/(m2s0,5) 

Veden tunkeutumiskerroin Bw: 1,455 mm/s0,5 

Kapillaarinen kyllästyskosteus wcap: 837 kg/m3 

Maksimikosteuspitoisuus wmax: 843 kg/m3 

Korjattu kosteusvirran tiheys gk,korjattu (93% RH): 2,15E-06 kg/(m2s) 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wν: 3,14E-04 m/s 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wp: 2,31E-09 kg/(m2sPa) 

Vesihöyrynvastus Zν: 3,18E+03 s/m 

Vesihöyrynvastus Zp: 4,33E+08 m2sPa/kg 

Vesihöyrynläpäisevyys δν: 9,32E-06 m2/s 

Vesihöyrynläpäisevyys δp:  6,86E-11 kg/(msPa) 

Diffuusiovastuskerroin μ: 2,9   

Suhteellinen diffuusiovastus sd: 0,09 m 

 

Hygroskooppinen alue, tasapainokosteuspitoisuus w eri suhteellisissa kosteuksissa 

[kg/m3]: 

RH 33 % 57 % 75 % 85 % 93 % 97 % 

Adsorptio 3,50 4,19 5,19 6,32 10,14 26,40 

Desorptio 10,88 11,51 12,57 13,58 16,47 26,40 

 

Kapillaarinen alue, tasapainokosteuspitoisuus u eri kapillaarisissa kosteuksissa 

[kg/kg]: 

RH 99,977 % 99,927 % 99,77 % 99,27 % 97,7 % 92,7 % 

Desorptio 3,759 3,613 3,379 3,276 - - 
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8.1.4 Kalsiumsilikaattilevy, Skamotec 225 

Materiaali: Kalsiumsilikaattilevy 

Tuotteen nimi: Skamotec 225 

Kuivatiheys: 227 kg/m3 

Veden imeytymiskerroin Aw: 0,643 kg/(m2s0,5) 

Veden tunkeutumiskerroin Bw: 0,934 mm/s0,5 

Kapillaarinen kyllästyskosteus wcap: 700 kg/m3 

Maksimikosteuspitoisuus wmax: 842 kg/m3 

Korjattu kosteusvirran tiheys gk,korjattu (93% RH): 1,56E-06 kg/(m2s) 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wν: 2,18E-04 m/s 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wp: 1,60E-09 kg/(m2sPa) 

Vesihöyrynvastus Zν: 4,59E+03 s/m 

Vesihöyrynvastus Zp: 6,24E+08 m2sPa/kg 

Vesihöyrynläpäisevyys δν: 1,08E-05 m2/s 

Vesihöyrynläpäisevyys δp:  7,91E-11 kg/(msPa) 

Diffuusiovastuskerroin μ: 2,5   

Suhteellinen diffuusiovastus sd: 0,12 m 

 

Hygroskooppinen alue, tasapainokosteuspitoisuus w eri suhteellisissa kosteuksissa 

[kg/m3]: 

RH 33 % 57 % 75 % 85 % 93 % 97 % 

Adsorptio 2,67 3,76 5,81 8,17 15,00 38,51 

Desorptio 12,31 13,30 14,91 16,45 23,31 38,51 

 

Kapillaarinen alue, tasapainokosteuspitoisuus u eri kapillaarisissa kosteuksissa 

[kg/kg]: 

RH 99,977 % 99,927 % 99,77 % 99,27 % 97,7 % 92,7 % 

Desorptio 3,719 3,694 3,648 3,541 - - 
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8.1.5 Kalsiumsilikaattilevy, Kasil Pura 

Materiaali: Valkokalkkihydraattilevy 

Tuotteen nimi: Kasil Pura 

Kuivatiheys: 133 kg/m3 

Veden imeytymiskerroin Aw: 0,137 kg/(m2s0,5) 

Veden tunkeutumiskerroin Bw: 0,468 mm/s0,5 

Kapillaarinen kyllästyskosteus wcap: 347 kg/m3 

Maksimikosteuspitoisuus wmax: 745 kg/m3 

Korjattu kosteusvirran tiheys gk,korjattu (93% RH): 1,67E-06 kg/(m2s) 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wν: 2,35E-04 m/s 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wp: 1,73E-09 kg/(m2sPa) 

Vesihöyrynvastus Zν: 4,25E+03 s/m 

Vesihöyrynvastus Zp: 5,77E+08 m2sPa/kg 

Vesihöyrynläpäisevyys δν: 1,17E-05 m2/s 

Vesihöyrynläpäisevyys δp:  8,58E-11 kg/(msPa) 

Diffuusiovastuskerroin μ: 2,3   

Suhteellinen diffuusiovastus sd: 0,11 m 

 

Hygroskooppinen alue, tasapainokosteuspitoisuus w eri suhteellisissa kosteuksissa 

[kg/m3]: 

RH 33 % 57 % 75 % 85 % 93 % 97 % 

Adsorptio 4,00 4,77 6,21 7,96 14,56 32,25 

Desorptio 8,80 9,79 10,82 12,42 21,86 32,25 

 

Kapillaarinen alue, tasapainokosteuspitoisuus u eri kapillaarisissa kosteuksissa 

[kg/kg]: 

RH 99,977 % 99,927 % 99,77 % 99,27 % 97,7 % 92,7 % 

Desorptio - - - - - - 

 

8.2 Tuloskooste, ontelolaatat 

Kokeessa tutkittujen ontelolaattabetonien kosteustekniset ominaisuudet on koottu tuo-
temerkeittäin omiksi taulukoiksi seuraavilla sivuilla. Taulukkoarvoksi on merkitty viiva, 
jos tulos ei ole ollut luotettavasti kokeen perusteella määritettävissä. Ontelolaattojen 
tasapainokosteuskäyrän arvoja ei ole esitetty niiden epäluotettavuuden vuoksi. 
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8.2.1 Ontelolaatta, Lujabetoni 

Materiaali: Ontelolaattabetoni 

Tuotteen nimi: Lujabetoni 

Kuivatiheys: 2209 kg/m3 

Veden imeytymiskerroin Aw: 0,0008 kg/(m2s0,5) 

Veden tunkeutumiskerroin Bw: - mm/s0,5 

Kapillaarinen kyllästyskosteus wcap: 105 kg/m3 

Maksimikosteuspitoisuus wmax: 118 kg/m3 

Korjattu kosteusvirran tiheys gk,korjattu (93% RH): 3,20E-08 kg/(m2s) 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wν: 3,83E-06 m/s 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wp: 2,81E-11 kg/(m2sPa) 

Vesihöyrynvastus Zν: 2,62E+05 s/m 

Vesihöyrynvastus Zp: 3,57E+10 m2sPa/kg 

Vesihöyrynläpäisevyys δν: 7,78E-08 m2/s 

Vesihöyrynläpäisevyys δp:  5,71E-13 kg/(msPa) 

Diffuusiovastuskerroin μ: 350,7   

Suhteellinen diffuusiovastus sd: 7,11 m 

 

Kapillaarinen alue, tasapainokosteuspitoisuus u eri kapillaarisissa kosteuksissa 

[kg/kg]: 

RH 99,977 % 99,927 % 99,77 % 99,27 % 97,7 % 92,7 % 

Desorptio 0,051 - - - - - 
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8.2.2 Ontelolaatta, Parma 

Materiaali: Ontelolaattabetoni 

Tuotteen nimi: Parma 

Kuivatiheys: 2241 kg/m3 

Veden imeytymiskerroin Aw: 0,0052 kg/(m2s0,5) 

Veden tunkeutumiskerroin Bw: 00809 mm/s0,5 

Kapillaarinen kyllästyskosteus wcap: 120 kg/m3 

Maksimikosteuspitoisuus wmax: 139 kg/m3 

Korjattu kosteusvirran tiheys gk,korjattu (93% RH): 5,62E-08 kg/(m2s) 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wν: 6,73E-06 m/s 

Vesihöyrynläpäisykerroin Wp: 4,94E-11 kg/(m2sPa) 

Vesihöyrynvastus Zν: 1,49E+05 s/m 

Vesihöyrynvastus Zp: 2,02E+10 m2sPa/kg 

Vesihöyrynläpäisevyys δν: 1,35E-07 m2/s 

Vesihöyrynläpäisevyys δp:  9,92E-13 kg/(msPa) 

Diffuusiovastuskerroin μ: 204,4   

Suhteellinen diffuusiovastus sd: 4,10 m 

 

Kapillaarinen alue, tasapainokosteuspitoisuus u eri kapillaarisissa kosteuksissa 

[kg/kg]: 

RH 99,977 % 99,927 % 99,77 % 99,27 % 97,7 % 92,7 % 

Desorptio 0,058 - - 0,047 0,043 0,039 
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Kuva 3.1 Painelevylaitteisto: 1. 5 bar painekammio, 2. 15 bar painekammio, 3. veden 
poistoputkisto.  

 

Kuva 3.2 Painekammioiden 5 bar ja 15 bar 
painemittarit. 

 
  

1. liitosletku    

2. painemittari 

3. typpikaasupullo 

4. 100 bar painekammio 

 

 

Kuva 3.3 Painelevylaitteisto: 
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2.1 Paineistamisen aloittaminen 5 bar:n painelevylaitteistossa 

1. Kannen sulkemisen ja pulttien kiristämisen jälkeen kytke ilman jakeluputkisto kiinni 
5 barin painekammioon ja paineilmakompressorin letku mittaristoon. Käynnistä 
kompressori. Ennen paineensäätöä mittaristo nollataan. Sulje säätimet ja venttiilit 
(0-6 bar mittaristo). 

 

Kuva 3.4 Keraamisia painelevyjä pakkausmuoveissaan. 
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2. Avaa varovasti ulospurkausventtiili ja ulossyöttöventtiili ja odota, että vasemman 
puoleinen mittari näyttää nollaa. 

 
 

3. Mittariston nollauksen jälkeen sulje ulospurkausventtiili ja ulossyöttöventtiili. 

 

4. Avaa karkeasäätöventtiili ja säädä paine karkeasäädöllä halutuksi siten, että paine 
on 0,5 bar suurempi kuin haluttu painearvo esim. 1,0 bar kun halutaan 0,5 bar. 
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5. Sulje karkeasäätöventtiili ja avaa varovasti ulospurkausventtiili. Odota, kunnes 

mittaristo näyttää jälleen nollaa. Sulje ulospurkausventtiili. 

 
6. Avaa hienosäätöventtiilit ja säädä hienosäätimellä paine haluttuun lukemaan. 

Tämän jälkeen voit avata varovasti ulossyöttöventtiili, jolloin säädetty paine 
purkautuu painelevyastiaan. 
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2.2 Paineistamisen lopettaminen 5 bar:n painelevylaitteistossa 

1. Irrota vedenulospurkausputki  painekammion jakotukista. Sulje säätimet ja 
venttiilit, jonka jälkeen avaa varovasti ulospurkausventtiili. Odota, kunnes 
mittaristo näyttää nollaa. HUOM. Jätä ulospurkausventtiili ja ulossyöttöventtiili 
auki! 

 
2. Avaa kannen pultit ja poista pultit. Nosta kansi syrjään. 

 

2.3 Paineistamisen aloittaminen 15 bar:n painelevylaitteistossa 

1. Kannen sulkemisen ja pulttien kiristämisen jälkeen kytke ilmanjakeluputkisto kiinni 
painekammioon ja paineilmakompressorin letku mittaristoon. Käynnistä 
paineilmakompressori. Ennen paineenasetusta mittaristo nollataan. Sulje säätimet ja 
venttiilit (0-20 bar mittaristo). 
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2. Avaa varovasti ulossyöttö ja ulospurkautumisventtiili. Tarkista, että oikean puoleinen 

mittari näyttää nollaa. 

 
3. Mittariston nollauksen jälkeen sulje ulossyöttöventtiili ja ulospurkausventtiili. 
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4. Avaa karkeasäätöventtiili ja säädä paine karkeasäädöllä sopivaksi siten, että paine 

on reilusti suurempi kuin haluttu painearvo esim. 4,0 bar, kun halutaan 1,0 bar. 

 
5. Sulje karkeasäätöventtiili ja avaa varovasti ulospurkausventtiili. Odota, kunnes 

mittaristo näyttää jälleen nollaa. Sulje ulospurkausventtiili. 
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6. Avaa hienosäätöventtiilit ja säädä hienosäätimellä paine haluttuun lukemaan. Tämän 

jälkeen avaa varovasti ulossyöttöventtiili, jolloin säädetty paine purkautuu 
painelevyastiaan. 

 
 

2.4 Paineistamisen lopettaminen 15 bar:n painelevylaitteistossa 

1. Irrota vedenulospurkausputki painekammion jakotukista. Sulje venttiilit, jonka jälkeen 
avaa varovasti ulossyöttö. Odota, kunnes mittaristo näyttää nollaa. HUOM. Jätä 
ulossyöttö ja ulossyöttöventtiili auki! 
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2. Avaa kannen pultit ja poista pultit. Nosta kansi syrjään. 

3 KOKEEN VALMISTELU 

Koekappaleiden valmistamisesta ja säilyttämisestä, olosuhteista sekä mittojen 
määrittämisestä on kirjoitettu erilliset toimintatapaohjeet Koekappaleiden 
valmistaminen, Olosuhteiden hallinta sekä Koekappaleiden dimensiot ja tiheys. 

3.1 Koekappaleiden valmistelu 

Painelevykokeessa mitataan yhdestä materiaalista vähintään kymmenen 
koekappaletta jokaisessa painetasossa. Koekappaleet vakuumikyllästetään ennen 
koetta. 

3.1.1 Näytteet 

Kokeessa käytettävän koekappaleen mitat ovat seuraavat: 

- Halkaisija 57 mm (25,5 cm2) 
- Paksuus maks. 10 mm 

Koekappaleen vähimmäiskorkeus riippuu materiaalin rakenteesta ja raekoosta. 
Materiaaleista tulee valmistaa mahdollisimman ohut ja tasainen näyte, koska 
tasapainokosteuden saavuttamiseen menevä aika on suoraan verrannollinen näytteen 
korkeuden neliöön.  

Koekappaleiden työstettävyys: 

- Jäykkiä rakennusmateriaaleja voidaan työstää sirkkelillä ja vannesahalla. 
Koekappaleen pinnat viimeistellään hiomalla. 

- Pehmeät materiaalit voidaan työstää oikeaan muotoon käsin sahaamalla tai 
leikkaamalla. 

- Kiviaineiset materiaalit työstetään oikeaan kokoon timanttiporalla tai 
timanttisahalla. Koekappaleen pinnat viimeistellään timanttihiomalla. Ota 
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huomioon, että materiaalin tulee kestää uunikuivaus- ja kosteusrasitusta. Anna 
koekappaleiden kuivua sahaamisen jälkeen olosuhdehuoneessa.  

3.1.2 Näytteiden vakuumikyllästäminen 

Aluksi materiaali kuivataan uunissa, kunnes vakiomassa on saavutettu (0,1 % 
kolmessa perättäisessä 6 tunnin välein tehdyssä mittauksessa) [NT Build 481]. 
Kuivaaminen tapahtuu yleensä 105 °C lämpötilassa, mutta esimerkiksi kipsilevy tulee 
kuivata noin 50 °C lämpötilassa. Kipsin sisältämää kidevettä ei nimittäin saa 
haihduttaa kuivattaessa, koska se on osamateriaalin koostumusta käyttöolosuhteissa. 
Myös esimerkiksi polystyreeni tulee kuivata 50 °C lämpötilassa.  

Vakuumikyllästämiseen käytetään TTY:n valutilan vakuumikyllästyslaitetta. 
Kyllästämisessä noudatetaan laitteen ohjeita. Kuivat näytteet kyllästetään vedellä 
vakuumikyllästyksellä alipaineen avulla. Koekappaleita pidetään 100 Pa alipaineessa 
vähintään 6 tuntia. Alipaineen avulla ilma poistetaan materiaalin huokosista. 
Alipaineistuksen jälkeen vettä lasketaan paineastiaan niin paljon, että koekappaleet 
jäävät veden alle (noin 15-20 litraa). Tällöin materiaalin huokoset täyttyvät kokonaan 
vedellä. Paineastiasta koekappaleet nostetaan kannelliseen vesiastiaan, jossa on 
käänteisosmoosilaitteistolla puhdistettua ja de-ionisoitua vettä. Keveiden 
koekappaleiden päälle laitetaan lisäksi vettä imemätön paino varmistamaan 
vesiupotus. Koekappaleet säilytetään vesisäilytyksessä painelevykokeeseen asti. 

3.2 Laitteiston valmistelu 

Painevälin 0-15 barin kokeissa käytettävät keraamiset painelevyt kyllästetään 
paineastioissa seuraavasti:  
1. Levyn pidikkeet asennetaan astiaan. 5 barin painekammiossa teräksiset pidikkeet 

asennetaan painekammion teräslevyihin. 15 barin kammiossa ensimmäinen 
painelevy asennetaan painekammion pohjalle kolmiotuen varaan. Seuraavat levyt 
tuetaan kolmella muovituella alimmaisen levyn päälle.  

2. Keraaminen painelevy asetetaan pidikkeiden päälle painekammioon musta, 
kumipinnoite alaspäin. Levyn venttiiliin yhdistetään ulosvirtausputki metallisella 
liittimellä. Ulosvirtausputken tulee olla mahdollisimman suorassa levyn 
suuntaisesti kuten seuraavan sivun kuvassa 4.1.  

3. Levyn päälle valutetaan de-ionisoitua vettä (n. 4-5 dl). Levyn mustat, ylösnostetut 
kumireunukset estävät levyn päälle kaadetun veden valumasta reunoilta alas.  

4. Seuraavaksi asetetaan pidikkeet seuraavaa levyä varten.  
5. Edellä mainitut vaiheet toistetaan kaikille painelevyille, kunnes astiassa on 4 

keraamista painelevyä. Myös eri painetasoisia levyjä pystytään kyllästämään 
samassa kyllästysprosessissa. Tällöin on huomioitava, että painekammioon 
muodostettava paine saa olla korkeintaan pienin levyn yläpintaan merkitty paine.  

6. Astian reunat pyyhitään kuivaksi ennen kannen sulkemista. Kuvassa 3.1 on 
näytetty painekammion ulkopuolella oleva veden poistoputkisto, jolla johdetaan 
kyllästämisen aikana painekammiosta poistuva vesi mitta-astiaan. Kyllästämisen 
aikana on huolehdittava, että poistoputken pää jää astiassa veden pinnan 
yläpuolelle. Astiana käytetään 2,5 litran muovikannua.  
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7. Kannen pultit asennetaan paikoilleen ja kiristetään ristiin käsivoimin.  
8. Painelevyt kyllästetään 0,5-1 bar paineessa. Paineen säätö tehdään kohtien 3.1 ja 

3.3 mukaan. Keraamisia painelevyjä kyllästetään 24 tuntia.  
9. Paineistamisen lopetus tehdään kohtien 3.2 ja 3.4 mukaan. 
10. Kannen pultit avataan ja poistetaan ristikkäin. Kansi nostetaan syrjään. 
11.  Keraamisen levyn ulosvirtausputki irrotetaan painelevystä. Painelevy nostetaan 

painekammiosta molemmilla käsillä, kiinnipitäen mustasta kumilevystä. 
Mahdollinen irtovesi valutetaan levyn päältä painekammioon. Painelevy nostetaan 
vesiastiaan, jossa on de-ionisoitua vettä. Poistetun painelevyn kannattimet 
poistetaan painekammiosta.  

12. Edellinen vaihe toistetaan kaikille astiassa oleville keraamisille levyille. 
 

Kuva 4.1 Keraamisten levyjen asentaminen 5 barin painekammioon.  

Vesisäilytykseen nostetut levyt voidaan pinota päällekkäin, jos ne eivät kosketa 
lainkaan toisiaan eikä teräksinen poistoventtiili riko toisen levyn mustaa kumipintaa. 
Levyjen välissä käytetään tällöin tukevaa muovivälikettä esim. pvc-putkesta leikattuja 
renkaita. Kyllästyksen jälkeen levyt ovat valmiita käytettäviksi. Myöhemmin käytettävät 
esikyllästetyt painelevyt säilytetään veteen upotettuina kannellisissa vesiastioissa. 

 
100 bar:n painekammiossa käytetään selluloosakalvoa. Selluloosakalvo kyllästetään 
suoraan 100 bar painekammion pohjalevylle. Painekammiosta poistetaan kansi, 
teräksinen puristinrengas ja kumiset tiivisteet. Ennen selluloosakalvon asettamista 
pohjalevyn päälle kalvoa pehmitetään 10-15 minuuttia huoneen lämpöisessä vedessä. 
Pehmennyt selluloosakalvo asetetaan keskeisesti painekammion verkkomaisen 
pohjalevyn päälle. Seuraavaksi kalvon päälle asetettiin puristinrenkaan kuminen 
tiiviste ja teräksinen puristinrengas tiiviisti paikoilleen. Selluloosakalvon päälle 
valutetaan noin 0,75 litraa de-ionisoitua vettä. Kalvon annetaan kyllästyä kannella 
peitettynä vähintään 16 tuntia, jonka jälkeen irtovesi poistetaan imuputkilla tai pipetillä. 
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100 bar:n painekammiossa koe on aloitettava heti selluloosakalvon kyllästämisen 
jälkeen. 

3.3 Kaoliinisavipastan valmistaminen 

Alle 15 bar:n paineessa voidaan käyttää kaoliinisavipastaa varmistamaan hyvä 
kapillaarinen kontakti huokoisen koekappaleen ja keraamisen painelevyn välillä. Tämä 
ei ole aina välttämätöntä. Erittäin tasaiset pinnat (esim. timanttileikatut ja –hiotut) 
riittävät takaamaan hyvän kapillaarisen yhteyden koekappaleen ja keraamisen levyn 
välillä.  
 
Kaoliinisavipasta tehtiin sekoittamalla suhteessa 1:1,2 kaoliinia ja de-ionisoitua vettä. 
Saven ja veden suhteutuksessa on huomioitava saven vesipitoisuus. 
Kaoliinisavirakeet jauhetaan ensin mekaanisesti jauheeksi. Oikean kootumuksen 
löytämiseksi on syytä tehdä useita koepastoja, joiden notkeuden perusteella on 
helppo arvioida seokseen lisättävän veden määrää. Pastan koostumuksen on oltava 
sen verran kiinteää, ettei se leviä keraamiselle levylle itsestään. Toisaalta pastan pitää 
olla sen verran löysää, että savi toimii veden kyllästämänä kapillaariyhdisteenä 
koekappaleen ja levyn välillä. Pasta valmistetaan pienissä erissä erillisissä 
sekoitusastioissa ennen painelevykokeen aloittamista. Kuvassa 4.2 on jauhamatonta 
ja jauhettu kaoliinisavea sekä valmista kaoliinisavipastaa. 

 
 
 
 

4 KOKEEN SUORITTAMINEN 

Ennen kokeen aloittamista koekappaleille valitaan tutkittavat painetasot. 
Mittausteknisesti voidaan suorittaa taulukkoon 5.1 lihavoidulla tekstillä merkityt 
painetasot.  
 
Koe tulee suorittaa 23±1 °C lämpötilassa. Painelevykoe aloitetaan koekappaleiden 
punnituksilla. Koekappaleet nostetaan yksi kerrallaan vesisäilytyksestä ja punnitaan 
elektronisella vaa’alla. Koekappaleen ja vaa’an välissä käytetään vettäimemätöntä 
välikettä.  Vakuumikyllästetyn koekappaleen paino (msw) merkitään 
mittauslomakkeeseen. Irtovesi pyyhitään kostealla sienellä koekappaleen pinnalta ja 

Kuva 4.2 Kaoliinisavea ja 
kaoliinisavipasta. 
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koekappale punnitaan uudelleen. Pyyhityn koekappaleen paino (mssd) merkitään 
mittauslomakkeeseen. Jos kokeessa käytetään kaoliinisavipastaa, niin seuraavaksi 
koekappaleen pintaan asetetaan paineenkestävä suodatinpaperi. Kaoliinisavipastaa 
levitetään suodatinpaperin päälle 0,5-1 cm korkea, yhtenäinen pastakerros. Tämän 
pastakerroksen päälle laitetaan toinen suodatinpaperi suojaamaan keraamista levyä 
kaoliinisavipastalta. Suodatinpaperi painetaan varovasti kaoliinisavipastaa vasten 
siten, ettei pastan ja suodatinpaperin väliin jäänyt ilmakuplia. Tämän jälkeen 
koekappale nostetaan pastakerroksineen keraamiselle levylle pastakerros alaspäin. 
Koekappaletta painetaan kevyesti painelevyä vasten siten, että kaoliinipastaa leviää 
tasaisesti koekappaleen sivujen ulkopuolelle. Nämä vaiheet toistetaan lopuille 
koekappaleille.  

Taulukko 5.1 Huokosalipainetta ja astian painetasoa vastaava suhteellinen kosteus sekä 
käytettävät laitteet. 

 
 
Kun kaikki koekappaleet on aseteltu tiiviisti keraamisen painelevyn päälle (kuva 5.1) ja 
levy nostettu painekammioon, kammion pinnoilla olevat vesipisarat kuivataan 
imupaperilla. Keraamisen levyn venttiili yhdistetään ulosvirtausputkeen. Edelliset 
vaiheet toistetaan 3 muulle keraamiselle levylle. Painelevyjen täyttämisen ajaksi  
painekammio suljetaan väliaikaisesti muovikannella haihtumisen estämiseksi. Kun 
kaikki 4 keraamista levyä on asetettu painekammioon, kammion kansi suljetaan 
huolella. Kannen pultit asetetaan paikoilleen ja kiristetään käsivaraisesti.  
 
Painekammio paineistetaan kohtien 3.1 ja 3.3 mukaan aloittamalla matalimmasta 
paineesta. Standardin Nordtest BUILD 481 mukaan koekappaleen tasapainokosteus 
on saavutettu, kun ulospurkautuvan veden määrä on vähemmän kuin 0,05 cm3 48 
tunnissa. Vesimäärä punnitaan päivittäin ja lukema merkitään painetason kohdalle 
mittauslomakkeeseen. 
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Kuva 5.1 Koekappaleet aseteltuna keraamiselle levylle. 

 
Ennen seuraavaan painetasoon siirtämistä koekappaleet on punnittava. Paineistus 
lopetetaan kohtien 3.2 ja 3.4 mukaan. Koekappaleet nostetaan keraamiselta levyltä 
yksi kerrallaan punnittavaksi. Ennen punnitusta koekappaleesta irrotetaan 
kaoliinisavikerros, jos sitä on käytetty kokeessa. Punnitustulos mw merkitään 
mittauslomakkeeseen. Punnittu koekappale laitetaan erilliseen astiaan odottamaan 
seuraavia toimenpiteitä. Edellä mainitut vaiheet toistetaan kaikille koekappaleille. 
Koekappaleiden punnitus on tehtävä mahdollisimman nopeasti haihtumisen 
minimoimiseksi. Punnituksen aikana painekammion päällä käytetään helposti 
siirreltävää muovikantta. Lopuksi painelevyt pestään pehmeällä sienellä juoksevan 
veden alla ja asetaan kaappiin kuivumaan niille varatuille paikoille. Kokeessa olleet 
koekappaleet uunikuivataan ja punnitaan. 

 
Kokeen vaiheet toistetaan vastaavalla tavalla jokaisessa 0,316-10 barin painetasossa. 
Jokaisessa painetasossa käytetään vakuumikyllästettyjä koekappaleita ja kyllästettyjä 
keraamisia painelevyjä. Lisäksi tarvittaessa valmistetaan tuore kaoliinipasta 
kapillaariseksi väliaineeksi.  
 
Painetasojen 31,6 bar ja 100 bar kokeet suoritetaan 100 bar:n painelaitteistolla (kuva 
3.3). Korkeapainekammioon mahtuu paineistettavaksi 12 koekappaletta kerrallaan. 
Koekappaleet asetetaan suoraan kyllästetyn selluloosakalvon päälle. Kokeen 
suorittamisvaiheet ovat samat kuin edellä kuvatut. Painetason vaihdon yhteydessä 
selluloosa kalvo vaihdetaan uuteen ja kyllästetään kohdan 3.2 mukaan ennen 
korkeamman painetason paineistamista. Käytetty selluloosa kalvo hävitetään 
poltettavan jätteen mukana. 

5 VIRHELÄHTEET 

Painelevykokeen suorittamisessa on havaittu useita virhelähteitä. Näistä 
merkittävimmät on mainittu seuraavana. 
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Kokeen suorittaminen vaatii useita koekappaleita. Yhdessä kokeessa voi olla samaan 
aikaan jopa 48 koekappaletta. Kaikki koekappaleet punnitaan painetason nostamisen 
yhteydessä. Ensimmäisenä punnittujen koekappaleiden paino voi haihtumisen 
johdosta muuttua ennen seuraavaan painetasoon siirtoa. Punnitut koekappaleet tulisi 
tällöin asettaa painetasoa vastaavaan suhteelliseen kosteuteen odottamaan 
seuraavaa painetasoa. Tämä virhelähde pyritään eliminoimaan käyttämällä joka 
painetasossa vakuumikyllästettyjä koekappaleita sekä pitämällä paineastioiden päällä 
helposti siirrettäviä, erillisiä muovikansia. 
 
Koekappaleiden pinnan tasaisuudella on merkittävä vaikutus kappaleen ja keraamisen 
levyn väliseen kapillaariseen kontaktiin. Huono kapillaarikontakti hidastaa veden 
virtaamista koekappaleesta pois keraamiseen painelevyyn. Veden hidas siirtyminen 
vaikuttaa myös tasapainotusaikaan. Kapillaarista kontaktia voidaan parantaa 
käyttämällä kaoliinipastakerrosta koekappaleiden ja keraamisten levyjen välissä. Ensi 
sijaisesti koekappaleen kontaktipinta on käsiteltävä esim. hiomalla se mahdollisimman 
tasaiseksi. 
 
Kokeessa on havaittu ongelmia kaoliinisaven käytössä. Ilman suodatinpaperia 
kaoliinisavi tunkeutui koekappaleiden huokosiin ja aiheutti koekappaleeseen 
painonmuutoksen. Ongelma on ratkaistu käyttämällä paineenkestävää 
suodatinpaperia. Parhaimmat vedenläpäisytulokset on saatu käyttämällä vastaavaa 
suodatinpaperia kuin maamateriaaleille tyypillisessä kolmiaksiaalikokeessa. 
Suodatinpaperi liimautuu hyvin kostean koekappaleen pintaan. Paperin pinnalle 
levitetään kaoliinisavipasta, jonka päälle liimattiin toinen suodatinpaperi. Keraamiseen 
levyyn painettuna kaoliinipasta tasoittaa koekappaleen epätasaisuudet ja toimii 
kauttaaltaan kapillaarisena yhteytenä. Suodatin paperit estävät kaoliinipastan 
tunkeutumasta koekappaleeseen sekä keraamiseen levyyn. 
 
Myös tasapainottumisajalla on suuri merkitys kokeen lopputuloksiin. Liian lyhyt 
tasapainotusaika antaa materiaalille liian suuren kosteuspitoisuuden eri paineissa. 
Materiaalin tasapainotusaika on hyvä arvioida esim. hygroskooppisen 
tasapainokosteuskokeen perusteella tai etsiä vertailuarvoja kirjallisuudesta. 
Tasapainotusajassa on lisäksi huomioitava vakuumikyllästyksen vaikutus; suuren 
vesimäärän poistuminen vaatii pidemmän tasapainotusajan. 
 
Veden pintajännitys ja viskositeetti muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Tämän vuoksi 
koetilan lämpötila tulee pitää tasaisena. Tutkimuksessa koetilan lämpötilaa seurataan 
lämpötila-antureihin yhdistetyllä Rotronic HygroLog –laitteella, johon lämpötila 
tallentuu myöhempää tarkastelua varten. 
 
Painekammion painetaso voi laskea kokeen edetessä. Tämä vaikuttaa kokeen 
tuloksiin ellei painetasoa pidetä kokeen aikana vakiona. Tutkimuksessa painetasoa on 
tarkkailtava ja tarvittaessa säädettävä päivittäin mittariston avulla. Painetason 
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Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille. 
Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan. 
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noustessa tavoitepainetta korkeammalle materiaali tasapainottuu pienempään 
suhteelliseen kosteuteen. Tämä on huomioitava kosteuspitoisuuksia määritettäessä.  

6 TULOSTEN KÄSITTELY 

Laskenta: 

Kappaleen kosteuspitoisuus u [kg/kg] lasketaan yhtälöllä: 

       

 

jossa u on kosteuspitoisuus paino-osina [kg/kg], mw on koekappaleen massa [kg] ja 
m0 on kuivatun koekappaleen massa [kg]. 

Jokaisen koekappaleen kosteuspitoisuudet lasketaan erikseen ja materiaalin 
kosteuspitoisuus määritetään niiden keskiarvona. Kapillaarisen 
tasapainokosteuskäyrän desorptiokäyrä saadaan yhdistämällä eri kosteuksissa 
saatujen kosteuspitoisuuksien arvot suorilla. Kapillaarinen tasapainokosteuskäyrä 
esitetään keskimääräisen huokosalipaineen s [Pa] funktiona.


