
Paranna puunkuivausprosessia tarkoilla 
kosteusmittauksilla 

Puukuivaamojen ohjauksessa on oleellista mitata ilman  
suhteellista kosteutta. Suhteellisen kosteuden lisäksi prosessin-
ohjauksessa säädetään tyypillisesti aikaa ja lämpötilaa. 
Säätöjärjestelmän kaava perustuu kokemusperäiseen 
tietoon siitä, kuinka saavutetaan haluttu puun loppukosteus 
mahdollisimman nopeasti pitämällä kuitenkin liian nopean 
kuivumisen aiheuttama halkeilu hyväksyttävällä tasolla. 
Kaavat ovat prosessikohtaisia, minkä lisäksi mm. käytettävä 
puulaatu ja vuodenaika vaikuttavat tulokseen. Koska 
kokonaisuuden hallinta on monimutkaista, parhaan tuloksen 
saa mittaamalla kuivumisen etenemistä jatkuvatoimisesti. 

Mittaustarkkuus vaikuttaa 
laatuun ja kuivaamon 
kapasiteettiin

Kosteusmittauksen tarkkuudella 
on huomattava vaikutus sekä 
kuivausprosessin laatuun että 
kuivaamon kapasiteettiin. Epätarkka 
mittaus vaikuttaa seuraavasti: 

•	Mikäli	kosteusmittaus	näyttää	
liian korkeaa arvoa, on todellinen 
olosuhde haluttua kuivempi ja 
riski halkeiluvaurioille kasvaa. 
Ylikuivaaminen	myös	tuhlaa	
energiaa ja kuluttaa kallista 
kapasiteettia.

•	Mikäli	kosteusmittaus	näyttää	
liian alhaista arvoa, on todellinen 
olosuhde haluttua kosteampi ja 
kuivuminen hidastuu. Optimia 

pidemmät kuivausajat johtavat 
kuivaamon kapasiteetin 
alenemiseen.  

Miten ylläpidetään hyvä 
mittaustarkkuus
Hyvän	mittaustarkkuuden	saa	
parhaiten	ylläpidettyä	huomioimalla	
kolme asiaa: oikea asennus, 
sovellukseen	sopiva	anturityyppi	
sekä	säännöllinen	kalibrointi.

Asennustapa vaikuttaa 
oleellisesti
Puukuivaamo on prosessissa 
esiintyvän	veden	ja	puuperäisten	
epäpuhtauksien (kuten puusta 
irtoavan pihkamaisen hartsin) 
vuoksi vaativa asennuskohde 
kosteuslähettimille.  Luotettavuutta 
voidaan parantaa merkittävästi 
seuraavin keinoin:

•	 Anturikaapeloinnin	läpiviemiseen	
käytetty	yhde	on	eristettävä	
niin	hyvin,	ettei	sen	yläosaan	
kondensoidu	vettä.	Tyypillisesti	
kaapelointi viedään kamarin 
katon läpi, jolloin läpiviennin 
yläosa	on	ulkoilman	lämpötilassa.	
Mikäli	yhdettä	ei	eristetä	
riittävästi, pääsee sen sisälle 
kondensoitumaan vettä, joka 
puolestaan valuu anturille 
aiheuttaen mittausvirheitä ja 
korroosiota.

•	 Kondenssista	aiheutuvien	
ongelmien välttämiseksi 
anturikaapeloinnin	läpivientiyhteen	
on	oltava	niin	tiivis,	ettei	höyry	
pääse virtaamaan sen läpi. 

•	 Kosteuslähettimen	mittapää	on	
suojattava kaapelia tai anturia 
kannattelevaa rakennetta pitkin 
valuvalta vedeltä.
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•	 Kosteuslähettimen	mittapää	on	
suojattava ilmavirran mukana 
vaakatasossa liikkuvilta pisaroilta 
ja epäpuhtauksilta.

Eräällä sahalla kosteuslähettimien 
asennus toteutettiin huolellisesti 
ottaen	huomioon	yllämainitut	tekijät,	
jolloin mahdolliset virhelähteet 
eliminoitiin.	Asennustavan	
muutoksen	jälkeen	käyttäjä	on	ollut	
tyytyväinen	tehtyyn	ratkaisuun	
korjaustarpeen	vähennyttyä	sekä	
mittaustarkkuuden parannuttua.

Lämmitettävä mittapää 
vähentää kondensaatiota
Puukuivaamoon soveltuu parhaiten 
Vaisalan	patentoima	lämmitettyä	
mittapäätä	käyttävä	lähetin.	
Lämmitys	minimoi	kondenssin	
syntymistä	suoraan	anturille	ja	
nopeuttaa tarkan mittaustuloksen 
saamista kondensoivan olosuhteen 
kuten kamarin latauksen jälkeen. 

Myös	anturimateriaali	vaikuttaa	
mittauksen	vakauteen.	Polymeeri-
pohjaiset kosteusanturit voivat 
näyttää	liian	alhaista	kosteutta,	
mikäli mittausolosuhteissa 
on anturia kontaminoimaan 
pääseviä epäpuhtauksia. 
Vaisala	HUMICAP®180R anturiin 
integroitu	kemikaalien	puhdistus-
toiminto poistaa anturista 
siihen	kertyneitä	haitallisia	
kemikaaleja kuumentamalla anturia 
lyhytaikaisesti	säännöllisin	väliajoin.

Suojaa mittapää 
tippuvedeltä ja roiskeilta
Vaisala	HUMICAP®	HMT337	
kosteus-	ja	lämpötilalähettimeen	on	
saatavilla mittapään asennussuoja 
(HMT330WPA),	jonka	sisään	kosteus-	
ja	lämpötilamittapäät	asennetaan.	
Suoja estää tehokkaasti roiskeveden 
ja kattorakenteista johtuvan veden 

pääsyn	kosteusmittapäähän.	Näin	
mittauksen vasteaika nopeutuu, 
eikä	kosteusarvoissa	esiinny	
häiritseviä ”vesipiikkejä”. Lisäksi 
ulkoinen suoja estää puusta irtoavan 
hartsin ja muiden epäpuhtauksien 
pääsyä	mittapään	suotimeen.	
Näin	suotimen	käyttöikä	pitenee,	
mikä	näkyy	vähentyneenä	huollon	
tarpeena ja tasalaatuisena kosteuden 
mittauksena.  

Asennussuoja	on	suunniteltu	
erityisesti	puukuivaamokäyttöön.	
Mittapään	voi	helposti	tuoda	
katon	läpi	tehdystä	noin	30	mm	
halkaisijaltaan olevasta reiästä. 
Suojan voi tuoda prosessiin 
esimerkiksi onton putken päähän 
kierrettynä	tai	sen	voi	ripustaa	
mukana	tulevien	kiinnitysten	avulla.	

Kalibrointi kerran 
vuodessa 
Kaikille	mittalaitteille,	myös	
kosteuslähettimille,	säännöllinen	
kalibrointi	on	tarkan	mittauksen	

perusta. Oikein asennettuna 
lähettimet toimivat luotettavasti ja 
mittaustarkkuuden varmistamiseen 
riittää	vuosittainen	kalibrointi.	
Tämän lisäksi  vuosittaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi riittää 
mittapään puhdistaminen ja anturia 
suojaavan suotimen vaihto.

Kosteuslähettimet voidaan helposti 
kalibroida	joko	kentällä	käyttämällä	
Vaisalan	kylläisiin	suolaliuoksiin	
perustuvaa	kalibraattoria	(Vaisala	
HMK15)	tai	vaihtoehtoisesti	
lähettämällä lähettimet Vaisalan 
kalibroitaviksi	laboratorio-oloihin.	

Kenttäkalibroinnin	etuna	on	se,	
että lähetintä ei tarvitse poistaa 
käytöstä	huoltoon	lähettämisen	takia,	
kun	taas	laboratoriokalibroinnin	
etuna on parempi tarkkuus. 
Laboratoriokalibroinnin	myös	
suorittaa aina siihen erikoistunut 
asiantuntija. 

Lue lisää Vaisalan 
kosteusmittalaitteista osoitteessa 
www.vaisala.fi/kosteus.

HMT330WPA asennussuoja estää roiskeveden ja epäpuhtauksien pääsyn 
kosteusmittapäähän.


