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Nykypäivänä elintarvikkeet, kuten jauheliha ja leikkeleet, ovat pakattuna muovisiin vuokiin, 

jotka ovat mahdollista korvata lähitulevaisuudessa ympäristöystävällisemmällä 

materiaalilla, PET-päällystetyllä kartongilla. Tämä on mahdollista, jos kartonkivuoan tiiveys 

on vähintään yhtä hyvä kuin muovisella vuoalla. Tiiveyteen vaikuttaa oleellisesti 

saumauspinnan tasaisuus. Kartonkivuoka-aihiot voidaan valmistaa mallileikkurilla, joka on 

tasostanssausta joustavampi vaihtoehto pienien valmistuserien valmistuksessa. 

Stanssauksen jälkeen aihiot prässätään vuoiksi. Mallileikkurilla valmistettujen 

kartonkivuokien saumauspinnanlaatua ei ole tutkittu aiemmin, minkä vuoksi 

mallileikkurissa käytettävien nuuttausrullien leveyden vaikutusta saumauspintaan ei tiedetä. 

 

Tutkimus sisältää kirjallisuusselvityksen nuuttauksen, stanssauksen ja prässäyksen 

perusperiaatteista sekä kokeellisen osuuden, joka sisältää vuoka-aihioiden valmistamisen 

Kongsberg XE-10 mallileikkurilla, aihioiden prässäämisen LUT pakkauslinjalla sekä 

valomikroskooppianalyysin ja vertailun eri tavoin valmistettujen vuokien saumauspinnasta 

otettujen koepalojen kesken. 

 

Valomikroskooppikuvien analysoinnissa kävi ilmi, että mallileikkurissa käytetyistä 

nuuttausrullista (2, 3, 4 ja 6 pt) ja käytetyistä materiaalipaksuuksista (190 + 40 WPET ja 350 

+ 40 WPET), kapeimmalla nuuttausrullalla saatiin parempi saumauspinta ohuemmalle 

materiaalille ja leveämmillä rullilla (4 ja 6 pt) saatiin vastaavasti parempi saumauspinta 

paksummalle materiaalille. 

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi jatkotutkimuksissa, joissa tutkitaan 

mallileikkurin avulla valmistetun kartonkivuoan saumauspinnan laatua ja tiiveyttä, 

kuumasaumaamalla vuoan saumauspintaan muovikalvo ja suorittamalla tiiveystesti.  
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Nowadays food products, such as minced meat and cold cuts, are packed in plastic trays, 

which can be replaced in near future by more eco-friendly material, PET-covered 

paperboard. It is possible, if paperboard trays are at least as tight as plastic trays. Tightness 

of trays is related to the smoothness of the sealing surface of the tray. Paperboard tray blanks 

can be manufactured by using digital cutter, which is more flexible option for traditional die 

cutting when making smaller batches. Tray forming comes after blank manufacturing. The 

seaming surface of paperboard trays, which are manufactured by digital cutter, has not been 

researched before. That is why the effect of creasing rollers to the seaming surface is not 

known. 

 

This research includes literature review about basics of creasing, die cutting and tray forming 

and an experimental part, in which paperboard tray blanks are manufactured by Kongsberg 

XE-10 digital cutter, tray forming with LUT Pakkauslinja and light microscope analysis and 

comparison between specimen cut from seaming surfaces of trays. 

 

In light microscope analysis, it was found that different creasing rollers (width of 2, 3, 4 and 

6 pt) and paperboard (190 + 40 WPET and 350 + 40 WPET) used in research have different 

impact on each other. The narrowest creasing roller was suitable for thinner paperboard and 

broader rollers (4 and 6 pt) were suitable for thicker paperboard to get best possible seaming 

surface. 

 

Results of this research can be further used in researches, that focus even more in tightness 

of the paperboard trays manufactured by the assist of digital cutters. Especially in researches, 

in which a plastic film is seamed on the seaming surface of the tray and a tightness test is 

carried out.  
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b  leikkausterän leveys [mm] 

bn  vastakappaleen uran leveys [mm] 

br  nuuttausterän leveys [mm] 
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h  tunkeuman syvyys [mm] 
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1 JOHDANTO 

 

 

Nykypäivänä elintarvikemarkkinoiden pakkaukset on pääosin valmistettu muovista. 

Kyseisiin pakkauksiin on pakattu jauhelihaa, leikkeleitä tai muita vastaavia tuotteita. 

Tulevaisuudessa muovipakkaukset on mahdollista korvata kartongista valmistetuilla 

puristusmuovatuilla vuoilla, joihin kuumasaumataan muovikalvo samalla tavalla kuin 

tämänhetkisiinkin pakkauksiin. Kartonkipakkaukset olisivat ympäristöystävällisempi 

vaihtoehto nykyisille pakkauksille. Jotta muoviset pakkaukset voitaisiin korvata, 

kartonkivuokien on oltava vähintään yhtä tiiviitä kuin muovisten pakkausten, mikä on 

elintarvikkeiden säilymisen edellytys. Kartonkivuokien tiiveyteen vaikuttaa niiden 

saumauspinnan tasaisuus. Mitä tasaisempi saumauspinta on, sitä paremmin kuumasaumaus 

onnistuu ja sitä tiiviimpi pakkauksesta tulee (Leminen 2016, s. 27). Tässä tutkimuksessa 

tutkitaan kartonkivuoan saumauspinnan tasaisuutta, kun vuoka-aihiot ovat valmistettu 

mallileikkurilla. Kyseinen valmistustapa voisi toimia tasostanssauksen korvaavana 

menetelmänä puristusmuovattujen polyeteenitereftalaatti-päällystettyjen (PET) 

kartonkivuokien valmistuksessa, kun valmistetaan pienempiä eriä (Esko 2016a, s. 1–6.). 

 

1.1 Aikaisemmat tutkimukset 

Aikaisemmissa tutkimuksissa Tanninen (2003), Leminen (2016) Leminen et al. (2015a) ja 

Leminen et al. (2015b) ovat käsitelleet vuoka-aihioiden valmistamista tasostanssauksella, 

minkä jälkeen ne ovat prässätty ja kuumasaumattu. Lopuksi valmiiden vuokien tiiveyttä on 

tutkittu kyseisissä tutkimuksissa.  

 

1.2 Työn tavoitteet ja suorittaminen 

Kandidaatintyön tavoitteena on ottaa selvää, onko mallileikkurissa käytetyn nuuttausrullan 

leveydellä vaikutusta puristusmuovatun kartonkivuoan saumauspinnan laatuun. Tutkimus 

sisältää kirjallisuusosion taivekartonkiaihion stanssauksen eli muotoleikkauksen ja 

kartonkivuoka-aihion puristusmuovauksen perusperiaatteista. Teorian lisäksi esitetään 

kokeellisen osuuden suorittamisen periaatteet, minkä jälkeen vuoka-aihioita valmistetaan 

neljällä erilevyisellä nuuttausrullalla kahdelle eri materiaalipaksuudelle. Nuuttausrullien 

leveydet ovat 2, 3, 4 ja 6 pt ja käytetyt materiaalit ovat Stora Enson 190 + 40 WPET eli 

valkoinen PET-päällysteinen kartonki (numeroarvot ovat kartongin ja muovipäällysteen 
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neliöpainot g/m2) ja 350 + 40 WPET (Stora Enso 2017). Vuoka-aihiot prässätään 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston eli LUT:n (engl. Lappeenranta University of 

Technology) prässäyslinjalla käyttäen neljää eri parametriparia vaihtamalla 

prässäyslaitteiston kehäpaineen ja puristusvoiman arvoja. Lopuksi kartonkivuoista otetaan 

koepalat, jotka valetaan muoviin, minkä jälkeen saumauspintaa analysoidaan 

valomikroskoopin avulla. Loppuanalyysissa vuokien koepalojen eroja tutkitaan seuraavasti:  

• Sama materiaalipaksuus, sama työkalu, eri prässäysparametrit 

• Sama materiaalipaksuus, eri työkalu, samat prässäysparametrit 

• Eri materiaalipaksuus, sama työkalu, samat prässäysparametrit 

 

1.3 Hypoteesi 

Alustavana hypoteesina on, että paksummalle materiaalille (350 + 40 WPET) 

nuuttauskuvion tekoon soveltuvat paremmin leveämmät nuuttausrullat (4 ja 6 pt) ja 

ohuemmalle materiaalille (190 + 40 WPET) kapeammat nuuttausrullat (2 ja 3 pt), kun 

tarkoituksena on saada paras mahdollinen saumauspinta. 

 

1.4 Työn rajaus 

Työssä keskitytään nuuttauksen, stanssauksen ja puristusmuovauksen perusperiaatteisiin ja 

laitteistoihin teorian kannalta. Käytännön koemittaukset tehdään kahdelle eri 

materiaalipaksuudelle neljällä erilevyisellä nuuttausrullalla. Kokeellinen osuus suoritetaan 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laboratoriotiloissa mallileikkurilla, joka on malliltaan 

Kongsberg XE-10. Koemittausten tuloksia eli eri kartonkivuokien saumauspinnan laatua 

analysoidaan valomikroskoopilla. Kartonkivuokaa ei kuumasaumata muovikalvolla, joten 

tässä työssä ei tarkastella valmiin kartonkivuoan tiiveyttä.  
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2 NUUTTAUS 

 

 

Nuuttaus eli vaadittavien taitoslinjojen valmistaminen kartonkiaihioon on edellytys 

hyvälaatuiselle kartongin taitokselle. Nuuttauksessa työkalu painautuu kartonkiin ja 

aiheuttaa plastisen muodonmuutoksen, minkä seurauksena kartonkiin syntyy ura, joka toimii 

saranana taitokselle. Nuutteja käytetään myös parantamaan kartongin muotoutumista 

puristusmuovauksen eli prässäyksen aikana, minkä lisäksi ne edesauttavat kartongin 

pysymisen ehjänä prässäysprosessin ajan. (Tanninen et al. 2015, s. 5192.) Kuvassa 1 on 

esitettynä nuuttien eri käyttötarkoitukset.  

 

 

Kuva 1. Nuutin toiminta taitoslinjana sekä prässäyksen hallinnassa (Tanninen et al. 2015, s. 

5192). 

 

Kuvassa 1 kartongin PET-pinnoite on kartonkia ohuempi. Kartonki on kuvassa valkoisella. 

Nuuttauksen puoli määritetään käyttötarkoituksen mukaan. Vuoka-aihion nuuttaukset 

tehdään aina pinnoitetulle puolelle, taitoslinjojen nuuttausten suhteen ei ole samanlaista 

ehtoa. (Tanninen et al. 2015, s. 5192.) 
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Nuuttauksessa kartongin työstöpuoli, jota vasten työkalu painautuu, lyhenee ja taustapuoli 

venyy. Näiden seurauksena nuuttiin syntyy veto- ja puristusjännitystiloja. (Iggesund 2010, 

s. 179–180.) Kuvassa 2 on havainnollistettu kyseistä ilmiötä.  

 

 

Kuva 2. Veto- ja puristusjännitykset nuutissa (Iggesund 2010, s. 179). 

 

Kuvassa 2 on esitettynä kartonkiin (engl. paperboard) aiheutuvat venymä (engl. elongation) 

ja puristus (engl. compression). Nuuttausrulla (engl. creasing rule) painetaan vastakappaletta 

(engl. make-ready) vasten. 

 

Ilman nuuttausta kartonkia on hyvin vaikea taivuttaa aiheuttamatta murtumaa kartongin 

päällimmäisissä kerroksissa ja myös yhtenäistä taitoslinjaa on hyvin vaikea määrittää 

kyseisessä tapauksessa.  Onnistuneen nuutin valmistamiseksi on nuuttausparametrien oltava 

oikeat. (Iggesund 2010 s. 179.) Kuvassa 3 on havainnollistettu nuuttausuran leveyden ja 

syvyyden suhdetta onnistuneen nuutin kannalta. Nuuttausuran syvyys on y-akselilla ja 

nuuttausuran leveys on x-akselilla.  

 



11 

 

 

Kuva 3. Nuutin leveyden ja syvyyden suhde kartongin nuuttauksessa (Iggesund 2010, s. 

180). 

 

Kuvasta 3 nähdään onnistuneen nuutin alue (engl. good creasing area) ja epäonnistuneen 

nuutin alueet. Epäonnistunut nuuttaus voi johtua nuuttausuran ollessa samanaikaisesti liian 

syvä (engl. too deep) ja liian kapea (engl. too narrow), liian leveä (engl. too wide) ja liian 

matala (engl. too shallow) tai liian matala ja liian kapea. Ensimmäisessä tapauksessa 

kartonki repeää nuuttauksen aikana (engl. the board will crack), toisessa tapauksessa 

taitoslinja ei ole yhtenäinen taitettaessa (engl. poor corner when folding) ja kolmannessa 

tapauksessa kartongin pintakerrokset murtuvat taitettaessa (engl. surface plies will crack). 

(Iggesund 2010, s. 180.) Nuuttauksen onnistumisen kannalta on otettava huomioon useat eri 

parametrit, jotka ovat esitettynä kuvassa 4.  
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Kuva 4. Nuuttaustyökaluun ja nuuttaukseen liittyvät parametrit (Iggesund 2010, s. 180). 

 

Kuvassa 4 on esitettynä seuraavat parametrit (Iggesund 2010, s. 180): 

• H työstökorkeus [mm] 

• br nuuttausterän leveys [mm] 

• Hr nuuttausterän pituus [mm] 

• r nuuttausterän kulmapyöristyssäde [mm] 

• h tunkeuman syvyys [mm] 

• hi nuutin syvyys [mm] 

• d nuutin paksuus [mm] 

• t materiaalipaksuus [mm] 

• tn vastakappaleen korkeus [mm] 

• bn vastakappaleen uran leveys [mm]. 
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3 STANSSAUS 

 

 

Stanssaus eli muotoleikkaus koostuu aihion nuuttauksesta sekä irti leikkaamisesta 

kartonkilevystä. Stanssauksen suorittamiseksi on olemassa kolme erilaista laitteistotyyppiä, 

jotka ovat tasostanssi, rotaatiostanssi sekä mallileikkuri. 

 

3.1 Tasostanssaus 

Tasostanssauksessa leikkaus ja nuuttaus tapahtuvat samanaikaisesti samassa tasossa. 

Tasostanssiin kartongin syöttö voi tapahtua arkki kerrallaan tai yhtäjaksoisesti rullasta. 

(Tanninen 2003, s. 28.) Leikkauksessa terä leikkaa kartonkiaihion ulkoreunat jättäen pieniä 

pykäliä, joiden varassa aihio pysyy kiinni kartonkiarkissa koko stanssausprosessin ajan. 

Pykälät mahdollistavat myös aihion helpon irrottamisen arkista. (Iggesund 2010, s. 174–

176.) Kuvassa 5 on esitettynä kartonkiarkille nestatut aihiot ja niiden leikkauslinjat 

yhtenäisenä viivana (valkoinen), nuuttauslinjat katkoviivalla sekä kiinnityspykälät (engl. 

nicks) aukkoina leikkauslinjoissa.  Nestauksessa aihiot sijoitetaan kartonkilevylle siten, että 

hukkamateriaalia olisi mahdollisimman vähän. 

 

 

Kuva 5. Leikkaus- ja nuuttauslinjat sekä kiinnityspykälät kartonkilevyssä (Iggesund 2010, 

s. 175). 
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Kuvassa 5 nähdään aiemmin mainittujen nuuttaus- ja leikkauslinjojen sekä kiinnityspykälien 

lisäksi kartonkiarkin ylijäämä (engl. waste), kartongin konesuunta (engl. paperboard MD) 

sekä poikkisuunta (engl. paperboard CD).  Kartonki on anisotrooppinen materiaali eli sen 

ominaisuudet, kuten jäykkyys, ovat kuitusuunnassa paremmat kuin kuitujen 

poikkisuunnassa. Kartonkiarkit pyritään laittamaan koneeseen aina siten, että kuitusuunta on 

sama kuin konesuunta. Kartonkiaihiot sijoitetaan kartonkiarkille siten, että aihion pidempi 

sivu on samansuuntainen kuitusuunnan kanssa. (Iggesund 2010, s. 136.) 

 

Tasostanssauksessa on omat työkalunsa leikkaukselle ja nuuttaukselle. Työkalujen 

eroavaisuudet ovat terän kärjen geometria sekä terän pituus. Leikkaustyökalu on terävä 

terässuikale, joka liikkuu edestakaisin pystysuunnassa. Terän molemmilla puolilla on 

kumiset tyynyt, jotka painavat kartongin työtasoa vasten pitäen sen paikallaan. Tyynyt 

puristuvat hieman kasaan samalla, kun terä leikkaa kartonkia. Tämä mahdollistaa halutun 

leikkausjäljen ja -linjan. Leikkaustyökalussa on pieniä lovia, joiden kohdalle terä jättää 

kiinnityspykälät kartonkiaihion ja -arkin välille. (Iggesund 2010, s. 174–175.) Kuvassa 6 on 

esitetty tasostanssauksessa käytettävä leikkaustyökalu, sen molemmin puolin olevat 

kumityynyt (engl. ejection rubber) sekä kartonkiarkki (engl. paperboard). Kuvassa 7 on sama 

työkalu sivustapäin. 

 

 

Kuva 6. Leikkaustyökalu ja siihen liittyvät parametrit (Iggesund 2010, s. 174). 
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Kuvasta 6 nähtävät parametrit ovat (Iggesund 2010, s. 174): 

• b leikkausterän leveys [mm] 

• H työstökorkeus [mm] 

• t materiaalipaksuus [mm] 

• tn vastakappaleen korkeus [mm] 

 

 

Kuva 7. Leikkaustyökalun (engl. cutting rule) lovi (engl. notch) kiinnityspykälien 

valmistusta varten (Iggesund 2010, s. 175). 

 

Nuuttaustyökaluna on teräksinen pyöristetty terässuikale, joka on hieman lyhyempi 

verrattuna leikkaustyökaluun. Myös nuuttauksessa työkalu liikkuu edestakaisella 

pystysuuntaisella liikkeellä. Nuuttauksessa terän lisäksi on vastakappale, jossa on 

nuuttausterää leveämpi ura. Nuuttausterä painaa kartongin uraan luoden nuutin. (Iggesund 

2010, s. 174–175.) 

 

3.2 Rotaatiostanssaus 

Rotaatiostanssauksessa pätee samat perusperiaatteet nuuttauksen, leikkauksen ja niiden 

työkalujen suhteen kuin tasostanssauksessa. Rotaatiostanssauksessa nuuttaus ja leikkaus 

tapahtuvat prosessin eri vaiheissa. Ensin kartonkilevyyn tehdään nuutit ja sen jälkeen aihio 

leikataan irti levystä. Rotaatiostanssauksessa nuuttaus- ja leikkaustyökalut ovat 

sylinterimäisiä ja itse nuuttaus- ja leikkausprosessit tapahtuvat kahden sylinterin välissä. 

Työkalut toimivat pareittain, toinen työkalu on ulkoneva ja toisessa on sille sopiva 

vastakappale. Rotaatiostanssi on tasostanssia yksinkertaisempi rakenteeltaan kahdesta eri 

syystä: siinä ei ole edestakaisin liikkuvia osia ja kevyempi tukirakenne, sillä kerrallaan 

stanssattava ala on tasostanssia pienempi. (Tanninen 2003, s. 27–28.) Kuvassa 8 on 

esitettynä rotaatiostanssi. 
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Kuva 8. Rotaatiostanssauksen periaatekuva (muok. Fogler 2013). 

 

3.3 Mallileikkuri 

Mallileikkuri on uusin stanssausmenetelmä, joka on tarkoitettu pienimuotoiseen tuotantoon 

ja prototyyppien valmistukseen. Mallileikkurin etuihin kuuluvat lyhyet asetusajat ja hyvä 

työnlaatu. Mallileikkurissa nuuttaustyökalu on korvattu nuuttausrullalla, joka pystyy 

operoimaan työtasoa vasten ilman vastakappaletta. Nuuttausrullan liikerata on 360 astetta 

sekä edestakainen pystysuunnassa. Leikkaustyökaluna toimii veitsi, jonka liikerata on 

edestakainen pystysuunnassa. Tämä mahdollistaa kartonkiaihion leikkaamisen jättäen 

kiinnityspykäliä aihion ja arkin välille. (Esko 2016a, s. 1–6.) Kuvassa 9 on mallileikkurissa 

käytettävä nuuttausrulla ja kuvassa 10 on mallileikkurissa käytettävä veitsi.  

 

 

Kuva 10. Nuuttausrulla (Esko 2016b). 

 

 

Nuutattu kartonki 

Leikkaustyökalu 

Valmiit kartonkiaihiot 

Hukkamateriaali 
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Kuva 9. Leikkaustyökalu - veitsi (Esko 2016c). 

 

Leikkaus- ja nuuttaustyökalut ovat vierekkäin kiinni kelkassa, joka mahdollistaa nopean 

työkalun vaihtamisen työstömenetelmästä riippuen. Kelkka on puolestaan kiinni palkissa, 

joka on molemmista päistään kiinni kiskoissa, jotka ovat kohtisuorassa palkin 

pituussuuntaan nähden. (Esko 2016a, s. 1–6.) Kuvassa 11 on esitettynä mallileikkuri ja 

mahdolliset liikeradat.  

 

Kuva 11. Kongsberg XE-10 ja liikeradat (muok. Esko 2017). 

 

Työkalun liikerata rajoittuu suuntaan Z, kelkan liikerata rajoittuu suuntaan X eli palkin 

pituussuuntaan ja palkin liikerata rajoittuu suuntaan Y eli kiskojen pituussuuntaan. 

Tarkemmat mallileikkurin tiedot löytyvät taulukosta 1 kokeellisen osuuden suorittamisen 

luvusta.  

Z 

Y 

X 
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4 PURISTUSMUOVAUS 

 

 

Puristusmuovaus on nykypäivänä edullisin ja tehokkain tapa valmistaa kartongista 

kolmiulotteisia objekteja, kuten vuokia. Puristusmuovauksessa kartonkiaihioon luodaan 

pysyvä plastinen muodonmuutos, minkä lopputuloksena syntyy kartonkivuoka. (Tanninen 

2003, s. 33.) Puristusmuovausprosessin vaiheet ovat esitettynä kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14. Puristusmuovaus prosessin vaiheet (Leminen et al. 2015a, s. 250). 

 

Kuvassa 14 on esitettynä seuraavat vaiheet (Leminen et al. 2015a, s. 250): 

1. Nuutattu kartonkivuoka-aihio asetetaan kehä- ja naarastyökalun väliin. 

2. Kehätyökalu painaa aihion naarastyökalua vasten ja pitää sen paikoillaan. 

3. Urostyökalu painaa aihion naarastyökalua vasten muovaten vuoan.  Kehätyökalu 

säätelee sen puristusvoimaa muovauksen aikana. 

4. Urostyökalu pysyy painautuneena naarastyökalua vasten ennalta säädetyn 

puristusajan mukaisesti. PET-päällyste pehmenee ja sinetöi nurkkien nuutit yhteen. 

5. Kehätyökalu litistää vuoan laipan. 

6. Valmis vuoka poistetaan ja sen tilalle tulee uusi aihio. Vuoka saa lopullisen 

jäykkyytensä jäähtyessään. 
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4.1 Puristusmuovauksen esivalmistelut 

Ennen kuin kartonkiaihio puristusmuovataan, on otettava huomioon vaadittavat 

esivalmistelut. Kartongin puristusmuovattavuuteen vaikuttavat nuuttauskuviot, kartongin 

kosteus, materiaalipaksuus sekä ulkopuolisen pinnoitteen paksuus. (Iggesund 2010, s. 213; 

Tanninen 2003, s. 15.) Nuuttauskuviot helpottavat materiaalin venymistä vuoka-aihion 

kriittisimmissä kohdissa eli nurkissa. Kartongin kosteus edesauttaa muotoutumista 

lisäämällä sen venymisominaisuuksia ja täten ehkäisemällä kartongin repeytymistä. 

(Tanninen 2003, s. 14–15.) Vuoan valmistuksessa kartongin suhteellinen kosteusprosentti 

tulisi olla 9–11 %:a. (Tanninen 2003, s. 33). Aihion materiaalipaksuus vaikuttaa 

puristusmuovaustyökalujen valintaan. Työkalujen väliin ei saa jäädä välystä. Aihion vuoan 

ulkopuolisen pinnoitteen paksuus tulisi olla olematon tai hyvin ohut, jotta vältyttäisiin 

materiaalin murtumilta. (Iggesund 2010, s. 214.) Aihion esivalmisteluun liittyvät 

nuuttauskuviot ovat esitettynä kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Puristusmuovatun vuoan kartonkiaihio nuuttauskuvioineen (Tanninen et al. 2015, 

s. 5192). 

 

Nuuttauskuvioon liittyviä parametreja ovat nuuttien jatkeiden leikkauspisteen paikka, 

lukumäärä ja leveys sekä eri riveissä olevien nuuttien pituudet, vierekkäisten nuuttien 

välinen minimietäisyys ja lisänuuttien, eli reunaan nähden kohtisuorassa olevien nuuttien, 

välinen etäisyys (Tanninen et al. 2015, s. 5196). Kuvassa 13 on esitettynä esimerkkejä aihion 

nurkan nuuttauskuvioista. 
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Kuva 13. Esimerkkejä aihion nurkan nuuttauskuvioista (muok. Tanninen et al. 2015, s. 

5194). 

 

Puristusmuovauslaitteistoon liittyvät parametrit ovat kehäpaine, puristusvoima, 

puristustyökalun lämpötila sekä puristusaika. Kehäpaineella säädetään aihioin liukumista 

kehätyökalun ja naarastyökalun välillä. Puristusvoima on voima, joka syntyy muottien väliin 

puristusmuovauksen lopussa. Puristustyökalun lämpötila edesauttaa kartonkiaihioin 

muovautumista sekä kosteuden haihtumista. Puristusaika eli pitoaika on aika, jolloin 

maksimipuristusvoima vaikuttaa. (Tanninen 2003, s. 34.) 

 

4.2 Puristusmuovaustyökalut 

Puristusmuovauksessa on käytössä kehä-, uros- ja naarastyökalu. Kehätyökalun tehtävänä 

on pitää kartonkiaihio tukevasti naarastyökalua vasten. (Leminen et al. 2015b, s. 51.) 

Naarastyökalu on esilämmitettävä, jotta kartongin muovautuvuus parantuisi prässäyksen 

aikana. Lämpötilan tulee olla alle 200 ˚C, jotta vältyttäisiin kartongin repeytymiseltä sekä 

PET-päällysteen sulamiselta. Urostyökalua on myös esilämmitettävä PET-päällysteen 

paremman saumautumisen takia. Lämpötilan tulee olla alle 60 ˚C, jotta vältyttäisiin PET-

päällysteen liialliselta sulamiselta ja irtoamiselta kartongin pinnasta. Kehätyökalua ei 

esilämmitetä, koska sillä on pieni merkitys puristusmuovauksessa. (Tanninen 2003, s. 59.) 
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5 KOKEELLISEN OSUUDEN SUORITTAMINEN 

 

 

Kokeellinen osuus voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vuoka-aihioiden valmistukseen, 

vuokien prässäykseen, vuoka-aihioiden nuuttauskuvioiden makroskooppitarkasteluun, 

vuoan koepalojen valmisteluun sekä valomikroskoopilla tehtävään koepalojen 

saumauspinnan analysointiin. Kaksi ensimmäistä vaihetta suoritetaan LUT:n 

pakkaustekniikanlaboratoriossa ja kolme viimeistä vaihetta suoritetaan LUT:n metallurgian 

laboratoriossa. 

 

5.1 Aihioiden valmistus 

Aihioiden valmistuksessa käytetään neljää eri nuuttausrullaa, joiden koot ovat 2, 3, 4 ja 6 pt. 

Vastaavat koot millimetreinä ovat 0.706, 1.058, 1.411 ja 2.117 mm. Aihiot valmistetaan 

Kongsberg XE-10 mallileikkurilla, joka on aiemmin esitettynä kuvassa 11. Taulukossa 1 on 

esitettynä kyseisen mallileikkurin tekniset tiedot. Taulukon 1 alkuperäinen versio on 

Englanniksi liitteessä I. 

 

Taulukko 1. Kongsberg XE-10 tekniset tiedot suomennettuna (Esko 2016a, s. 1–6). 

Työalue 
31.5” x 43.3” 

800 x 1100 mm 

Maksimi arkki koko 
39.4” x 59.1” 

1000 x 1500 mm 

Kokonais mitat (PxL) 
64.2” x 62.3” 

1630 x 1580 mm 

Paino 
385 lbs 

175 kg 

Maksimi nopeus (1) 64 m/min – 42 IPS 

Maksimi kiihtyvyys (1) 12 m/s2 – 1.2G 

Servo resoluutio 
< .0002” 

< 0.005 mm 

Toistettavuus 
+/- .00078” 

+/- 20 µm 
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Taulukko 1 jatkuu. Kongsberg XE-10 tekniset tiedot suomennettuna (Esko 2016a, s. 1–6). 

Maksimi vaakasuuntainen 

leikkausvoima 
200N – 45 lbs. voima 

Maksimi pystysuuntainen 

työkalun voima 
100N – 25 lbs. voima 

Poikittainen välys (2) 
.787” 

20mm 

Hallintajärjestelmä XE Opas 

Käyttöturvallisuus 

DynaGuard Safety System suojelee käyttäjää ja muita 

ympärillä olevia mahdollisilta koneen vaaroilta. 

Lisäksi, koneessa on hätäpysäytysnappi ja varoitusvalo, 

joka palaa laitteen ollessa päällä. 

(1) Maksimi nopeus ja kiihtyvyys ovat mitattu X- ja Y-akseleiden nopeusvektoreiden 

resultantista. 

(2) Mitattu ilman leikkaus alusmattoa. 

 

Aihioiden materiaaleina käytetään kahta eri PET-päällysteistä kartonkia, jotka ovat Stora 

Enson Trayforma 350 + 40 WPET sekä Trayforma 190 + 40 WPET. Taulukossa 2 on näiden 

materiaalien tärkeimmät ominaisuudet. 

 

Taulukko 2. Koemateriaalien tekniset tiedot (Stora Enso 2015). 

Parametri \ Materiaali 

Trayforma 

350 + 40 

WPET 

Trayforma 

190 + 40 

WPET 

Standardi 

PET-päällystetty kartonki: 

Neliöpaino [g/m2] 
390 230 ISO 536 

Muovin määrä, kääntöpuoli [g/m2] 40 40 Tehdaskohtainen 

Paksuus [µm] 475 270 ISO 534 

Peruskartonki: 

Neliöpaino [g/m2] 
350 190 ISO 536 

Paksuus [µm] 460 255 ISO 534 

Jäykkyys, L&W 15˚, konesuunta [mN] 550 90 ISO 2493-1 
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Taulukko 2 jatkuu. Koemateriaalien tekniset tiedot (Stora Enso 2015). 

Parametri \ Materiaali 

Trayforma 

350 + 40 

WPET 

Trayforma 

190 + 40 

WPET 

Standardi 

Jäykkyys L&W 15˚, poikkisuunta [mN] 190 30  

Kosteus [%] 9.5 9.5 ISO 287 

Kirkkaus D65/10, yläpuoli [%] 84 84 ISO 2470-2 

Pinnankarheus, Bendtsen, yläpuoli 

[ml/min] 
400 300 

ISO 8791-2 
Pinnankarheus, Bendtsen, kääntöpuoli 

[ml/min] 
500 400 

Venymä, poikkisuunta [%] 6.0 6.0 ISO 1924-3 

 

Taulukosta 2 nähdään, miten ohuemman kartongin neliöpainon ollessa noin 60 % 

paksumman kartongin neliöpainosta, niin ohuemman kartongin jäykkyys on vain noin 16 % 

paksumman kartongin jäykkyydestä sekä kone- että poikkisuunnassa. Kartonki, jolla on 

matala jäykkyys, ei välttämättä sovellu materiaaliksi vuokien valmistukseen 

 

Aihioihin tehtävä nuuttauskuvio pysyy samana riippumatta käytettävän nuuttausrullan 

leveydestä sekä aihion materiaalista. Nuuttauskuvio on esitettynä kuvassa 15.  
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Kuva 15. Nuuttauskuvio 

 

Jokaisella materiaali- ja työkaluparilla valmistetaan 16 vuoka-aihiota. Kaikkiaan aihioita on 

128. Valmiit aihiot laitetaan olosuhdekaappiin noin vuorokaudeksi ennen prässäystä. 

Olosuhdekaapin lämpötila on 23 ˚C ja suhteellinen kosteus on 80 %. Kun aihiot otettiin 

kaapista, niin sekä 190 + 40 WPET ja 350 + 40 WPET materiaaleista otettiin yksi aihio 

sivuun kosteuden mittaamista varten. 190 + 40 WPET aihion suhteellinen kosteus oli 5,9 % 

ja vastaavasti 350 + 40 WPET oli 7,56 %. Tämän lisäksi sivuun otettiin jokaisesta työkalu- 

ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista yksi kappale, yhteensä kahdeksan aihioita, 

myöhemmin makroskoopilla sekä valomikroskoopilla suoritettavaa nuuttauskuvion 

analysointia varten. 

 

5.2 Vuokien prässäys 

Vuokien prässäys suoritetaan LUT pakkauslinjalla. Prässäystä varten valittiin seuraavat 

parametrit: urostyökalun lämpötila 16.4 ˚C, naarastyökalun lämpötila 170 ˚C, puristuksen 

pitoaika 600 ms ja näiden lisäksi on vielä puristusvoima sekä kehäpaine, joiden arvoja 

vaihdettiin prässäysten välillä, jotta saataisiin vaihtelevuutta vuokien laatuun. Vuokien 
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prässäyksessä käytettäviä työkaluja, uros-, naaras- ja kehätyökaluja, ei vaihdettu, kun 

siirryttiin materiaalipaksuudesta toiseen. Tämän seurauksena ohuempaa materiaalia 

prässättäessä työkalujen välillä oli materiaalipaksuuden erosta johtuva pieni välys. Prässäys 

suoritettiin vaihtaen puristusvoiman ja kehäpaineen arvoja. Käytetyt arvot ovat seuraavat: 

• puristusvoima 200 % (150 kN) 

• puristusvoima 50 % (40 kN) 

• kehäpaine 40 % (2 kN) 

• kehäpaine 30 % (1,5 kN) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa parametreiksi valittiin puristusvoimaksi 200 % ja kehäpaineeksi 

40 %. Kustakin työkalu- ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista valittiin neljä kappaletta 

prässättäväksi. Aihioita oli yhteensä 32 kappaletta. 

 

Toisessa vaiheessa parametreiksi valittiin puristusvoimaksi 200 % ja kehäpaineeksi 30 %. 

Kustakin työkalu- ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista valittiin neljä kappaletta 

prässättäväksi. Aihioita oli yhteensä 32 kappaletta. 

 

Kolmannessa vaiheessa parametreiksi valittiin puristusvoimaksi 50 % ja kehäpaineeksi 40 

%.  Kustakin työkalu- ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista valittiin neljä kappaletta 

prässättäväksi paitsi 350 + 40 WPET 6 pt ja 190 + 40 WPET 4 pt, jotka valittiin suhteellisen 

kosteuden tarkasteluun. Tämän lisäksi prässäykseen oli joutunut yksi ylimääräinen 190 + 40 

WPET 2 pt aihio. Aihioita oli yhteensä 31 kappaletta. 

 

Viimeisessä vaiheessa parametreiksi valittiin puristusvoimaksi 50 % ja kehäpaineeksi 30 %. 

Kustakin työkalu- ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista valittiin kolme kappaletta 

prässättäväksi vähennettynä yksi 190 + 40 WPET 2 pt aihio, joka prässättiin jo edellisessä 

vaiheessa. Aihioita oli yhteensä 23 kappaletta. 

 

5.3 Vuoka-aihioiden nuuttauskuvioiden analysointi makroskoopilla 

Erilleen otettuja vuoka-aihioita tarkasteltiin makroskoopilla. Kerrallaan tutkittava 

neliömäinen alue on noin 16 mm pitkä. Makroskoopin kirkkaus ja tarkkuus säädettiin siten, 

että kartongissa olevat nuutit olivat havaittavissa makroskooppikuvassa. Kuvaan lisättiin 1 

mm ja 3 mm skaalat havainnoinnin helpottamiseksi. 
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5.4 Vuokien koepalojen valmistelut 

Ennen kuin mikroskooppianalyysi on mahdollista, jokaisesta vuoasta on otettava koepala, 

joka valetaan muoviseokseen pyöreässä muotissa. Muoviseosta varten tarvitaan 

akryylimassaa (ClaroCit Powder) ja sille vastaavaa kovetetta (ClaroCit Liquid). Pyöreät 

muotit ovat mitoiltaan joko 30 x 20 mm (halkaisija x korkeus) tai 40 x 25 mm. Muotteja oli 

erikokoisia rajoitetun saatavuuden takia. Muotin koko ei vaikuta saumauspinnan laatuun. 

Jokaisesta vuokatyypistä (materiaali, työkalu, prässäysparametrit), esimerkiksi 350 + 40 

WPET, 6 pt, puristusvoima 50 % ja kehäpaine 30 %, valittiin satunnaisesti yksi ehjä vuoka. 

Jos vuokatyypistä ei ollut olemassa ainuttakaan ehjää kappaletta, niin kyseinen vuokatyyppi 

hylätään. Kuvassa 16 on esimerkki hylätystä vuoasta. 

 

 

Kuva 16. Hajonnut vuoka 190 + 40 WPET, 4 pt, puristusvoima 50 % ja kehäpaine 40 %. 

 

Ehjien vuokien nurkista otettiin koepalat, joiden mitat ovat joko 8 x 30 mm (leveys x pituus) 

tai 8 x 40 mm muotista riippuen. Ehjästä vuoasta valittiin sattumanvaraisesti yksi nurkka, 

josta koepala otettiin. Koepalat sijoitettiin muotin pohjalle siten, että pohjaa vasten oleva 

koepalan pinta oli suora. Tämän jälkeen valmistettiin muoviseos akryylimassasta ja sen 

kovetteesta. Valmis seos kaadettiin muottiin siten, että koepala peittyi kokonaan. Valun oli 

annettava kuivua vähintään kolme tuntia, minkä jälkeen koepalat merkittiin tunnistettavasti 
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(materiaali, työkalu, parametrit). Tutkittava pinta eli valun pohja hiottiin vesilaikalla ja 

kuivattiin valomikroskooppianalyysia varten. Kuvassa 17 on esitettynä muoviin valetut 

koepalat, jotka valmistettiin erikokoisilla muoteilla sekä hiottiin vesilaikalla 

 

 

Kuva 17. Kartonkivuoan saumauspinnasta otetut koepalat muoviin valettuna. 

 

5.5 Saumauspinnan analysointi valomikroskoopilla 

Muoviin valettuja koepaloja tarkasteltiin valomikroskoopilla. Kerrallaan tutkittava 

neliömäinen alue on noin 2400 µm pitkä. Tämän vuoksi koepalasta pyrittiin valitsemaan 

kohta, jossa saumauspinnan epätasaisuus on suurimmillaan. Valomikroskoopin kirkkaus ja 

tarkkuus säädettiin siten, että kuvasta erottaisi selkeästi kartongin pinnat sitä ympäröivästä 

muovista. Valomikroskoopilla otettuun kuvaan lisättiin 100 µm skaala havainnoinnin 

helpottamiseksi.  
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6 TULOKSET 

 

 

Kokeellisen osuuden tulokset voidaan jakaa vuokien prässäystuloksiin, vuoka-aihioiden 

makroskooppi ja valomikroskooppikuviin sekä saumauspinnan valomikroskooppikuviin. 

 

6.1 Prässäystulokset 

Taulukossa 3 on esitettynä onnistuneiden vuokien määrä eri prässäysparametreilla. 

Taulukossa 3 esitetyt tulokset voidaan lukea seuraavalla tavalla: onnistuneet vuoat/prässätyt 

aihiot. Kaiken kaikkiaan prässättyjä aihioita on 118, joista 83 onnistui. 

 

Taulukko 3. Vuokien prässäystulokset. PV eli puristusvoima ja KP eli kehäpaine. 

Parametrit  PV 200 % 

KP 40 % 

PV 200 % 

KP 30 % 

PV 50 % 

KP 40 % 

PV 50 % 

KP 30 % 

Yhteensä 

[kpl] Aihiot 

350 + 40 WPET 2 pt 2 / 4 4 / 4 3 / 4 3 / 3 12 / 15 

350 + 40 WPET 3 pt 4 / 4 4 / 4 4 / 4 3 / 3 15 / 15 

350 + 40 WPET 4 pt 4 / 4 4 / 4 3 / 4 3 / 3 14 / 15 

350 + 40 WPET 6 pt 2 / 4 4 / 4 3 / 3 3 / 3 12 / 14 

190 + 40 WPET 2 pt 1 / 4 4 / 4 1 / 5 2 / 2 8 / 15 

190 + 40 WPET 3 pt 1 / 4 4 / 4 0 / 4 3 / 3 8 / 15 

190 + 40 WPET 4 pt 0 / 4 4 / 4 0 / 3 3 / 3 7 / 14 

190 + 40 WPET 6 pt 0 / 4 4 / 4 0 / 4 3 / 3 7 / 15 

Yhteensä [kpl] 14 / 32 32 / 32 14 / 31 23 / 23 83 / 118 

 

6.2 Vuoka-aihioiden makroskooppi- ja valomikroskooppikuvat 

190 + 40 WPET aihioihin tehdyt nuuttauskuviot ovat esitettynä kuvassa 18. 
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Kuva 18. 190 + 40 WPET aihioihin tehdyt nuuttauskuviot.  

 

Kuvassa 18 pidempi apumittaviiva on 3 mm ja lyhyempi 1 mm. Nuuttausrullien leveydet 

ovat kuvassa vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: 2 pt, 3 pt, 4 pt ja 6 pt. 350 + 40 WPET 

aihioihin tehdyt nuuttauskuviot ovat esitettynä kuvassa 19. Apumittaviivat ja nuuttausrullien 

leveyksien järjestys ovat samat kuin kuvassa 18. 

 

 

Kuva 19. 350 + 40 WPET aihioihin tehdyt nuuttauskuviot. 



30 

 

Kuvissa 20 ja 21 on esimerkkejä vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvista. Kaikki vuoka-

aihioiden valomikroskooppikuvat löytyvät liitteestä II. 

 

 

Kuva 20. 190 + 40 WPET 6 pt. 

 

 

Kuva 21. 350 + 40 WPET 3 pt. 

Nuutti PET-pinnoite 

PET-pinnoite Nuutti 
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6.3 Vuokien koepalojen saumauspinnan valomikroskooppikuvat 

Tässä osiossa on esitettynä muutamia esimerkkikuvia eri vuokien koepalojen 

saumauspinnoista. Kaikki valomikroskooppikuvat koepalojen saumauspinnoista ovat 

liitteessä III. Kuvissa 22 ja 23 on esitettynä esimerkkejä 190 + 40 WPET:stä valmistettujen 

vuokien koepalojen saumauspinnan valomikroskooppikuvista ja kuvissa 24, 26 ja 27 on 

esitettynä esimerkkejä 350 + 40 WPET:stä valmistettujen vuokien koepalojen 

saumauspinnan valomikroskooppikuvista. Kaikissa kuvissa yläpuoli vastaa saumauspintaa. 

 

 

Kuva 22. 190 + 40 WPET. Vasemmalla 2 pt, PV 200 % sekä KP 40 % ja oikealla 2 pt, PV 

50 % sekä KP 40 %. 

 

 

Kuva 23. 190 + 40 WPET. Vasemmalla 4 pt, PV 200 % sekä KP 30 % ja oikealla 4 pt, PV 

50 % sekä KP 30 %. 

 

 

 

Oikein muotoutunut nuutti 
Vajaavaisesti muotoutunut nuutti 
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Kuva 24. 350 + 40 WPET. vasemmalla 3 pt, PV 200 % sekä KP 40 % ja oikealla 3 pt, PV 

50 % sekä KP 40 % 

 

 

Kuva 25. 350 + 40 WPET. vasemmalla 4 pt, PV 200 % sekä KP 40 % ja oikealla 4 pt, PV 

50 % sekä KP 40 %. 

 

 

Kuva 26. 350 + 40 WPET. vasemmalla 6 pt, PV 50 % sekä KP 30 % ja oikealla 6 pt, PV 50 

% sekä KP 40 %.  
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Tulosten analysointi jaetaan prässäystulosten, vuoka-aihioiden makroskooppi- ja 

valomikroskooppikuvien sekä vuoista otettujen koepalojen saumauspinnan analysointiin.  

 

7.1 Prässäystulosten analysointi 

Taulukosta 3 voidaan nähdä, että WPET 190 + 40 ei kestänyt suurempaa kehäpainetta (40 

%), jota käytettiin prässäyksessä. Ainoastaan kolme vuokaa onnistui kyseisellä 

kehäpaineella. WPET 190 + 40:stä valmistettujen vuokien onnistumisprosentti suuremmalla 

kehäpaineella on 9,4 %. WPET 350 + 40 puolestaan kesti suuremman kehäpaineen kuutta 

rikkinäistä vuokaa lukuun ottamatta. WPET 350 + 40:stä valmistettujen vuokien 

onnistumisprosentti suuremmalla kehäpaineella on 80,6 %. Pienempää kehäpainetta (30 %) 

käyttäen WPET  190 + 40 ja WPET  350 + 40 vuokien onnistumisprosentti on 100 %. 

Puristusvoiman eri arvoilla (200 % ja 50 %) ei näkynyt olevan vaikutusta prässäysten 

onnistumiseen. 

 

7.2 Vuoka-aihioiden makroskooppi- ja valomikroskooppikuvien analysointi 

Makroskooppikuvista (kuvat 18 ja 19) voidaan nähdä selkeästi käytettyjen nuuttausrullien 

leveyserot nuuttien leveyksissä eri materiaalipaksuuksilla. Nuutit ovat selkeämmin 

nähtävissä 350 + 40 WPET aihioissa. Tämä voi johtua erilaisesta valaistuksesta, sillä se 

säädettiin käsivaraisesti jokaista kuvaa otettaessa. 

 

Vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvista voidaan nähdä, että osassa vuoka-aihioista 

nuuttausjäljet ovat selkeästi nähtävissä ja osassa ei. Hyvin näkyvistä nuuttausjäljistä 

esimerkkeinä ovat kuvat 20 ja 21, joissa on selkeä nuuteista aiheutuva aaltomainen kuvio. 

Kuvassa 27 on puolestaan esitettynä vaikeammin havaittavissa olevia tai jopa 

havaitsemattomia nuuttauskuvioita. Kyseinen ilmiö johtuu todennäköisimmin 

valomikroskooppikuvaan huonosti valitusta tarkasteltavasta alueesta.  
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Kuva 27. Vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvat, joista ei näy jälkiä nuuttauksesta. 

 

Kuvassa 27 olevat materiaalipaksuudet ja käytetyt työkalut vasemmalta oikealle ja ylhäältä 

alaspäin: 190 + 40 WPET 2 pt, 190 + 40 WPET 3 pt, 350 + 40 WPET 2 pt ja 350 + 40 WPET 

6 pt. 

 

7.3 Vuokien koepalojen valomikroskooppikuvien analysointi 

Koepalojen saumauspintojen laatua vertaillaan seuraavin ehdoin, kun vuokien 

valmistuksessa on käytettynä: 

• Sama materiaalipaksuus, sama nuuttaustyökalu, eri prässäysparametrit 

• Sama materiaalipaksuus, eri nuuttaustyökalu, samat prässäysparametrit 

• Eri materiaalipaksuus, sama nuuttaustyökalu, samat prässäysparametrit 

 

7.3.1 Sama materiaalipaksuus ja nuuttaustyökalu, eri prässäysparametrit 

Kuvassa 28 on esitettynä prässäysparametrien vaikutus saumauspintaan, kun materiaali (190 

+ 40 WPET) ja nuuttausrullan leveys (2 pt) pysyvät samoina. 
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Kuva 28. 190 + 40 WPET 2 pt. Vasemmalla PV 200 % ja KP 30 %, oikealla PV 50 % ja KP 

30 %. 

 

Kuten kuvasta 28 näkee, kun puristusvoima vaihtuu 200 %:sta 50 %:iin, niin saumauspinnan 

tasaisuudessa ei tapahdu juurikaan muutosta. Molemmissa tapauksissa pinnan tasaisuus on 

varsin hyvä. 

 

Kuvassa 29 on esitettynä prässäysparametrien vaikutus saumauspintaan materiaalin (190 + 

40 WPET) ja nuuttausrullan leveyden (6 pt) ollessa samat. 

 

 

Kuva 29. 190 + 40 WPET 6 pt. Vasemmalla PV 200 % ja KP 30 %, oikealla PV 50 % ja KP 

30 %. 

 

Kuvasta 29 nähdään, miten huonosti nuuttausrullan 6 pt leveys soveltuu ohuemmalle 

materiaalille. Molemmilla prässäysparametrin arvoilla nuuttien kokoonpuristuminen on 
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vajaata. Kun puristusvoima vaihtuu 200 %:sta 50 %:iin, niin nuuttien kokoonpuristuminen 

on huonompaa. 

 

Kuvassa 30 on esitettynä prässäysparametrien muuttumisen vaikutus saumauspintaan 

materiaalin (350 + 40 WPET) ja nuuttausrullan leveyden (3 pt) ollessa samat. 

 

 

Kuva 30. 350 + 40 WPET 3 pt. Prässäysparametrit vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: 

PV 200 % KP 30 %, PV 50 % KP 30 %, PV 200 % KP 40 % sekä PV 50 % KP 40 %. 

 

Kuvasta 30 nähdään, että suuremmalla puristusvoimalla nuutit puristuvat kokoon paremmin. 

Suurempi kehäpaine korostaa vajavaisesti kokoon puristuneiden nuuttien kokoa. 

 

Kuvassa 31 on esitettynä prässäysparametrien muuttumisen vaikutus saumauspintaan 

materiaalin (350 + 40 WPET) ja nuuttausrullan leveyden (6 pt) ollessa samat. 
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Kuva 31. 350 + 40 WPET 6 pt. Prässäysparametrit vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: 

PV 200 % KP 30 %, PV 50 % KP 30 %, PV 200 % KP 40 % sekä PV 50 % KP 40 %. 

 

Kuvasta 31 nähdään, että suuremmalla puristusvoimalla tehdyt prässäykset aiheuttavat 

ilmiön, jossa joka toinen nuutti on muotoutunut hyvin ja joka toinen on puristunut kasaan 

vajavaisesti. Pienemmällä puristusvoimalla aikaansaadut nuutit ovat hyvin muotoutuneita, 

mutta pienemmällä kehäpaineella nuutti on jäänyt hieman juuresta avoimeksi. Kuvissa, 

joissa on kuvattu pienemmällä puristusvoimalla tehtyjä nuutteja, ei näy onnistuneen nuutin 

viereistä nuuttia. Täten ei siis voida olettaa, etteikö sama ilmiö olisi toistunut kuten 

suuremman puristusvoiman tapauksissa. 

 

7.3.2 Sama materiaalipaksuus ja prässäysparametrit, eri nuuttaustyökalu 

Kuvassa 32 nähdään nuuttausrullan leveyden vaikutus saumauspintaan materiaalin (190 + 

40 WPET) ja prässäysparametrien (PV 50 % KP 30 %) ollessa samat. 
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Kuva 32. 190 + 40 WPET PV 50 % KP 30%. Nuuttausrullien leveydet vasemmalta oikealle 

ja ylhäältä alaspäin: 2, 3, 4 ja 6 pt. 

 

Kuten kuvasta 32 nähdään, niin nuuttausrullan leveyden kasvaessa nuuteissa on 

havaittavissa kasvavassa määrin vajaata kokoonpuristumista. Nuuttausrullan leveyden 

ollessa 2 pt saatiin saumauspinnasta varsin hyvä, kun puolestaan 6 pt rullalla saatu pinta on 

todella epätasainen. Ilmiön voi selittää materiaalipaksuudelle ja nuuttaustyökalun leveydelle 

määritetyillä viitearvoilla, jotka perustuvat oikeanlaisten nuuttien geometrian 

saavuttamiseen, mikä on edellytyksenä puristusmuovauksen onnistumiselle (Leminen 2016, 

s. 21–22). Viitearvot ovat seuraavat: materiaalipaksuuden ollessa välillä 0.2 – 0.55 mm on 

nuuttaustyökalun leveyden oltava 0.70 mm luokkaa (Iggesund 2010, s. 180). Arvot 

toteutuvat, kun materiaalina on 190 + 40 WPET (paksuus 0.270 mm) ja nuuttausrullan 

leveytenä 2 pt (0.706 mm). Muissa tapauksissa nuuttausrullan leveys on liian suuri, mikä 

selittää kuvassa 32 nähtävän saumauspinnan epätasaisuuden kasvun leveämpään rullaan 

vaihdettaessa. 
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Kuvassa 33 nähdään nuuttausrullan leveyden vaikutus saumauspintaan materiaalin (190 + 

40 WPET) ja prässäysparametrien (PV 200 % KP 30 %) ollessa samat. 

 

 

Kuva 33. 190 + 40 WPET PV 200 % KP 30 %. Nuuttausrullien leveydet vasemmalta 

oikealle ja ylhäältä alaspäin: 2, 3, 4 ja 6 pt. 

 

Kuvassa 33 on käytetty suurempaa puristusvoimaa verrattuna kuvaan 32. Sama ilmiö 

kuitenkin toistuu, eli nuuttausrullan leveyden kasvaessa vajavaisesti kokoon puristuneiden 

nuuttien määrä lisääntyy. Ohuin nuuttausrulla johtaa parhaaseen pinnanlaatuun, kun taas 

paksuin antaa huonoimman tuloksen. 

 

Kuvassa 34 on esitettynä nuuttausrullan leveyden vaikutus saumauspintaan materiaalin (350 

+ 40 WPET) ja prässäysparametrien (PV 50 % KP 30 %) ollessa samat. 



40 

 

 

Kuva 34. 350 + 40 WPET PV 50 % KP 30 %. Nuuttausrullien leveydet vasemmalta oikealle 

ja ylhäältä alaspäin: 2, 3, 4 ja 6 pt. 

 

Kuvasta 34 nähdään, kuinka leveämpi nuuttausrulla soveltuu paremmin paksummalle 

materiaalille. Vajaita nuutteja on vähemmän oletettavasti sekä 4 että 6 pt:llä valmistetuilla 

vuoilla kuin 2 ja 3 pt:llä. Paksummalle materiaalille on annettu seuraavat viitearvot: 

materiaalipaksuuden ollessa vähintään 0.55 mm on nuuttaustyökalun leveyden oltava 1.05 

mm (Iggesund 2010, s. 180). Viitearvot melkein toteutuvat, kun materiaalina on 350 + 40 

WPET (paksuus 0.475 mm) ja nuuttausrullan leveytenä 3 pt (1.058 mm). Nuuttausrullilla 4 

ja 6 pt on kuitenkin saatu parempi tulos kuin 3 pt rullalla, vaikka nuuttien 

kokoonpuristuminen onkin jäänyt hieman vajaaksi. 

 

Kuvassa 35 on esitettynä nuuttausrullan leveyden vaikutus saumauspintaan materiaalin (350 

+ 40 WPET) ja prässäysparametrien (PV 200 % KP 40 %) ollessa samat. 
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Kuva 35. 350 + 40 WPET PV 200 % KP 40 %. Nuuttausrullien leveydet vasemmalta 

oikealle ja ylhäältä alaspäin: 2, 3, 4 ja 6 pt. 

 

Kuvassa 35 on sama ilmiö kuin kuvassa 34 eli nähdään, kuinka leveämmät nuuttausrullat (4 

ja 6 pt) soveltuvat paremmin paksummalle materiaalille. Tällä kertaa kokoonpuristuminen 

on 4 ja 6 pt rullilla tehdyissä vuoissa parempaa suuremman puristusvoiman ansiosta. 

 

7.3.3 Sama nuuttaustyökalu ja prässäysparametrit, eri materiaalipaksuus 

Kuvissa 36, 37, 38 ja 39 nähdään miten saumauspintaan vaikuttaa, kun käytetty nuuttausrulla 

ja prässäysparametrit ovat samat, mutta materiaalipaksuus on eri. Kuvissa 36, 37, 38 ja 39 

vasemmalla on 190 + 40 WPET ja oikealla 350 + 40 WPET, prässäysparametreina on 

käytetty PV 50 % ja KP 30 %. 
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Kuva 36. 2 pt, PV 50 % KP 30 %. Vasemmalla 190 + 40 WPET ja oikealla 350 + 40 WPET. 

 

Kuvassa 36 nähdään selkeästi, että 2 pt levyinen nuuttausrulla soveltuu paremmin 

ohuemmalle materiaalille. Paksummalla kartongilla on havaittavissa vajavaisesti 

muotoutunut nuutti, mikä aiheuttaa noin 300 µm leveän ja 200 µm syvän aukon 

saumauspintaan. 

 

 

Kuva 37. 3 pt, PV 50 % KP 30 %. Vasemmalla 190 + 40 WPET ja oikealla 350 + 40 WPET. 

 

Kuvassa 37 sekä ohuemmalla että paksummalla materiaalilla nähdään vajavaisesti 

muotoutuneita nuutteja. Ohuemmalla kartongilla on 100 µm leveä ja syvä aukko 

saumauspinnassa, kun paksummalla kartongilla aukko on noin 300 µm leveä ja 150 µm syvä. 
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Kuva 38. 4 pt, PV 50 % KP 30 %. Vasemmalla 190 + 40 WPET ja oikealla 350 + 40 WPET. 

 

Kuvasta 38 nähdään, miten ohuemmalle kartongille saumauspintaan on tullut noin 700 µm 

levyinen ja 200 µm syvä aukko. Paksummalla materiaalilla saumauspinta on varsin hyvä 

lukuun ottamatta nuuttien juurissa olevaa pientä väljyyttä. 

 

 

Kuva 39. 6 pt, PV 50 % KP 30 %.  Vasemmalla 190 + 40 WPET ja oikealla 350 + 40 WPET. 

 

Kuvassa 39 näkyy, kuinka huonosti liian leveä nuuttausrulla soveltuu liian ohuelle 

materiaalille. Ohuemman kartongin saumauspinnassa ei ole yli 400 µm pituista tasaista 

kohtaa. Paksumman kartongin saumauspinta on varsin hyvä lukuun ottamatta nuutin 

juuressa olevaa pientä väljyyttä. 

 

Kuvista 36, 37, 38 ja 39 nähdään aiemmin todettu työkalun leveyden vaikutus 

saumauspintaan. Ohuemmalla materiaalilla saumauspinnan aukot kasvavat leveyden 

kasvaessa ja paksummalla materiaalilla päinvastoin.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Valomikroskooppikuvien analysoinnin perusteella voidaan todeta, että kapeampi 

nuuttausrulla (2 pt) soveltuu parhaiten 190 + 40 WPET:lle. 3 pt levyinen nuuttausrulla ei 

soveltunut kovin hyvin kummallekaan kartonkipaksuudelle. Se jätti molempiin vajavaisesti 

muotoutuneita nuutteja. 4 ja 6 pt levyiset nuuttausrullat soveltuivat parhaiten 350 + 40 

WPET:lle. Nuuttien muotoutuminen näissä tapauksissa oli hyvää lukuun ottamatta nuutin 

juureen jäävää pientä vajaata muototumista, mikä voidaan todennäköisesti korjata lisäämällä 

joko puristusvoimaa tai puristusaikaa. Edellä mainittujen huomioiden seurauksena voidaan 

siis todeta, että alkuhypoteesi toteutui. 

 

Prässäystulosten perusteella voidaan sanoa, että liian suuri kehäpaine (40 %) ei sovellu 190 

+ 40 WPET:stä valmistettujen vuokien valmistamiseen, sillä onnistuneiden vuokien määrä 

jäi todella alhaiseksi. Prässissä käytetyt lukuarvot puristusvoimassa ja kehäpaineessa 

vaikuttivat vain vähän lopulliseen saumauspintaan. Suurempi puristusvoiman arvo 

edesauttoi hieman nuuttien kokoonpuristumista, kun materiaalina oli 350 + 40 WPET. 

Materiaalipaksuudelle oikein valittu nuuttausrullan leveys vaikutti merkittävimmin 

saumauspinnan tasaisuuteen. 

 

Tulosten virhelähteiksi voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat: kulmista otettujen 

koepalojen määrä vuokien määrään nähden sekä vuoka-aihioiden kosteuserot. Kaiken 

kaikkiaan vuokien kulmista otettuja koepaloja oli 27 kappaletta, kun ehjien vuokien 

kokonaismäärä oli 83 kappaletta, mikä tarkoittaa sitä, että mahdollisten kulmista otettavien 

koepalojen määrä oli 332. Suurempi määrä muoviin valettuja ja mikroskooppilla tutkittuja 

koepaloja olisi johtanut luotettavimpiin koetuloksiin. Sekä 190 + 40 WPET:in että 350 + 40 

WPET:in suhteelliset kosteusprosentit olivat alle suositusten, mikä voi aiheuttaa kartongin 

huonomman muovautumisen prässäyksen aikana, mikä puolestaan johtaa vuoan 

hajoamiseen tai nuuttien vajaaseen muotoutumiseen. 

 

Tätä tutkimusta voidaan käyttää jatkotutkimuksessa, jossa vuoka-aihiot valmistetaan edellä 

mainittujen nuuttausrullien leveyksien suositusten mukaan ja jossa tutkitaan suurempaa 

määrä koekappaleita samalla tavalla valmistetuista vuoista. Jatkotutkimukseen voidaan 
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myös sisällyttää suositusten mukaiset suhteelliset kosteusprosentit kullekin materiaalille. 

Tämä tutkimus soveltuu myös taustaselvitykseksi jatkotutkimukselle, jossa vuoat 

kuumasaumataan ja niille suoritetaan tiiveystesti. Tämä antaisi paremman kuvan vuokien 

todellisesta tiiveydestä ja saumauspinnan riittävästä laadusta.  
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Liite I 

Kongsberg XE-10 tekniset tiedot 
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Liite II, 1 

Vuoka-aihioiden koepalojen mikroskooppikuvat nuuttauskuviosta. 

 

190 + 40 WPET vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvat vasemmalta oikealla ja ylhäältä 

alaspäin: 2 pt, 3 pt, 4 pt ja 6 pt. 
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Liite II, 2 

Vuoka-aihioiden koepalojen mikroskooppikuvat nuuttauskuviosta. 

 

WPET 350 + 40 vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvat vasemmalta oikealla ja ylhäältä 

alaspäin: 2 pt, 3 pt, 4 pt ja 6 pt. 
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Liite III, 1 

Vuokien koepalojen mikroskooppikuvat saumauspinnasta. 

 

WPET 190 + 40 vuokien koepalojen valomikroskooppikuvat. 

 

Vasemmalla 2 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 2 pt, PV 50 %, KP 30 %. 

 

Vasemmalla 2 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 2 pt, PV 50 %, KP 40 %. 

 

Vasemmalla 3 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 3 pt, PV 50 %, KP 30 %. 
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Liite III, 2 

 

Vasemmalla 3 pt, PV 200%, KP 40 % ja oikealla 4 pt, PV 200 %, KP 30 %. 

 

Vasemmalla 4 pt, PV 50 %, KP 30 % ja oikealla 6 pt, PV 200 %, KP 30 %. 

 

6 pt, PV 50 %, KP 30 %. 
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Liite III, 3 

WPET 350 + 40 vuokien koepalojen valomikroskooppikuvat. 

 

 

Vasemmalla 2 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 2 pt, PV 50 %, KP 30 %. 

 

Vasemmalla 2 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 2 pt, PV 50 %, KP 40 %. 

 

Vasemmalla 3 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 3 pt, PV 50 %, KP 30 %. 
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Liite III, 4 

 

Vasemmalla 3 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 3 pt, PV 50 %, KP 40 %. 

 

Vasemmalla 4 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 4 pt, PV 50 %, KP 30 % 

 

Vasemmalla 4 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 4 pt, PV 50 %, KP 40 % 
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Liite III, 5 

 

Vasemmalla 6 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 6 pt, PV 50 %, KP 30 % 

 

Vasemmalla 6 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 6 pt, PV 50 %, KP 40 % 

 

 


