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Tämä kandidaatintyö käsittelee kuumasaumauspakkaustekniikan saumauspaineen 

vaikutusta kartonkivuoan suljentaan sekä paineilmavahvistimen asentamista käytössä 

olevaan laitteistoon.  

 

Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa paineilmavahvistimen asennus sekä tutkia 

vaikuttaako saumauspaineen korotus kymmeneen baariin suljennan pitävyyteen. 

Kandidaatintyöhön kuului pakkauslaitteeseen sekä paineilmavahvistimeen perehtyminen 

sekä paineilmavahvistimen asennuksen suunnittelu ja asennus. Lisäksi tutkimuksessa 

tutkittiin paineilmavahvistimen avulla korkealla saumauspaineella suljettujen 

kartonkivuokien suljennan onnistumista verrattuna pienempiin saumauspaineisiin sekä 

suljennan testaus käyttäen vuoan sisäisen kaasukoostumuksen happipitoisuuden mittaamista 

sekä tunkeumanestetarkastelua. Lisäksi työn kirjallisuuskatsausosassa tarkastellaan 

kuumasaumauspakkaustekniikkaa ja sen historiaa, saumauspaineen vaikutusta suljennan 

onnistumiseen, mahdollisia virheitä joita kuumasaumauksessa voi ilmetä sekä 

suojakaasupakkaamista.  

 

Paineilmavahvistin asennettiin onnistuneesti käytössä olevaan pakkauslaitteeseen. 

Tutkimuksen tuloksista voitiin huomata selkeä korrelaatio saumauspaineen nostamisen ja 

suljennan paremman pitävyyden välillä. Tätä päätelmää tukevat sekä 

tunkeumanestetarkastelun että sisäisen kaasukoostumuksen happipitoisuuden tutkiminen.  
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This bachelor’s thesis examines the effects of sealing pressure in the heat sealing-process of 

paperboard packages. It also includes the planning of the installation and the installation of 

a pressure booster.  

 

The main goal of the thesis was to successfully install a pressure booster in the packaging 

unit available and to study how an increase in the sealing pressure to 10 bar would affect the 

sealing. The thesis includes the familiarization to the equipment available, the successful 

installation and the planning of the installation of the pressure booster, the sealing of the 

paperboard packages with the pressure booster installed into packaging unit and the 

examination through pinhole testing and atmosphere analysis of the packages and the effects 

of the increased sealing pressure. Also, the thesis includes in the literature review 

examination of heat sealing as process, the effects of sealing pressure in the successfulness 

of sealing, the possible defects that can occur and about the modified atmosphere packaging. 

 

After the results of the oxygen content measurement and liquid tightness test were analysed, 

a clear correlation of the successfulness of the seal and the increased sealing pressure was 

discovered. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän kandidaatintyön aihe on saatu Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

pakkaustekniikan laboratoriolta. Lappeenrannan teknillisen yliopiston pakkaustekniikan 

laboratorio halusi asentaa kuumasaumauspakkauslaitteeseensa paineilmavahvistimen, jotta 

voitaisiin tutkia korotetun saumauspaineen vaikutuksia pakkauksien kuumasaumaus-

suljentaan. On olemassa monenlaisia pakkaustekniikoita, joita hyödynnetään muun muassa 

elintarviketeollisuudessa, esimerkkeinä kuumasaumaus, vakuumipakkaus ja 

suojakaasupakkaaminen (Kerry et al., 2006, s.113). Jokaisella pakkaustekniikalla on omat 

ominaisuutensa, joita pyritään kehittämään. Lemisen (2016, s. 13) mukaan tuotteiden 

pakkaamisella pyritään estämään pakkauksen sisällä olevan tuotteen saastuminen, 

suojaamaan tuotetta, estämään kemialliset ja biokemialliset muutokset sekä informoimaan 

asiakasta tuotteen sisällöstä. Elintarviketeollisuudessa suuressa roolissa on 

kuumasaumauspakkaustekniikka, jossa esimerkiksi muovinen, kartongista valmistettu tai 

komposiittinen astia suljetaan muovikalvolla (Leminen, 2016, s.27). Kuumasaumausta 

voidaan myös hyödyntää esimerkiksi muovipussien tai maitotölkkien suljentaan. 

Kuumasaumattuja tuotteita viedäänkin markkinoille noin miljardin tuotteen päivävauhdilla 

(Hishinuma, 2009, s.2). Kuumasaumausprosessiin vaikuttavat useat tekijät, kuten 

pakkausmateriaali, pakkauspaine ja pakkauslämpötila sekä käytettävien vuokien geometria 

(Leminen et al., 2015 s. 6914-6915). 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

Kuumasaumauspakkauksessa saumauspaineella on suuri vaikutus pakkauksen lopulliseen 

kestävyyteen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että alhaisemmissa 

saumauspaineissa paineen korottaminen on myös parantanut suljennan onnistumista. 

(Leminen et al., 2015, s. 6914) Kuitenkin kuumasaumauspakkauslaitteiden 

maksimimaalinen saumauspaine on rajoitettu. Tätä saumauspainetta saadaan korotettua 

koneen oman kapasiteetin yli asentamalla koneeseen paineilmavahvistin. Tämän 

kandidaatintyön tavoitteena on tutkia paineilmavahvistimen asentamista käytössä olevaan 

laitteistoon, sekä korotetun saumauspaineen vaikutusta kuumasaumauspakkauksen 

kestoikään ja kuumasaumauksen suljennan onnistumiseen. Suljennan onnistumista 

tarkastellaan tunkeumanestetarkastelulla, sekä kaasunläpäisevyystestillä ja asennuksen 
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onnistumisen tarkastaa tekniikan tohtori Ville Leminen. Tutkimusongelmana 

kandidaatintyössä on, voidaanko korotettua kuumasaumauspainetta käyttämällä parantaa 

huonotasoisten vuokien kestävyyttä. Tutkimuksessa käytetään polyetyleenitereftalaatti 

(PET) päällysteisestä kartongista valmistettuja vuokia. Tutkimuskysymyksinä 

kandidaatintyössä ovat: 

• Voidaanko paineilmavahvistin asentaa käytössä olevaan 

kuumasaumauspakkauslaitteeseen ja saadaanko saumauspaine nostettua noin 

kymmeneen baariin? 

• Vaikuttaako korotettu saumauspaine suljennan onnistumiseen? 

• Miten paineilmavahvistin asennetaan käytössä olevaan laitteistoon? 

 

1.2 Tutkimusmetodit, työvälineet sekä tutkimuksen rajaus 

Teoriaosuus rajataan tässä työssä koostumaan kuumasaumauspakkaustekniikan 

perusperiaatteista kartonkivuokasovelluksissa, aikaisemmista tutkimuksista, jotka 

käsittelevät korotetun saumauspaineen vaikutuksia käytössä olevan paineilmavahvistimen 

toiminnan selvennyksestä sekä yleisimmistä pakkausvirheistä kuumasaumauspakkauksissa. 

Teoriaosassa käsitellään myös lyhyesti suojakaasupakkaamista, koska tämä 

pakkaustekniikka yleensä yhdistetään kuumasaumauspakkaukseen. Teoriaosan tiedonhaku 

tehdään käyttämällä erilaisia tietokantoja kuten esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston LUT Finna-tietokantaa, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiedekirjaston 

kirjallisuutta sekä muita e-lehti- ja e-kirjatietokantoja, kuten Google Scholaria, 

Sciencedirect-tietokantaa sekä Scopus-tietokantaa. Työssä selvitetään ja suunnitellaan 

paineilmavahvistimen asennuksen perusperiaatteet ja toteutetaan paineilmavahvistimen 

asennus. Tutkimuksessa käytetään Ilpra Speedy 2008 VG -pakkauslaitetta ja SMC Booster 

Regulator VBA 10A -paineilmavahvistinta. Tutkimus rajataan koskemaan vain tiettyä 

käytössä olevaa kuumasaumauspakkauslaitetta (Ilpra Speedy 2008 VG) ja tietyn 

paineilmavahvistimen asennusta (SMC Booster Regulator VBA 10A). Työssä käytetään 

lähteenä myös tutkittavien laitteiden käyttöohjekirjoja. Työssä tutkitaan myös 

konkreettisesti, kuinka saumauspaineen korotus vaikuttaa kuumasaumauksen suljennan 

onnistumiseen. Tämä tutkimus tehdään tunkeumanestetarkastelulla ja kaasun 

läpäisevyystestillä. Käytettävistä vuoista otetaan myös mikro- ja makrotason kuvat ennen 

saumausta, jotta voidaan tutkia vuokien rypytyksen eroavaisuuksia paremmin. Työssä 



9 

 

käytetään kolmella eri saumauspaineella suljettuja, sekä kolmella eri puristusvoimalla 

valmistettuja vuokia. Jokaista testierää varten valmistetaan kuusi vuokaa.   
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2 KUUMASAUMAUS JA SAUMAUSPAINE 

 

 

Kuumasaumauspakkaustekniikka on yleisesti käytettävä pakkauksen suljentatapa. 

Kirjallisuuden mukaan muovipäällysteisten kartonkivuokien kuumasaumaus on 

pakkaustekniikka, jossa on vielä paljon kehitettävää ja joka voi tulevaisuudessa korvata 

muovisten pakkausten käytön niin elintarviketeollisuudessa, sähköteollisuudessa kuin 

yleisesti teollisuuden pakkaustekniikkana (Hishinuma, 2009, s. 2). Aikaisempi tutkimus 

osoittaa, että korotettu saumauspaine voi parantaa kuumasaumauksen onnistumista ja 

pitävyyttä. Leminen et al. (2015) tutkimuksen mukaan tämä parannus johtuu muun muassa 

muovikalvon tunkeuman paranemisesta vuoan suhteen. Kuitenkin kuumasaumaus on myös 

virheherkkä prosessi. Jos prosessissa käytettävät parametrit eivät ole oikeat kyseiseen 

prosessiin ja materiaalipareihin, on tuloksena erilaisia tyyppivikoja, jotka poistavat 

saumauksen tuottamat hyödyt pakkauksessa (Hishinuma, 2009, s. 2). 

 

2.1 Kuumasaumaus pakkaustekniikassa 

Kuumasaumausta käytetään pakkaustekniikassa yleisesti, kun valmistetaan ilmatiiviitä 

pusseja tai tiivistettyjä pakkauksia, esimerkiksi elintarvikepakkauksia ruiskeena sekä 

suunkautta annosteltavien lääkkeiden pakkauksia, hygieniapakkauksia ja 

elektroniikkatuotteiden pakkauksia (Hishinuma, 2009, s. 2). Kuumasaumaus on 

perusperiaatteeltaan erittäin yksinkertainen prosessi ja muistuttaa prosessina 

hitsausprosessia. Kuumasaumaus voidaan määritellä kahden kestomuovin liittämiseksi 

yhteen. (Leminen, 2016, s.27) Kartonkipakkauksissa liitettävät kestomuovit ovat 

kartonkipakkauksen pinnoite sekä vuoan sulkeva kalvo. Kuumasaumausteknikassa liitetään 

haluttuun astiaan kestomuovikalvo suojaamaan tuotetta. Yleisimmässä kuumasaumauksessa 

käytettävässä prosessissa vastinpareja lämmittämällä lämmitetään pakkauksen päälle 

tulevaa kalvoa, jonka jälkeen kalvo painetaan halutussa lämpötilassa kiinni pakkaukseen. 

Painamisen yhteydessä kalvo kiinnittyy sulamisen avulla haluttuun astiaan, jonka jälkeen 

kalvo jäähdytetään ja sauma on valmis (Hishinuma, 2009, s.6). Jotta saumaan syntyy 

tarvittavan kestävä liitos, saumauksessa käytetyn paineen täytyy olla riittävän suuri riittävän 

pitkään, jotta haluttu liitos syntyy polymeeriketjujen liittyessä toisiinsa materiaalien välillä 

(Leminen, 2016, s.27). Perinteisessä kuumasaumauksessa kalvon lämpötilaa ei säädetä, vaan 

lämmittävän vastinparin lämpötilaa säädetään. Tämä lämpötila määräytyy käytettävän 
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kalvon materiaalin mukaan. Usein kuumasaumaus yhdistetään 

suojakaasupakkaustekniikkaan. Suojakaasupakkaustekniikkaan palataan vielä 

tutkimuksessa myöhemmin. Muita kuumasaumaustapoja ovat muun muassa ultraäänihitsaus 

sekä induktiosaumaus.(Leminen, 2016, s.29) 

 

Kartonkiin, josta on tarkoitus valmistaa vuokia, jotka suljetaan kuumasaumaamalla, tehdään 

valmistusvaiheessa pieniä ryppyjä vuoan suunnitelluille kulmapaikoille. Nämä rypyt ovat 

tarpeellisia pakkauksen muodon muodostamisessa, koska rypytys ehkäisee pakkaukseen ei-

haluttua epätasaisuutta. Tämä epätasaisuus voi johtaa kuumasaumauksen epäonnistumiseen 

(Leminen, 2016, s.21). Kolme tärkeintä säädettävää parametria kuumasaumauksessa 

Lemisen (2016, s.67) mukaan ovat: saumauslämpötila, saumausaika sekä saumauspaine. 

Lisäksi Hishinuman (2009, s.13) mukaan on neljä asiaa, jotka täytyvät olla oikein, jotta 

kuumasaumaus onnistuu halutulla tavalla, ovat: sulattavan pinnan lämpötila, piste jossa 

sulattava pinta saavuttaa riittävän lämpötilan, aika, jossa sulattava pinta saavuttaa riittävän 

lämpötilan sekä lämpötila, josta lämpötilan alennus alkaa. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyn laitteen, Ilpra Speedy 2008 VG, prosessissa suljettava vuoka 

asetetaan alatyökaluun siten, että vuoan ulkoreuna tukeutuu alatyökaluun. Tämän jälkeen 

alatyökalu nostaa vuoan ylöspäin siten, että ylätyökalu ”sulkee” astian. Kun astia on suljettu, 

ylä- ja alatyökalua painetaan ennalta määritetyllä paineella ennalta määritetyn ajan verran 

yhteen, jotta vuoka sekä saumauksessa käytetty kalvo liittyvät yhteen ja sauma muodostuu. 

Tämän jälkeen terä leikkaa saumauksessa käytetyn kalvon astian muodon mukaiseksi.  

 

2.2 Saumauspaineen vaikutus suljennan onnistumiseen 

Saumauspaineen vaikutusta vuoan suljennan onnistumiseen ei voida vähätellä. Leminen 

(2016, s.67) toteaa väitöskirjassaan saumauspaineen olevan yksi tärkeimmistä parametreista 

kuumasaumausprosesissa. Aikaisemmin Leminen on tutkinut saumauspaineen vaikutusta 

suljennan onnistumiseen, kun saumauspaine vaihteli 3-6 baarin välillä. Lemisen (2015) 

tutkimuksessa huomattiin, että saumauspaineen vaihtelu 3-6 baarin välillä aiheutti selkeitä 

eroja saumauksen pitävyydessä tunkeumanestetarkastelussa. Taulukossa 1 esitetään 

Lemisen tutkimuksen tuloksia saumauspaineen vaikutuksista sauman pitävyyteen 

tunkeumanestetarkastelussa. Leminen toteaa taulukon tuloksien perusteella, että 
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saumauspaineen korottaminen kolmesta baarista kuuteen baariin selkeästi vaikuttaa kalvon 

tunkeutumista rypytyksen pohjalle saakka. (Leminen et al., 2015, s. 6914) 

 

Taulukko 1. Lemisen tulokset tunkeumanestetarkastelussa, kun saumauspaine vaihteli 3-6 

baarin välillä. Sealing temperature ilmaisee taulukossa saumauslämpötilää, Sealing 

pressure ilmaisee saumauspainetta sekä Average Oxygen content after 14 days ilmaisee 

pakkauksen sisäisen kaasukoostumuksen happipitoisuuden prosentti määrää 14 päivän 

jälkeen. (Leminen et al., 2015, s.6911) 

 

 

2.3 Mahdolliset virheet kuumasaumauksessa 

Kuumasaumausprosessissa on ensiarvoisen tärkeää saavuttaa kaasunpitävä tulos, sillä se voi 

esimerkiksi pidentää ruokapakkauksen kestoikää huomattavasti (Hauptmann et al., 2013). 

Prosessia suunniteltaessa täytyy kuitenkin muistaa, että jos prosessi on liian monimutkainen, 

se voi jo itsessään aiheuttaa virheitä lopputuloksessa. Kartonkivuokien kuumasaumauksen 

suurimpia ongelmia on hiussuonet saumatulla alueella (Leminen, 2016, s.27).  Nämä 

hiussuonet voivat johtua monista eri syistä. Leminen (2016, s. 27) erittelee esimerkkisyiksi 

pakkauksen rakenteessa vaikuttavat puristusvoimat ja materiaalin ominaisuudet (jäykkyys 

ja alhainen muovattavauus), jotka aiheuttavat suljettavaan astiaan ryppyjä. Hishinuman 

(2009, s.72) mukaan hiussuonet voivat syntyä muun muassa vuoan valmistuksessa tehdyistä 

virheistä, pakkauksen sisältämän aineen liian suuresta painosta, kuumasaumausprosessin 

epäonnistumisesta, pakkauksen väärästä muodosta tai kuumasaumausprosessin vääristä 

parametreista. 

 

Kuumasaumausprosessissa voi myös esiintyä polyball-efektiksi kutsuttavaa virhettä. 

Hishinuman (2009, s.74) mukaan tämä efekti johtuu saumauksen aikana käytettävästä liian 

suuresta paineesta (yli kolme baaria), joka on kohdistettu saumattavalle alueelle, kun 

suljettava kalvo on sulaneessa muodossa. Kuitenkin Leminen (2016, s. 65) on todennut 
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tutkimuksessaan vuodelta 2015, ettei polyball -efektiä syntynyt alle 6 baarin paineessa, kun 

tutkimuksessa käytettiin PET-päällysteisiä kartonkivuokia. Vuokaa suljettaessa myös vuoan 

sulkevan kalvon ylilämmittäminen on riskinä. Kalvon ylilämmitys voi johtaa esimerkiksi 

kalvon kutistumiseen tai kalvon tuhoutumiseen. Lisäksi kalvon ylilämmitys voi johtaa myös 

polyball efektiin (Hishinuma, 2009, s.72). 

 

2.4 Suojakaasupakkaaminen (MAP - Modified Atmosphere Packaging) 

Suojakaasupakkaustekniikka tarkoittaa, että suljetusta pakkauksesta vaihdetaan 

pakkaamisen yhteydessä pakkauksen kaasukoostumus johonkin suojakaasuun (Leminen, 

2016, s.29). Tällä pakkaustekniikalla pyritään pidentämään tuotteen kestoikää, esimerkiksi 

elintarviketeollisuudessa.  

 

Suojakaasupakkaaminen auttaa ylläpitämään ja kontrolloimaan tuotteen kylmäketjua 

kuljetuksen aikana ja siitä onkin tullut tärkeä osa elintarviketeollisuuden tuotteiden 

suunnittelua (Ohlsson & Bengtsson, 2002, s. 61). Suojakaasupakkaamisen ensiaskeleet 

otettiin jo vuonna 1877, kun Pasteur ja Joubert tutkivat bakteerikantojen selviämistä 

hiilidioksidi ympäristössä (Valley, 1928, s. 209). Viisi vuotta tämän jälkeen ensimmäinen 

tutkimus hiilidioksidiin pakkaamisen vaikutuksista ruoka-aineiden säilyvyyteen julkaistiin 

Hermann Kolben toimesta. Tässä tutkimuksessa todettiin, että ruoka-aineen säilyvyys, joka 

on säilytetty hiilidioksidilla täytetyssä sylinterissä, on huomattavasti parempi kuin ilman 

käsittelyä säilytetyllä ruoka-aineella. Luonnollinen jatkumo tuloksien analysoinnin jälkeen 

oli jatkotutkimus toisenlaisilla ruoka-aineilla. Tästä tutkimusta laajennettiin eri tutkijoiden 

toimesta hedelmiin ja jopa kokonaiseen naudan ruhoon ja huomattiin, että hiilidioksidilla on 

säilyttävä vaikutus. (Ohlsson & Bengtsson, 2002, s. 61)  

 

Suojakaasupakkaminen toimii siten, että pakattaessa pakkauksen kaasukoostumus korvataan 

kaasuseoksella. Tämä kaasuseos voi vaihdella paljonkin riippuen siitä, millaisia 

ominaisuuksia pakkauksen sisällä olevalla kaasulla halutaan olevan. Kun pakkaus on 

sinetöity, kaasun koostumusta ei enää valvota, joten kaasun koostumus voi vaihdella 

paljonkin vielä pakkauksen sinetöimisen jälkeen (Kerry et al, 2006, s.114). Tästä syystä on 

erittäin tärkeää tiedostaa erilaiset kemialliset reaktiot, joita pakkauksessa käytetty kaasu voi 

aiheuttaa. Suojakaasupakkaamisesta puhuttaessa on tärkeää, ettei suojakaasupakkaamista 

sekoiteta kontrolloidun kaasukoostumuksen pakkaamiseen (Controlled atmosphere 
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packaging), eli CAP-pakkamiseen (Ohlsson & Bengtsson, 2002, s. 62). Ohlsson ja 

Bengtsson (2002, s. 62) erittelevät suojakaasupakkaamisen hyödyiksi muun muassa 

pakkauksen sisällä olevan aineen eliniän nousun jopa nelinkertaiseksi, pienentyneen 

hävikin, pienemmät jakelukustannukset; koska jakelusäde nousee elintarvikkeen eliniän 

noustessa sekä tuotteen laadun nousun. Ohlsson ja Bengtsson (2002, s.62) erittelevät 

suojakaasupakkaamisen huonoiksi puoliksi muun muassa tuotantokustannuksien nousun, 

kuljetuslämpötilojen seuraamisen pakollisuuden sekä tarvittavan tuotantokoneiden ja 

tuotantohenkilöiden koulutuksen pakollisuuden.  
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3 PAINEILMAVAHVISTIMEN ASENNUS JA KOROTETTU SAUMAUSPAINE 

 

 

Jotta saumauspaine saataisiin halutulle tasolle, on kuvan 1 mukaiseen, Ilpra Speedy 2008 

VG-pakkauslaiteeseen asennettava paineilmavahvistin, sillä laitteen normaali 

maksimikäyttöpaine on kuusi baaria. Kuvassa 2 esitetyllä paineilmavahvistimella saadaan 

nostettua yläsylinterien saumauspaine halutulle tasolle eli kymmeneen baariin. 

 

 

Kuva 1. Ilpra Speedy 2008 VG-pakkauslaite 

 

 

Kuva 2. Tutkimuksessa käytetty paineilmavahvistin SMC Booster Regulator VBA 10A 
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3.1 Paineilmavahvistimen asennuksen rakenne ja asennus  

Paineilmavahvistimen pääasiallinen tarkoitus on vahvistaa kahdelle yläsylinterille saapuvaa 

ilmanpainetta kuudesta baarista kymmeneen baariin. Kuvassa 3 on esitetty käytetyn 

pakkauslaitteen paineilmakaavio. Kuvaan 3. on merkitty numeroilla 1 ja 2 

paineilmasäätölaitteen (1) ja paineilmavahvistimen (2) paikat.  Kuvasta voidaan huomata, 

että paineilma haaroitetaan viidelle toimilaitteelle viidellä venttiilillä. Nämä toimilaitteet 

ovat alakammion sylinteri, ylätyökalun saumaussylinterit, sisällä olevan kaasun 

korvaamiseen käytetyt toimilaitteet, sekä vuoan paikallaan pitämiseen käytetty toimilaite.  

 

 

Kuva 3. Ilpra Speedy 2008 VG-pakkauslaitteen paineilmakaavio, jossa on merkitty 

punaisin numeroin paineilmasäätölaite (1) ja paineilmavahvistin (2) (Ilpra, 2008) 

Pakkauslaitteen toiminnasta johtuen korotettu paine täytyy ohjata vain laitteen kahdelle 

yläsylinterille, jotka ohjaavat lämmitettyä ylätyökalua. Tämä kuitenkin täytyy tehdä siten, 

ettei alatyökaluun kohdistu kohtuutonta painetta, joka aiheuttaisi alatyökalun joustamisen ja 

tämän johdosta todellisen saumauspaineen tippumisen. Laitteeseen jo valmiiksi asennettu 

paineilmansäätölaite on kuvattuna kuvassa 4. 
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Kuva 4. Pakkauslaitteeseen jo valmiiksi asennettu paineilman säätölaite 

 

3.2 Käytetyt materiaalit  

Tutkimuksessa käytettävien kartonkivuokien materiaalina toimii PET-päällystetty Stora 

Enson Trayforma PET 40 -kartonki ja lisäksi tutkimuksessa käytetään päällystyskalvona 

Westpak WestTop 405B PET -monikerrosmuovikalvoa. Käytettävien kartonkivuokien mitat 

ovat pituudeltaan 265mm, leveydeltään 162mm ja syvyydeltään 38mm. Kartonkivuoan 

tyypillinen rakenne on esitetty kuvassa 5.  

 

 

Kuva 5. a) Tyypillinen vuoan geometria ja rypytys. Rypyt on kuvattu punaisella. b) Vuoka 

kuvattuna muovaamisen jälkeen (Leminen, 2016, s.22) 

Kartonkivuoan rakenteessa rypytys on suunniteltu siten, että karkeasti mitattuna reunoihin 

syntyy kahdenlaisia ryppyjä, suurempia ja pienempiä. Nämä rypyt esiintyvät reunoissa 

vuorotellen. Vuoista tehtiin myös tarkoituksella heikkolaatuisia, jotta voitaisiin tutkia 

korotetun saumauspaineen vaikutusta paremmin. Vuokia valmistettiin käyttämällä 

muovausprosessissa kolmea eri kehävoima määrää, 500 N, 750 N sekä 1000 N. Jokainen 
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valituista kehävoimamääristä tulisi aiheuttamaan vuoalle selkeästi heikomman laadun, kuin 

täydellä kehävoimalla (5 kN) valmistettujen vuokien taso olisi ollut. Lisäksi kaikissa vuoissa 

käytettiin 40 kN puristusvoimaa.  

 

3.3 Vuokien mikro- ja makrotason kuvaus 

Tutkimuksessa käytettävistä vuoista otettiin myös näytekappaleet ja jokaisesta 

näytekappaleesta otettiin erilliset mikro- ja makrotason kuvat ennen kuumasaumausta. 

Kuvissa 6 ja 7 on kuvattuna vuoka, jossa muovausprosessin aikana on käytetty 500 N 

kehävoimaa. Kuvassa 6 saumattavien ryppyjen koko vaihtelee. Matalampi ryppy on 

syvyydeltään noin 100 µm, kun taas syvempi ryppy on syvyydeltään noin 400 µm. Nämä 

erovaisuudet johtuvat alhaisesta kehäpaineesta, joka johtaa heikkolaatuisempiin vuokiin ja 

erityisesti ryppyjen laadun laskuun (Leminen, 2016, s. 46). Kuvassa 7 on kuvattuna vain 

yksittäinen syvä ryppy, jonka syvyys on noin 250 µm. 

 

 

Kuva 6. 500N kehävoimalla valmistetun vuoan suuren rypyn mikrotaso kuva. Pienemmän 

rypyn syvyys n. 100 µm ja syvemmän rypyn syvyys n. 400 µm. 
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Kuva 7. 500 N kehävoimalla valmistetun vuoan syvän rypyn mikrotasokuva. Kuvan rypyn 

syvyys n. 250 µm. 

 

750 Newtonin kehävoimalla valmistetun vuoan yksi mikrotaso kuva on esitetty kuvassa 8. 

Kun verrataan rypyn kokoa kuvassa 7 esitettyyn, pienemmällä kehävoimalla valmistetun 

vuoan ryppyyn, on rypyn koossa ja muodossa havaittavissa selkeä ero. Suuremmalla 

kehävoimalla valmistetun vuoan rypyn syvyys on noin 400µm, kun taas pienemmällä 

kehävoimalla valmistetun vuoan rypyn syvyys on vain noin 250 µm. Tämä ero johtuu vuoan 

valmistuksessa käytetystä suuremmasta kehävoimasta (Leminen, 2016, s. 46). Suuremmalla 

kehävoimalla valmistetun vuoan ryppy on myös selkeästi kapeampi ja suorempi.  

 

 

Kuva 8. 750N kehävoimalla valmistetun vuoan mikrotaso kuva syvemmästä rypystä. 

Rypyn syvyys n. 400 µm. 
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Kuvassa 9 on esitetty toinen 750 N kehävoimalla valmistetun vuoan rypyistä. Tämä ryppy 

on paljon leveämpi kuin kuvassa 8 esitetyssä mikrotason kuvassa, mutta sen muoto 

muistuttaa kuvassa 6 esitetyn mikrotason kuvan ryppyä. Kuitenkin varsinainen ryppy on 

suuremmalla kehävoimalla valmistetussa vuoassa syvempi, kapeampi ja suorempi. Kuvan 9 

matalamman rypyn syvyys on n. 100 µm ja syvemmän rypyn syvyys n. 350 µm. 

 

 

Kuva 9. 750N kehävoimalla valmistetun vuoan mikrotaso kuva. Matalamman rypyn 

syvyys on n. 100 µm ja syvemmän rypyn syvyys n.350 µm. 
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Kuvissa 10 ja 11 on esitetty 1000 N kehävoimalla valmistetun vuoan ryppyjä. Kun verrataan 

1000 N kehävoimalla valmistetun vuoan mikrotason kuvia 750 N kehävoimalla valmistetun 

vuoan mikrotason kuviin, ei eroavaisuuksia ole paljon. Molempien näytteiden rypyt ovat 

noin 400 µm metriä syviä ja ryppyjen leveys muistuttaa toisiaan. 1000 N kehävoimalla 

valmistetun vuoan näytepaloissa ei esiintynyt leveää ryppyä. Tämä voi johtua siitä, että 

kartonki ei käyttäydy oletetulla tavalla johtuen pienemmästä muovausvoimasta. 

 

 

Kuva 10. 1000N kehävoimalla valmistetun vuoan mikrotasokuva rypystä. Rypyn syvyys 

n. 400 µm.  

 

 

Kuva 11. 1000N kehävoimalla valmistetun vuoan mikrotasokuva rypystä. Rypyn syvyys 

n. 400 µm. 
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Mikrotasokuvista huomataan, että mitä korkeammaksi kehäpainetta nostetaan valmistuksen 

aikana, sitä tasalaatuisempia vuokia syntyy. Alimmilla kehäpaineilla valmistetuilla vuoilla 

ryppyjen taso vaihteli paljonkin yhden vuoan kohdalla, mutta korkeammalla kehäpaineella 

valmistetuissa vuoissa rypyt muistuttivat jo enemmän toisiaan. 

 

Mikrotasokuvien lisäksi näytekappaleista otettiin makrotasokuvat, jotka ovat esitetty 

kuvissa 12, 13 ja 14. Näistä kuvista huomataan, että mitä korkeammaksi kehäpaine kasvaa, 

sitä selkeämmät ovat vuokien laitojen ryppyjen muodot. Tätä havaintoa tukee myös 

aikaisemmin esitellyt mikrotason kuvat, joissa ryppyjen muoto selkiytyi ja suureni mitä 

korkeammalla kehäpaineella vuoat olivat valmistettu. Makrotason kuvista voidaan myös 

huomata, kuinka leveä ryppy puuttuu osasta kuvista. Kuvassa 13 esitetyssä 750 N 

kehävoimalla valmistetun vuoan makrotasokuvassa kaikki leveät rypyt ovat näkyvissä. 

Kuvissa 12 ja 14 esitetyissä 500 N ja 1000 N kehävoimilla valmistetuissa vuoissa näyttää 

puuttuvan yhdestä kohtaa leveä ryppy. Leveän rypyn puutoskohta on esitetty vihreällä 

poikittaisella viivalla. Kuvissa 12, 13 ja 14 yhden millimetrin mittakaavaa on kuvattu 

punaisella viivalla. 

 

 

Kuva 12. 500N kehäpaineella valmistetun vuoan makrotasokuva. 
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Kuva 13. 750N kehäpaineella valmistetun vuoan makrotasokuva 

 

 

Kuva 14. 1000N kehäpaineella valmistetun vuoan makrotasokuva 
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3.4 Tunkeumanestetarkastelu 

Tunkeumanestetarkastelu on suoritettu standardin DIN EN 13676 mukaan. Tarkastelu 

ilmaisee saumauksen onnistumisen varmistamalla sauman tiiviyden värjätyn nesteen avulla. 

Tarkastelu paljastaa saumauksessa syntyneet hiussuonet, jotka heikentävät pakkauksen 

suojaavia ominaisuuksia. Hiussuonet ovat standardin mukaan sellaisia pieniä reikiä 

saumauksessa, jotka ovat tarpeeksi suuria, että neste läpäisee sauman hiussuonen kautta. 

Tarkastelussa värjättyä nestettä asetetaan päällystetyn ja sinetöidyn kartonkivuoan sisään 

viiden minuutin ajaksi. Kun haluttu aika on kulunut, otetaan tarkastelussa oleva kappale pois 

testauslaitteesta ja lasketaan värjätystä nesteestä saumaan syntyneet viivat, jotka ilmaisevat 

saumassa olevia epäkohtia. Tulokset tulisi ilmoittaa hiussuonien määränä nelimetrillä, mutta 

yksinkertaisuuden ja kaikkien vuokien saman koon vuoksi vuotokohdat ilmoitetaan 

kappaleina (DIN EN 13676, s.4-5). 

 

3.5 Saumauspaineen korottaminen ja mittausjärjestelyt 

Saumauspainetta voidaan säätää koneeseen kiinnitetyllä paineilmansäätölaitteella (kuva 4). 

Tässä säätölaitteessa on sininen kierrettävä säädin, jota kääntämällä kierroksen myötä- tai 

vastapäivään käytettävä paine säätyy yhden baarin verran. Saumattaviin vuokiin asetetaan 

myös painoja, jotta saumaus onnistuisi halutulla tavalla. Lisäksi vuoissa käytettävään 

pakkausmuoviin asetettiin happiantureita, jotta mahdolliset vuodot voitaisiin havaita ja 

mitata kaasukoostumuksen happipitoisuuden muutoksena. Ensimmäiseksi 

kuumasaumauspakkauslaitteella kuumasaumattiin 18 kappaletta vuokia neljän baarin 

saumauspaineella ja 18 kappaletta vuokia kuuden baarin saumauspaineella. Nämä erät 

valmistettiin, jotta saataisiin selkeä vertailukohta 10 baarin saumauspaineella saumatuille 

vuoille. Paineilmavahvistimen liittämisen jälkeen saumauspaine säädettiin 10 baariin ja 

testattiin testivuoilla, että pakkauslaite todella kohdistaa vuokaan 10 baarin saumauspaineen. 

Tämän jälkeen 18 vuokaa suljettiin. Saumauksen jälkeen vuokia säilytettiin 

kylmähuoneessa, jossa vuokien kaasukoostumuksen happipitoisuuden seuranta myös 

järjestettiin. Tämän kylmähuoneen lämpötila oli 6ºC. Happipitoisuudet mitattiin yhden, 

kolmen, seitsemän ja 14 päivän kuluttua saumauksesta, jotta voitaisiin todeta luotettavasti 

mahdollinen suljennan vuotaminen tai pitävyys. Happipitoisuudet mitattiin laitteella Mocon 

optech o2.  Happipitoisuuksien mittaaminen on tärkeää, jotta saadaan luotettavaa dataa 

vuokien pitävyydestä eri aikaväleillä, sillä tunkeumanestetarkastelu voidaan suorittaa vain 
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kokeen lopuksi. Lisäksi, vaikka tunkeumanestetarkastelu ei näyttäisikään näkyviä vuotoja, 

voi vuoka silti vuotaa (Leminen, 2016. s.60). 
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4 KOROTETUN SAUMAUSPAINEEN VAIKUTUKSET JA TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi kuumasaumattujen vuokien tunkeumanestetarkastelun ja 

kaasunläpäisevyystestin tulokset. Lisäksi analysoidaan korotetun saumauspaineen 

vaikutusta vuokien suljennan onnistumiseen. Mittauksissa hyödynnettiin pakkauksiin 

suljettuja happiantureita, jotka mitattiin asiaankuuluvalla laitteistolla. Lopuksi vuoille 

suoritettiin tunkeumanestetarkastelu. Paineilmavahvistin saatiin onnistuneesti asennettua 

käytössä olleeseen kuumasaumauslaitteistoon. Tämä todennettiin saumaamalla neljä 

testivuokaa ja seuraamalla paineilmamittarin toimintaa.  

 

4.1 Korotetun saumauspaineen vaikutukset vuokien kaasukoostumuksen happipitoisuuteen 

Kuten aikaisemmin käsiteltiin, vuokia pakattiin kolmea eri laatua, kolmella eri 

saumauspaineella. Vuokien laadun vaihteluilla pyrittiin osoittamaan se, että korotetulla 

saumauspaineella voitaisiin tehdä heikkolaatuisemmista vuoista käyttökelpoisia. Taulukossa 

2 on esitettynä 500 N kehäpaineella valmistetun vuoan happipitoisuus mittauksien tulokset. 

Taulukossa esitetyt tulokset ovat saatu laskemalla kaikkien otoksen vuokien 

kaasukoostumuksen happipitoisuuden keskiarvo eri ajankohtina. Tuloksista voidaan 

huomata selkeä lasku, mitä suuremmaksi saumauspaine nousee. Jo pelkästään 

saumauspaineen nostaminen neljästä baarista kuuteen baariin pudottaa havaittua happitasoa 

kahden viikon seisonnan jälkeen 50 prosenttia. 500 N kehäpaineella tehdyissä vuoissa 

saumauspaineen nostaminen kymmeneen baariin laski happitasojen keskiarvoa noin 27 

prosenttia. Eroa voidaan pitää huomattavana. Kuitenkin vuokien happipitoisuudet ovat silti 

liian korkeat, jotta niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Yleisesti 

hyväksyttävänä vuoan sisältämän kaasukoostumuksen happipitoisuutena pidetään noin yhtä 

prosenttia. 
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Taulukko 2. Happipitoisuuksien keskiarvot mittauksissa, kun kehäpaine oli 500N ja 

saumauspaine 4-10 baaria 

 

 

Taulukossa 3 on esitettynä 750 N kehäpaineella valmistetun vuokaerän kaasukoostumuksen 

happipitoisuudet eri mittausajankohtina. Nämä happipitoisuudet ovat kaikkien kuuden 

testikappaleen kaasukoostumuksen happipitoisuuksien keskiarvoja. Taulukosta huomataan, 

että saumauspaineen korotuksen jälkeen happipitoisuudet laskevat järjestelmällisesti. Kun 

saumauspaine kasvaa neljästä baarista kuuteen baariin, laskee vuoan sisältämän 

kaasukoostumuksen happipitoisuus kahden viikon kohdalla mittauksen jälkeen, noin 46 

prosenttia. Kun taas saumauspaineen nostaminen kuudesta baarista kymmeneen baariin 

aiheuttaa happipitoisuuteen noin 83 prosentin laskun. Kun verrataan neljän baarin 

saumauspaineella valmistettujen vuokien happipitoisuuksia, kymmenen baarin 

saumauspaineella valmistettujen vuokien happipitoisuuksiin, on happipitoisuuden lasku jo 

noin 92 prosenttia.  

 

0 Päivä 1 Päivää 4 Päivää 7 Päivää 14 Päivää

500N-4bar 0,51 4,19 9,04 11,79 15,63

500N-6bar 0,00 1,17 2,96 4,39 7,41

500N-10bar 0,00 0,82 2,96 3,79 5,42
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Taulukko 3. Happipitoisuuksien keskiarvot mittauksissa, kehäpaine 750N, saumauspaine 

4-10bar 

 

 

Taulukko 4 esittää 1000 N kehäpaineella valmistettujen vuokien sisältämän 

kaasukoostumuksen happipitoisuuksia eri mittausten välillä. Taulukon arvot on laskettu 

laskemalla kaikkien otoksen vuokien happipitoisuuksien keskiarvo. Taulukosta havaitaan, 

että saumauspaineen korotuksen jälkeen kaasukoostumuksen happipitoisuus on pienentynyt 

huomattavasti vuoissa. Kun saumauspainetta nostettiin neljästä baarista kuuteen baariin, 

happipitoisuus laski noin 15 prosenttia. Kun saumauspaine nostettiin kuudesta baarista 

edelleen kymmeneen baariin, happipitoisuuden lasku oli huomattava 48 prosenttia. Toisin 

sanoen, jos saumauspainetta laskettaisiin kymmenestä baarista kuuteen, seurauksena olisi 

tulosten mukaan happipitoisuuden kaksinkertaistuminen. 

 

0 Päivä 1 Päivää 4 Päivää 7 Päivää 14 Päivää

750N-4bar 0,00 1,94 5,06 7,43 12,00

750N-6bar 0,00 1,31 2,82 4,08 6,47

750N-10bar 0,00 0,09 0,34 0,59 1,10
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Taulukko 4. Happipitoisuuksien keskiarvot mittauksissa, kehäpaine 1000N, Saumauspaine 

4-10bar 

 

 

Edellisten taulukoiden happipitoisuuksien keskiarvoja vääristää erillisten arvojen suuret 

hajonnat. Koska happipitoisuudet vaihtelevat suuresti eri vuokien välillä riippuen siitä 

kuinka paljon vuoka on vuotanut, myös hajonta on suuri verrattuna keskiarvoon. Taulukossa 

5 on esitettynä kaikkien testattujen erien keskiarvot, sekä näytteiden happipitoisuuksien 

hajonnat. Lisäksi taulukossa on esitetty arvojen virhemarginaali, vaikka otoskoko onkin 

pieni. Taulukosta voidaan huomata että 500 N ja kymmenen baarin kehävoimalla 

valmistettujen vuokien happipitoisuudet vaihtelevat paljon, sillä hajonta on suurempi kuin 

näytteiden keskiarvo. Tämä hajonta johtuu siitä, että suljetuista vuoista kaksi vuosi reilusti 

(happipitoisuus yli 10 prosenttia), kun taas muissa neljässä vuoassa happipitoisuus jäi alle 

yhden prosentin. Toinen vuoka erä jossa tuloksien hajonta on suurta, on 1000 N 

kehäpaineella sekä kymmenen baarin saumauspaineella valmistetut vuoat. Näissäkin 

vuoissa oli paljon ääripäitä, sillä osa vuoista vuosi reilusti, kun taas osa vuoista ei vuotanut 

juuri ollenkaan (alle yhden prosentin happipitoisuus). Lopuissa erissä vaihtelu on 

maltillisempaa. Liitteissä 1, 2 ja 3 on esitettynä taulukkoina kaikki tutkimuksessa käytetyt 

happipitoisuudet ja mittausajankohdat. 

0 Päivä 1 Päivää 4 Päivää 7 Päivää
14

Päivää

1000N-4bar 0,00 1,75 4,72 6,90 10,87

1000N-6bar 0,00 1,21 3,64 5,53 9,19

1000N-10bar 0,00 0,43 1,73 2,83 4,78
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Taulukko 5. Happipitoisuuksien keskiarvot ja niiden hajonnat 14 päivää suljennasta 

 

 

4.2 Tunkeumanestetarkastelun tulokset 

Tunkeumanestetarkastelu suoritettiin 14 päivää suljennasta aikaisemmin esitellyllä tavalla. 

Liitteessä 4 on esitetty tunkeumanestetarkastelussa paljastuneet vuotokohdat 

kappalemäärittäin. Taulukossa on esitettynä useat vuoat kymmenellä vuotokohdalla, tämä 

johtuu siitä, että kun vuotokohtien määrä ylitti kymmenen kappaleen rajan, vuotoa pidettiin 

selkeänä ja vuotokohtien laskeminen lopetettiin kyseisen vuoan kohdalla. Joten todellisten 

vuotojen määrät olisivat vielä suuremmat joidenkin vuokien kohdalla, joiden vuotojen 

kappalemäärä on taulukoissa kymmenen. Kaikki vuotojen määrät on esitetty liitteessä 4 

olevassa taulukossa. Liiteestä 4 huomataan, että kymmenen baarin saumauspaineella 

valmistettujen vuokien kohdalla vuoan totaalista pettämistä ei ole tapahtunut, toisin kuin 

matalammalla saumauspaineella valmistettujen vuokien kohdalla, joissa suurimmassa 

osassa vuokia on ollut vähintään kymmenen vuotokohtaa. 
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Kuvassa 15 on esitetty 500N kehäpaineella valmistettu vuoka, joka on kuumasaumattu 

neljän baarin saumauspaineella. Kuvasta voidaan huomata, että vuoto on ollut suuri. 

Ryppyjen suljenta on epäonnistunut ja rypytykseen on jäänyt täysin avoimia ryppyjä. 

Avoimet rypyt huomataan kohdista, joissa sininen väriaine on tunkeutunut saumausalueelle. 

Luultavasti tästä myös johtuu, että vuoan sisältämän kaasukoostumuksen happipitoisuus on 

mittauksissa ollut 18,83 prosenttia.  

 

 
 

Kuva 15. 500N kehäpaineella valmistettu vuoka, joka on saumattu neljän baarin 

saumauspaineella tunkeumanestetarkastelussa. 
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Kuvassa 16 on kuvattuna 500N kehäpaineella valmistettu vuoka, joka on suljettu kuuden 

baarin saumauspaineella. Kuvasta nähdään neljä pientä vuotoa rypytyksen oikeassa laidassa. 

Kun verrataan vuotokohtia kuvan 15 vuotoihin voidaan huomata, että kuvan 16 vuoan 

vuodot ovat selvästi maltillisemmat ja rypytyksen suljenta on onnistunut paremmin. Tämän 

vuoan sisältämä kaasukoostumuksen happipitoisuus oli 9,131 prosenttia. Kuvassa ei näy 

kaikki vuoan vuotokohdat. 

 

 
Kuva 16. 500N kehäpaineella valmistettu vuoka ja kuuden baarin saumauspaineella suljettu 

vuoka tunkeumanestetarkastelussa 

 

Käytetyt vuoat tehtiin tarkoituksella heikkolaatuisiksi, kuitenkin joissakin vuoissa ei 

esiintynyt yhtään vuotokohtaa. Tällainen vuoka esitetty kuvassa 18. Vuoan onnistunut 

rypytyksen saumaus on tarkemmin esitetty kuvassa 17. Molemmat kuvat on kuvattu samasta 

vuoasta. 
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Kuva 17. 1000N kehävoimalla ja kymmenen baarin saumauspaineella valmistetun vuoan 

yhden kulman onnistunut rypytyksen saumaus 

 

 

Kuva 18. 1000 Newtonin kehävoimalla valmistettu ja kymmenen baarin saumauspaineella 

suljettu vuoka tunkeumanestetarkastelussa 
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5 KOETULOKSET SEKÄ KOETULOSTEN TARKASTELU  

 

 

Luvussa neljä esiteltiin koetulokset, jotka saatiin tunkeumanestetarkastelulla, sekä 

kaasunläpäisevyystestillä. Testituloksista voidaan nähdä selkeä korrelaatio saumauspaineen 

korottamisen ja suljennan onnistumisen välillä.  

 

5.1 Korotetun saumauspaineen vaikutus kuumasaumaukseen 

Taulukossa 6 on esitettynä kaasunläpäisevyystestillä analysoitujen vuokien kappalemäärät, 

joiden sisältämä kaasukoostumuksen happipitoisuus on alle yhden prosentin. Tätä 

happipitoisuutta voidaan pitää hyväksyttävänä. Taulukosta huomataan, että alle kymmenen 

baarin saumauspaineella saumatuista vuoista yhdenkään vuoan kaasukoostumuksen 

happipitoisuus ei alita yhtä prosenttia. Kymmenen baarin saumauspaineella saumatuista 

vuoista 45 prosenttia alittaa yhden prosentin kaasukoostumuksen happipitoisuuden.  

  

Taulukko 6. Yli yhden prosentin havaitut happipitoisuudet (kpl). 
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Liitteessä 4 on esitettynä vuotokohtien kappalemäärät. Vuotokohtia ilmeni alle kymmenen 

baarin saumauspaineella saumatuissa vuoissa keskiarvona 9,64 kappaletta. Tähän 

keskiarvoon on laskettu arvolla kymmenen ne vuoat, joissa oli huomattavissa selkeä vuoto. 

Kymmenen baarin saumauspaineella valmistettujen vuokien keskiarvo vuotojen 

kappalemäärä vuokaa kohden oli 2,12. Vuotojen keskiarvomääristä huomataan, että 

kymmenen baarin saumauspaineella saumattujen vuokien keskiarvo vuotojen kappalemäärä 

on huomattavasti pienempi kuin alle kymmenen baarin saumauspaineella saumattujen 

vuokien keskiarvo vuotojen kappalemäärä. Kymmenen baarin saumauspaineella suljetuissa 

vuoissa ei esiintynyt myöskään yhtään kappaletta vuokia, joissa olisi esiintynyt yli 

kymmenen vuotokohtaa. 

 

5.1.1 Vertailu aikaisempaan tutkimukseen 

Aikaisemmissa julkisissa tutkimuksissa on käsitelty saumauspaineen vaikutusta suljennan 

onnistumiseen. Leminen yhdessä muiden tutkijoiden kanssa (2015) tutki tutkimuksessaan 

saumauspaineen vaikutusta suljennan onnistumiseen, kun saumauspaine vaihteli kolmen ja 

kuuden baarin välillä. Tässä tutkimuksessa huomattiin saumauspaineen huomattava vaikutus 

lopputulokseen. Kuitenkaan tutkimuksissa ei ole käsitelty yli kuuden baarin saumauspaineen 

vaikutusta suljennan onnistumiseen. Leminen ja muut tutkijat (2015, s. 6913) 

tutkimuksessaan spekuloi saumauspaineen nostamisella yli kuumasaumauskoneen 

maksimin ja toteaa tämän olevan mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Julkisen tutkimuksen 

määrän vähäisyys on erittäin todellinen realiteetti tutkimusaiheessa, jolla on suoravaikutus 

tuotteen käyttöikään. Jokainen yrityksen tekemä tutkimus on tästä syystä pidettävä yrityksen 

sisällä, jottei kilpailijat voisi käyttää tehtyä tutkimusta hyväkseen. Leminen (2016, s.29) 

tuokin aiheen esille väitöskirjassaan vuodelta 2016. Nämä aikaisempien tutkimuksien 

havainnot tukevat myös tässä tutkimuksessa saavutettuja tuloksia saumauspaineen 

kasvattamisen hyödyistä. 

 

5.2 Mittauksien luotettavuus sekä virhetarkastelu 

Jokaisen vuoan säilytys- sekä valmistusolosuhteet pyrittiin pitämään mahdollisimman 

samanlaisina jokaisen eri erän kohdalla. Lisäksi eräkoot olivat niin pieniä, ettei keskiarvoa 

tai keskihajontaa voi pitää epäluotettavana. Kuitenkin tutkittaessa keskiarvoja ja 

keskihajontoja täytyy huomioida analyysissa tutkimuksen tulosten suuret heitot. Yksikin 
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vuotava vuoka voi nostaa vuokien sisältämän kaasukoostumuksen happipitoisuuden 

keskiarvoa huomattavasti. Yhden vuoan tulokset jouduttiin hylkäämään, koska 

tunkeumanestetarkastelu paljasti vuoan PET-pinnoitteessa vaurion. Tutkimus koskee vain 

saumauspaineen vaikutuksen tarkastelua suljennan lopputulokseen, joten tämä vuoka voisi 

vääristää lopputuloksia. Vuoan vuotokohta on esitetty kuvassa 19.  

 

 

Kuva 19. 1000N kehäpaineella valmistetun ja kymmenen baarin saumauspaineella suljetun 

vuoan vuotokohta 
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5.3 Johtopäätökset 

Kokeiden tuloksista voidaan huomata selkeä korrelaatio saumauspaineen korotuksen ja 

suljennan onnistumisen välillä. Lisäksi voidaan spekuloida, että olisiko testien tulokset 

vieläkin selkeämpiä, jos vuokien laatu olisi ollut parempi ja tästä johtuen rypytyksen 

saumaus olisi onnistunut paremmin. Testituloksista huomataan myös kymmenen baarin 

saumauspaineella suljettujen vuokien happipitoisuuksien suuret hajonnat. Tämä myös tukee 

hypoteesia, että parempilaatuisilla vuoilla tulokset voisivat olla keskiarvoisesti paremmat, 

erityisesti kymmenen baarin saumauspaineella suljettujen vuokien kohdalla. Jokaisessa 

kymmenen baarin saumauspaineella suljettujen vuokien testierässä oli mitattu kappaleita, 

joilla oli alle yhden prosentin kaasukoostumuksen happipitoisuus. Matalammalla 

saumauspaineella näitä kappaleita ei esiintynyt. Myös tunkeumanestetarkastelussa 

havaittujen vuotojen määrä oli myös huomattavasti pienempi kymmenen baarin 

saumauspaineella. Kuitenkin kymmenen baarin saumauspaineella suljettujen vuokien 

tunkeumanestetarkastelun tuloksien hajonta on suurta. Koska saumausprosessin olosuhteet 

eivät muuttuneet, voidaan pohtia, johtuiko vuokien suljennan onnistumisen suuri hajonta 

korkealla saumauspaineella sittenkin vuoan heikosta laadusta, eikä suoranaisesti 

saumauspaineesta.  
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6 YHTEENVETO 

 

 

Kuumasaumattujen vuokien suljennan lopputulos vaihtelee paljon monista eri syistä, kuten 

käytetystä saumauspaineesta, kartongin sekä vuoan laadusta Yhteenvetona voidaan 

kuitenkin sanoa, että suljennan lopputuloksen parantuessa, myös tuotteen käyttöikä paranee. 

Tässä tutkimuksessa asennettiin onnistuneesti paineilmavahvistin käytössä olevaan 

kuumasaumauslaitteeseen, sekä tutkittiin saumauspaineen korotuksesta seuraavia tuloksia 

heikkolaatuisissa vuoissa. Ennen kokeita määritettiin tarvittavat parametrit, jotta 

tutkimuksesta saataisiin haluttu tieto selville. Tutkimukseen päätettiin valmistaa vuokia 

normaalia alemmalla kehäpaineella ja puristusvoimalla, jotta vuokien heikon laadun kautta 

voitaisiin paremmin selvittää vaikuttaisiko saumauspaineen korotus vuokien kestoikään 

selkeästi. 

 

Tässä tutkimuksessa valmistettiin kullakin kehäpaineella 18 vuokaa, nämä paineet olivat 

500N, 750N sekä 1000N. Lisäksi kaikki vuoat lisäksi valmistettiin 40 kN puristusvoimalla. 

Jokaisesta 18 vuoan erästä suljettiin kuusi vuokaa kullakin saumauspaineella. Nämä 

saumauspaineet olivat neljä, kuusi sekä kymmenen baaria. Jokaista eri vuokaerää tuli siis 

kuusi ja vuokia suljettiin yhteensä 54 kappaletta. Saumatuista vuoista mitattiin 

happipitoisuus heti sulkemisen jälkeen. Lisäksi happipitoisuudet mitattiin yhden, kahden, 

neljän, seitsemän sekä 14 päivän kuluttua sulkemisesta. Lisäksi 14 päivän kuluttua vuoille 

tehtiin tunkeumanestetarkastelu sen jälkeen, kun vuoista oltiin mitattu niiden sisältämän 

kaasukoostumuksen happipitoisuus. 

 

Tutkimuksessa huomattiin selkeä yhteys saumauspaineen korottamisella ja vuokien 

saumausalueen vuotokohtien kappalemäärien laskulla sekä vuokien kaasukoostumuksen 

happipitoisuuden laskulla. Joissakin tapauksissa happipitoisuuden lasku oli jopa noin 50 

prosenttia, kun saumauspainetta nostettiin neljä baaria. Myöskään muilla kuin kymmenen 

baarin saumauspaineella suljetuissa astioissa ei ilmennyt täysin vuotamattomia vuokia tai 

alle yhden prosentin happipitoisuuksia vuokien kaasukoostumuksessa.  

 

Tutkimus oli onnistunut, sillä tutkimuksessa saatiin onnistuneesti asennettua 

paineilmavahvistin, sekä tulokset ilmaisivat selkeästi korotetun saumauspaineen 
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vaikutuksen suljennan onnistumiseen. Tutkimus tehtiin tarkoituksella heikompilaatuisiksi 

tehdyistä vuoista, mutta hyvä jatkotutkimusaihe olisi testi, jossa tutkittaisiin miten 

kymmenen baarin saumauspaine vaikuttaisi parempilaatuisiin vuokiin. 
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LIITTEET 

 Liite I, 1 

 Vuokien kaasukoostumuksien happipitoisuudet suljentapäivänä ja yhden päivän 

kuluttua suljennasta mitattuna. 

 
 

Suljentapäivän mittaus 
 

Yksi päivä 

suljennasta 

Happipitoisuus (%) Näytteen nimi Happipitoisuus (%) Näytteen nimi 

1,508 500N-4bar-1 6,739 500N-4bar-1 

0,48 500N-4bar-2 4,898 500N-4bar-2 

0,244 500N-4bar-3 2,945 500N-4bar-3 

0 500N-4bar-4 2,043 500N-4bar-4 

0 500N-4bar-5 2,245 500N-4bar-5 

0,834 500N-4bar-6 6,277 500N-4bar-6 

0 750-4bar-1 1,4 750N-4bar-1 

0 750-4bar-2 2,417 750N-4bar-2 

0 750-4bar-3 2,033 750N-4bar-3 

0 750-4bar-4 1,825 750N-4bar-4 

0 750-4bar-5 1,874 750N-4bar-5 

0 750-4bar-6 2,077 750N-4bar-6 

0 1000N-4bar-1 0,551 1000N-4bar-1 

0 1000N-4bar-2 1,772 1000N-4bar-2 

0 1000N-4bar-3 1,025 1000N-4bar-3 

0 1000N-4bar-4 1,384 1000N-4bar-4 

0 1000N-4bar-5 3,878 1000N-4bar-5 

0 1000N-4bar-6 1,886 1000N-4bar-6 

0 500-6bar-1 1,223 500N-6bar-1 

0 500-6bar-2 1,338 500N-6bar-2 

0 500-6bar-3 0,175 500N-6bar-3 

0 500-6bar-4 1,373 500N-6bar-4 

0 500-6bar-5 0,812 500N-6bar-5 

0 500-6bar-6 2,096 500N-6bar-6 

0 750-6bar-1 1,868 750N-6bar-1 

0 750-6bar-2 0,815 750N-6bar-2 

0 750-6bar-3 2,515 750N-6bar-3 

0 750-6bar-4 1,02 750N-6bar-4 

0 750-6bar-5 0,595 750N-6bar-5 

0 750-6bar-6 1,041 750N-6bar-6 

 

  



 

 

 Liite I, 2 

 
 

Suljentapäivän mittaus 
 

Yksi päivä 

suljennasta 

Happipitoisuus (%) Näytteen nimi Happipitoisuus (%) Näytteen nimi 

0 1000N-6bar-1 0,508 1000N-6bar-1 

0 1000N-6bar-2 1,246 1000N-6bar-2 

0 1000N-6bar-3 2,384 1000N-6bar-3 

0 1000N-6bar-4 0,782 1000N-6bar-4 

0 1000N-6bar-5 2,09 1000N-6bar-5 

0 1000N-6bar-6 0,251 1000N-6bar-6 

0 500N-10bar-1 3,654 500N-10bar-1 

0 500N-10bar-2 0 500N-10bar-2 

0 500N-10bar-3 0 500N-10bar-3 

0 500N-10bar-4 1,257 500N-10bar-4 

0 500N-10bar-5 0 500N-10bar-5 

0 500N-10bar-6 0 500N-10bar-6 

0 750N-10bar-1 0 750N-10bar-1 

0 750N-10bar-2 0 750N-10bar-2 

0 750N-10bar-3 0 750N-10bar-3 

0 750N-10bar-4 0 750N-10bar-4 

0 750N-10bar-5 0,563 750N-10bar-5 

0 750N-10bar-6 0 750N-10bar-6 

0 1000N-10bar-1 4,735 1000N-10bar-1 

0 1000N-10bar-2 0,56 1000N-10bar-2 

0 1000N-10bar-3 0 1000N-10bar-3 

0 1000N-10bar-4 1,602 1000N-10bar-4 

0 1000N-10bar-5 0 1000N-10bar-5 

0 1000N-10bar-6 0 1000N-10bar-6 

 

  



 

 

 

 Liite II, 1 

  

 Vuokien kaasukoostumuksien happipitoisuudet neljän päivän ja viikon kuluttua 

suljennasta mitattuna. 

 
 

Neljä päivää suljennasta 
 

Viikko 

suljennasta 

Happipitoisuus (%) Näytteen nimi Happipitoisuus (%) Näytteen nimi 

13,31 500N-4bar-1 16,23 500N-4bar-1 

11,04 500N-4bar-2 13,99 500N-4bar-2 

7,514 500N-4bar-3 10,9 500N-4bar-3 

4,314 500N-4bar-4 6,277 500N-4bar-4 

5,038 500N-4bar-5 7,271 500N-4bar-5 

13,03 500N-4bar-6 16,08 500N-4bar-6 

3,766 750N-4bar-1 5,605 750N-4bar-1 

6,18 750N-4bar-2 9,032 750N-4bar-2 

4,783 750N-4bar-3 7,032 750N-4bar-3 

5,661 750N-4bar-4 8,261 750N-4bar-4 

4,185 750N-4bar-5 6,026 750N-4bar-5 

5,794 750N-4bar-6 8,642 750N-4bar-6 

2,17 1000N-4bar-1 3,521 1000N-4bar-1 

3,844 1000N-4bar-2 5,499 1000N-4bar-2 

3,46 1000N-4bar-3 5,439 1000N-4bar-3 

4,906 1000N-4bar-4 7,757 1000N-4bar-4 

9,595 1000N-4bar-5 12,94 1000N-4bar-5 

4,328 1000N-4bar-6 6,264 1000N-4bar-6 

3,498 500N-6bar-1 5,384 500N-6bar-1 

2,449 500N-6bar-2 3,421 500N-6bar-2 

0,834 500N-6bar-3 1,259 500N-6bar-3 

4,647 500N-6bar-4 7,277 500N-6bar-4 

1,704 500N-6bar-5 2,287 500N-6bar-5 

4,629 500N-6bar-6 6,735 500N-6bar-6 

2,986 750N-6bar-1 3,959 750N-6bar-1 

1,561 750N-6bar-2 2,11 750N-6bar-2 

7,077 750N-6bar-3 10,5 750N-6bar-3 

1,886 750N-6bar-4 3,023 750N-6bar-4 

1,578 750N-6bar-5 2,433 750N-6bar-5 

1,811 750N-6bar-6 2,462 750N-6bar-6 

 

  



 

 

Liite II, 2 

 
 

Neljä päivää suljennasta 
 

Viikko 

suljennasta 

Happipitoisuus (%) Näytteen nimi Happipitoisuus (%) Näytteen nimi 

2,715 1000N-6bar-1 3,751 1000N-6bar-1 

2,199 1000N-6bar-2 4,071 1000N-6bar-2 

6,6 1000N-6bar-3 9,704 1000N-6bar-3 

3,628 1000N-6bar-4 5,777 1000N-6bar-4 

5,437 1000N-6bar-5 8,06 1000N-6bar-5 

1,244 1000N-6bar-6 1,821 1000N-6bar-6 

11,3 500N-10bar-1 15,05 500N-10bar-1 

0 500N-10bar-2 0,051 500N-10bar-2 

0 500N-10bar-3 0,05 500N-10bar-3 

4,333 500N-10bar-4 7,201 500N-10bar-4 

0,152 500N-10bar-5 0,39 500N-10bar-5 

0 500N-10bar-6 0 500N-10bar-6 

0,171 750N-10bar-1 0,445 750N-10bar-1 

0 750N-10bar-2 0 750N-10bar-2 

0,519 750N-10bar-3 1,017 750N-10bar-3 

0,175 750N-10bar-4 0,404 750N-10bar-4 

1,17 750N-10bar-5 1,601 750N-10bar-5 

0 750N-10bar-6 0,075 750N-10bar-6 

12,72 1000N-10bar-1 16,08 1000N-10bar-1 

1,397 1000N-10bar-2 2,289 1000N-10bar-2 

0,685 1000N-10bar-3 1,154 1000N-10bar-3 

5,956 1000N-10bar-4 9,388 1000N-10bar-4 

0,146 1000N-10bar-5 0,382 1000N-10bar-5 

0,47 1000N-10bar-6 0,931 1000N-10bar-6 

 

 

  



 

 

 

 Liite III, 1 

 Vuokien kaasukoostumuksien happipitoisuudet kahdenviikon kuluttua suljennasta 

mitattuna sekä tunkeumanestetarkastelussa havaittujen vuotokohtien määrät. 

   
  

Kaksi viikkoa 

suljennasta 

Happipitoisuus (%) Näytteen nimi Vuotojen määrä 

18,82 500N-4bar-1 Selkeä vuoto 

18,21 500N-4bar-2 Selkeä vuoto 

15,23 500N-4bar-3 Selkeä vuoto 

10,3 500N-4bar-4 Selkeä vuoto 

11,71 500N-4bar-5 Selkeä vuoto 

19,5 500N-4bar-6 Selkeä vuoto 

9,722 750N-4bar-1 Selkeä vuoto 

13,77 750N-4bar-2 Selkeä vuoto 

11,97 750N-4bar-3 Selkeä vuoto 

13,16 750N-4bar-4 Selkeä vuoto 

10,14 750N-4bar-5 Selkeä vuoto 

13,25 750N-4bar-6 Selkeä vuoto 

6,936 1000N-4bar-1 Selkeä vuoto 

9,281 1000N-4bar-2 Selkeä vuoto 

9,783 1000N-4bar-3 Selkeä vuoto 

12,72 1000N-4bar-4 Selkeä vuoto 

16,06 1000N-4bar-5 Selkeä vuoto 

10,44 1000N-4bar-6 Selkeä vuoto 

9,131 500N-6bar-1 Selkeä vuoto 

5,842 500N-6bar-2 Selkeä vuoto 

2,922 500N-6bar-3 8 

11,84 500N-6bar-4 9 

3,632 500N-6bar-5 9 

11,12 500N-6bar-6 7 

6,147 750N-6bar-1 9 

3,719 750N-6bar-2 Selkeä vuoto 

15,38 750N-6bar-3 Selkeä vuoto 

5,073 750N-6bar-4 Selkeä vuoto 

4,34 750N-6bar-5 7 

4,131 750N-6bar-6 8 

 

  



 

 

Liite III, 2 
  

Kaksi viikkoa 

suljennasta 

Happipitoisuus (%) Näytteen nimi Vuotojen määrä 

6,987 1000N-6bar-1 Selkeä vuoto 

6,32 1000N-6bar-2 Selkeä vuoto 

14,64 1000N-6bar-3 Selkeä vuoto 

10,58 1000N-6bar-4 Selkeä vuoto 

12,72 1000N-6bar-5 Selkeä vuoto 

3,863 1000N-6bar-6 Selkeä vuoto 

18,93 500N-10bar-1 3 

0,277 500N-10bar-2 0 

0,276 500N-10bar-3 1 

11,88 500N-10bar-4 0 

0,983 500N-10bar-5 0 

0,181 500N-10bar-6 0 

1,129 750N-10bar-1 1 

0,196 750N-10bar-2 0 

1,466 750N-10bar-3 8 

1,135 750N-10bar-4 1 

2,314 750N-10bar-5 5 

0,347 750N-10bar-6 3 

20,38 1000N-10bar-1 Kartonki pettänyt 

4,655 1000N-10bar-2 7 

1,783 1000N-10bar-3 3 

14,38 1000N-10bar-4 1 

0,934 1000N-10bar-5 1 

2,167 1000N-10bar-6 2 

 

  



 

 

 Liite IV 

 Vuotokohtien kappalemäärät taulukoituna 
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