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Työn tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla voitaisiin arvioida veto-ominaisuuksien 

avulla konvertointikoneen prässäysnopeuden ja muottien lämpötilan vaikutuksia kar-

tongin muovautuvuuteen.  

Kirjallisuusosassa käsiteltiin kartongin muovautuvuuteen vaikuttavia ominaisuuksia 

sekä vetolujuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi käsiteltiin kosteuden vaikutusta muo-

vautuvuuteen sekä esiteltiin vuokakonvertointiprosessin periaate ja muovin sekä kar-

tongin käyttäytymisen erot konvertointiprosessissa.  

Kokeellinen osa jakaantui kolmeen osaan. Esikokeissa tutkittiin laboratoriomittauksilla 

vetonopeuden ja kosteuden muutosten vaikutusta erilaisten kaupallisten kartonkimate-

riaalien vetolujuuteen ja murtovenymään. Tulosten perusteella valittiin prässäysnopeu-

det ja kosteustaso 2D- testauslaitteella suoritettuihin esi-pilot-mittakaavan kokeisiin 

sekä varsinaiseen pilot-koeajoon. Pilot-koeajossa pyrittiin arvioimaan prässäysnopeu-

den ja muottien lämpötilan vaikutuksia muovautuvuuteen vetolujuusarvojen avulla. 

Prässäysnopeudella ja vetolujuuslaitteen nopeudella ei havaittu olevan yhteneväisyyk-

siä, joiden avulla voitaisiin arvioida kartongin muovautuvuutta. Muovautuvuutta voi-

daan kuitenkin arvioida epäonnistuneisuusluvulla, jonka laskentapa kehitettiin työn ai-

kana. Epäonnistuneisuusluku kuvaa hyvin kartongin muovautuvuutta ja on menetel-

mänä helppo, mutta sen heikkoutena on repeämien mittaamisen aiheuttama epätark-

kuus. Esikokeissa havaittiin myös muovipäällysteiden veto-ominaisuuksien vastaavan 

kartongin ominaisuuksia 65 %:n suhteellisessa kosteudessa, jonka valittiin siten olevan 

optimaalinen olosuhde pilot-mittakaavan koeajoihin. 
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The aim of this thesis was to develop a method to evaluate the effect of pressing speed 

on formability of paperboard on adjustable packaging line. 

 

The properties influencing on formability of paperboard, factors influencing on tensile 

strength and the effect of moisture on formability of paperboard were discussed in the 

theoretical part of the thesis. Additionally, the principle of forming process and the 

difference in behavior between plastic and paperboard in forming process were pre-

sented. 

 

The experimental part was composed of three parts. By laboratory experiments, the 

effects of drawing speed and different moisture levels to different paperboard tensile 

strength and breaking strain were studied. According to these results, the pressing 

speeds and moisture levels were chosen for both pre-pilot experiments driven by 2D 

formability tester and the actual pilot -test run. Based on the tensile strength values in 

the pilot test run, the effects of pressing speed on formability were studied.  

 

The pressing speed and the speed of the tensile tester did not have correlation to the 

formability of paperboard. Instead, the formability can be estimated with the unsuc-

cessfulness number. The method to calculate such value was developed in the thesis. 

The unsuccessfulness number describes well the formability of the paperboard and is 

easy to use. However, extra carefulness should be practiced when measuring the length 

of fractures. In laboratory experiments, it was noted that the tensile properties of the 

plastic coating matched the paperboard ones in 65 % relative humidity, which was then 

chosen to be an optimal condition for the pilot test runs. 
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1 JOHDANTO 

Kuluttajien käyttäytymismuutokset näkyvät muun muassa valmisaterioiden lisäänty-

misenä [1]. Valmisateriat pakataan usein muovipakkauksiin, minkä vuoksi muovin 

käyttö on lisääntynyt. Muovin kertyminen ympäristöön ja muovista aiheutuvat jäteon-

gelmat ovat johtaneet esimerkiksi New Yorkissa styroksisten kertakäyttöastioiden 

käyttökieltoon [2]. Myös EU-lainsäädännössä on direktiivejä, joiden tarkoituksena on 

suojella ympäristöä ja esimerkiksi komission tuoreen lainsäädäntöehdotuksen mukaan 

EU-maiden on pyrittävä vähentämään kertakäyttöisten muovikassien käyttöä [3]. 

Kartongin käyttäminen pakkausmateriaalina kasvaakin erityisesti elintarvikkeiden 

pakkaamisessa. Kartongin etuina verrattuna perinteisimpiin pakkausmateriaaleihin 

nähdään sen biohajoavuus, kierrätettävyys sekä uusiutuvuus. Vaikka kartonki sovel-

tuukin hyvin pakkausmateriaaliksi, se on herkkä kosteudenmuutoksille ja sen muo-

donantokyky on huonompi muoviin verrattuna. 

Kartongin lämpömuovaus on yksi käytetyistä konvertointiprosesseista. Tyypillisesti 

lämpömuovauksella tehdään vuokia. Lämpömuovauksessa haasteena on muovauksen 

ennustettavuus, koska muovautumisen aikana kartonkiin kohdistuu lukuisia erilaisia 

mekaanisia voimia ja rasituksia. Tällä hetkellä muovautumista tutkitaan jäykkyys-, lu-

juus-, ja kitkatestien avulla. Laboratoriotestit eivät kuitenkaan ennusta muovautumista 

kovin luotettavasti, koska ne ovat keskittyneet vain yhden ominaisuuden mittaamiseen 

[4]. Lisäksi pakkauskartongissa on usein muovipäällystys, joka käyttäytyy lämpömuo-

vauksessa eri tavalla kuin pelkkä kartonki.  

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kartongin muovautuvuuteen vaikuttavia teki-

jöitä sekä kosteuden vaikutusta muovautuvuuteen. Työssä myös tutkittiin kosteuden ja 

vetonopeuden muutosten vaikutusta kaupallisten kartonkien vetolujuuteen ja murtove-

nymään. Saatujen laboratoriotulosten perusteella valittiin pilot-koeajossa käytetyt präs-

säysnopeudet ja kosteus. Tarkoituksena oli kehittää menetelmä, jolla voidaan arvioida 

prässäysnopeuden vaikutuksia veto-ominaisuuksien avulla. 
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KIRJALLINEN OSA 

2 KARTONKIPAKKAUSTEN TUOTANTO 

Elintarvikkeiden pakkaamiseen käytetyn paperin ja kartongin määrän arvioidaan kas-

vavan 6 %:lla vuoteen 2017 mennessä. Tämä tarkoittaa pakkaamiseen käytettävän kar-

tongin ja paperin tarpeen olevan tällöin 30 miljoona tonnia. [5] Esimerkiksi Suomessa 

kertapakkausten vuosittainen osuus on noin 400 000 tonnia, josta yli puolet on paperi-

, kartonki- ja aaltopahvipakkauksia [6].  

Tällä hetkellä pakkausten valmistus on suurimittakaavaista teollisuutta. Kuitenkin ku-

luttajien käyttäytymismuutokset sekä tuottajien ja kauppojen halu erottua ajavat pak-

kaustuotannon uudistamiseen. Kartonkivuokien valmistusta halutaan viedä suoraan 

esimerkiksi lähiruokatuottajille, jotka voivat itse pakata elintarvikkeensa vuokiin. [7] 

Yleisesti Euroopassa kartonkivuokien tuotanto on 1,6 miljardia/vuosi, mikä tarkoittaa 

0,5 % osuutta kaikista elintarvikepakkauksista. Vastaavasti muovirasioiden tuotanto-

määrä Euroopassa on 102 miljardia/vuosi. [8] 

Vuokakartonkien tulee soveltua elintarvikkeiden pakkaamiseen puhtauden osalta, 

mutta sillä tulee olla myös riittävä rasvan- ja kosteudenkesto. Rasvan- ja kosteuden-

kestoa saadaan lisättyä muovipäällystyksellä. [9] 

3 EKSTRUUSIOPÄÄLLYSTYS 

Ekstruusiopäällystyksessä ratamaista materiaalia, kuten kartonkia, päällystetään muo-

villa. Menetelmä on periaatteeltaan yksinkertainen. Muovirakeet sulatetaan massaksi, 

joka homogenisoidaan, suodatetaan ja ohjataan rakosuuttimelle. Rakosuuttimen läpi 

muovimassa puristetaan filmiksi, minkä jälkeen filmi venytetään 10–15 kertaa ohuem-

maksi ja puristetaan jäähdytystelan ja kumisen puristustelan muodostamassa nipissä 

kartongin pintaan. [9, 10] Pelkistetyn ekstruusiopäällystyslinjan laitteisto on esitetty 

kuvassa 1.  
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Kuva 1. Ekstruusiopäällystyslinja [9]. 

Ekstruusiopäällystyksessä yleisimmin käytetty muovi on polyeteeni (PE). 

Ekstruusiopäällystyksessä kartonki-PE- yhdistelmän etuina ovat muun muassa karton-

gin hyvä lujuus ja jäykkyys sekä PE:n hyvä kuumasaumattavuus ja tarttuminen eli su-

lan muovin tunkeutuminen kartongin sisään. Myös polyeteenitereftalaattia (PET) käy-

tetään ekstruusiopäällystyksessä. PET:n etuina ovat jäykkyys, lujuus ja pieni kitkaker-

roin. Lisäksi sillä on alhainen kaasujen läpäisevyys ja sillä saadaan aikaan hyvä pinnan 

laatu. Yleisesti ottaen muovipäällystyksellä saadaan vuoalle myös hyvät barrier-omi-

naisuudet. [4, 9, 11] 

Muovin ja kartongin välisellä adheesiolla on ratkaiseva vaikutus lopputuotteen laatuun. 

Kartongin ominaisuuksista huokoisuudella ja kosteudella on suuri vaikutus adheesi-

oon. Muovin ominaisuuksista taas eniten vaikuttavat tiheys, muovissa käytetyt lisäai-

neet sekä sulaindeksi, jolla tarkoitetaan viskositeetiltaan ruiskuvalettavan muovin 

juoksevuutta. Adheesiota voidaan parantaa kartongin liekkikäsittelyllä, joka hapettaa 

kartongin pinnan. Tällöin kartongin pintaenergia kasvaa ja adheesio paranee. [9, 12] 

PE:lla on alhainen pintaenergia, minkä vuoksi adheesio PE:n ja painovärin välillä on 

huono. Muovipäällystetylle kartongille tehdäänkin yleensä toinen koronakäsittely pai-

nettavuusominaisuuksien parantamiseksi. [13] Erityisesti karheiden materiaalien koh-
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dalla pohjan ja vastatelan väliin jäänyt ilma voi ionisoitua, mikä johtaa koronakäsitte-

lyyn vastapuolella [14]. Koska energiamäärä on vakio, koronakäsittelyn määrä vähe-

nee pintapuolella ja vastapuoli tulee käsitellyksi. Tämä aiheuttaa muutoksia pinnan kar-

heuteen ja pintaenergiaan. Koronakäsittely voi näin ollen johtaa kartonki rullien blok-

kaantumiseen, jolla tarkoitetaan kartonkipintojen takertumista toisiinsa. [15, 16] 

4 LÄMPÖMUOVAUSPROSESSI 

Kartongin lämpömuovaus on yksinkertaisin ja halvin tapa valmistaa kuitupohjaisia 

vuokia. Vuokien lämpömuovausprosessissa päällystämätön tai muovipäällystetty kar-

tonkiaihio asetetaan lämmitettyjen muottien väliin ja muotteja puristetaan yhteen halu-

tun muodon saamiseksi. Muovauksessa pehmentynyt muovi jäähtyy ja jäykistyy ja näin 

ollen antaa jäykkyyden vuoalle. [4] 

Lämpömuovauksen ensimmäisessä vaiheessa kartonkiaihio asetetaan puristustyökalu-

jen väliin (kuva 2). Tämän jälkeen kartonkiaihio puristetaan alatyökalun ja kehätyöka-

lun väliin, minkä jälkeen ylätyökalu puristaa vuoka-aihion muotin syvennykseen, jol-

loin muodostuu vuoan haluttu muoto. Neljännessä vaiheessa muovipäällystys pehme-

nee lämmön vaikutuksesta ja vuoan kulmissa olevat nuutit kiinnittyvät toisiinsa. Seu-

raavaksi kehätyökalu litistää vuoan reunat. Viimeisessä vaiheessa valmis vuoka siirtyy 

pois työkalujen välistä. [4, 17] 
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Kuva 2. Lämpömuovauksen vaiheet [4]. 

4.1 Prosessiolosuhteet 

Lämpömuovauksessa lämpötilan tulee olla riittävän korkea, jotta kartongin rakenne 

pehmenee ja muuttuu plastiseksi. Kartonki pehmenee kokonaan, kun sen kosteus on 6–

8 % ja lämpötila 150–180 °C. [4] 

Tyypillisesti kartonkipintaa vasten olevan muotin lämpötila on 150–190 °C. Muovi-

pintaa vasten tulevalle muotille lämpötila 40–60 °C, koska liian korkea lämpötila peh-

mentää muovia ja tällöin muovi tarttuu muotin pintaan. Kartongin kosteuspitoisuus on 

9–11 %. Tyypillinen tuotantonopeus konvertointikoneella on 20–40 iskua/minuutti. 

[4, 18, 19] 

Tässä työssä käytetyllä konvertointikoneella muottien lämpötilaksi saadaan jopa 

210 °C. Käytännössä kartonkipintaa vasten tulevan muotin lämpötila on kuitenkin 

maksimissaan 190 °C ja muovipintaa vasten tulevan muotin lämpötila 60 °C. Korkein 

mahdollinen tuotantonopeus on 30 iskua/minuutti. [20] 
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4.2 Vuoka 

Kartonki materiaalina aiheuttaa lämpömuovauksessa tietynlaisia rajoituksia. Proses-

sissa kartonkiin kohdistuu samanaikaisesti leikkaus- ja puristusvoimia sekä venymää. 

Rasituksia voidaan verrata nuuttauksessa syntyviin rasituksiin, mutta ne kohdistuvat 

laajemmalle alueelle. [18] 

Vuoan syvyyttä lisättäessä vuoan ulkonäkö yleensä kärsii, koska kartonkiin kohdistuva 

paine ja erilaiset jännitykset sekä mahdollisuus erilaisiin vikoihin kasvavat. Vuoissa 

esiintyviä vikoja ovat yleisimmin säröt ja repeämät sekä erilaiset rypyt ja huono di-

mensiostabiliteetti. Säröjä esiintyy vuoan pinnalla ja ne heikentävät kartongin ulkonä-

köä. Repeämät taas tekevät vuoan käyttökelvottomaksi. Repeämiä esiintyy vuoan ul-

koreunan ja seinämän välillä (kuva 3) sekä seinämän ja pohjan välillä. [4, 18] 

 

Kuva 3. Syntynyt repeämä vuoan seinämän ja ulkoreunan välillä. 

Vuoissa olevat rypyt aiheutuvat kartonkiin kohdistuvasta puristusvoimasta. Rypyt te-

kevät vuoan pinnasta epätasaisen, jolloin vuokaa ei saada suljettua tiiviisti. Ryppyjen 

muodostumista voidaan hallita kasvattamalla kehätyökalun voimaa, jolla aihio pide-

tään kiinni prässäyksen ajan. Kasvattaminen kuitenkin lisää kartonkiin kohdistuvaa 
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jännitystä ja puristusvoimaa, mikä lisää kartongin halkeamista. Nuuttaamalla saadaan 

alennettua taivutusjäykkyyttä halutusta kohdasta ja näin voidaan kontrolloida ryppyjen 

muodostumista. Käyttämällä kartonkia, jolla on alhainen puristusmuodonmuutos ja lu-

juus, vuokiin muodostuu suuri määrä pieniä ryppyjä, jolloin kartongin pinta näyttää 

melko sileältä. [4, 18, 21] 

Taivutuskimmoisuus ja poikkeaminen määrittävät miten hyvin vuoka pysyy muodos-

saan. Poikkeaminen havaitaan jo sekunnin kuluessa siitä, kun vuokaan kohdistuva pu-

ristus on poistettu. Muodossa pysymistä voidaan parantaa muun muassa prosessin oi-

kealla kosteus- ja lämpötilaprofiililla. [19] 

5 KARTONGIN JA MUOVIEN KÄYTTÄYTYMISEN EROT KON-

VERTOINTIPROSESSISSA 

Polyeteeni eli PE on käytetyin muovi sekä elintarvike- että tuotepakkauksissa. PE:llä 

on hyvä vesihöyrytiiviys ja vedenkestävyys, minkä vuoksi se toimii elintarvikepak-

kauksissa kosteussuojana. Lisäksi sillä on hyvä lämmönkesto, alhainen veden absorp-

tio ja se tarttuu hyvin alusratoihin. PE ei kuitenkaan toimi suojana kaasuja vastaan. 

[9, 22] 

Polyeteenitereftalaatti, PET kestää hyvin kylmiä lämpötiloja, jopa kylmäsäily-

tystä -60 asteessa. Sillä on myös korkea lämmönkesto, 220 °C. PET onkin syrjäyttä-

mässä monia muita elintarvikepakkauksissa käytettäviä muoveja laajan käyttölämpö-

tila-alueen vuoksi. Lisäksi se on myrkytön sekä ominaishajuton. PE:hen verrattuna 

PET on rakenteeltaan tiiviimpää ja sillä on hyvät barrierominaisuudet kaasun ja rasvan 

suhteen. Päällystäminen on kuitenkin hankalampaa PE:lla päällystämiseen verrattuna 

ja hyvän adheesion saavuttamiseksi PET:iä tarvitaan vähintään 40g/m2. [6, 19, 22] 

Vakio-olosuhteissa eli kosteuden ollessa 50 % RH ja lämpötila 23 °C PE:hen imeytyy 

kosteutta 0,01 %. PET:lle vastaava luku on 0,2 %, joten PET voi siis absorboida it-

seensä pieniä määriä vettä. Mitä suurempi ilman suhteellinen kosteus sitä enemmän 

muoviin imeytyy vettä. Vesi pehmittää muovin rakennetta, jolloin sen vetolujuus ja 
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kimmokerroin pienenee ja murtovenymä kasvaa. [9, 23] Samanlainen ilmiö havaitaan 

myös kartongin vastaavissa ominaisuuksissa kosteuden kasvaessa.  

Kartonkiin verrattuna muoveilla on huonompi vetolujuus. Sen sijaan kimmokerroin ja 

murtovenymä ovat huomattavasti suurempia kuin kartongilla. PET:llä on nelinkertai-

nen vetolujuus PE:iin verrattuna, mutta PE:llä on korkeampi kimmokerroin. PE:llä 

lämpölaajeneminen on neljä kertaa suurempi PET:iin verrattuna. [22, 23] 

Kartongin muovipäällystys vaikuttaa lämpömuovausprosessissa muotin lämpötilaan. 

Muovipintaa vasten tulevan muotin lämpötila on 40–60 °C. Lämpötilan ollessa liian 

korkea muovi alkaa pehmentyä ja tarttuu muotin pintaan, minkä seurauksena kartonki 

murtuu. Lisäksi muovin suurimmassa sallitussa käyttölämpötilassa muovin lujuus las-

kee noin viidesosaan. Muovipäällystys voi alkaa kuplia, jos kartongin kosteus on liian 

suuri. Toisaalta muovipäällystys voi olla myös liian ohut tai epätasainen, minkä vuoksi 

kitkasta aiheutuu muovipäällysteeseen pieniä reikiä. [4, 9, 19] 

PET on puolikiteinen polymeeri. PET:ssä on amorfisia alueita, mutta konvertoinnissa 

olevan lämmön vaikutuksesta PET:n kiteisyys lisääntyy. Lämpötilan on oltava vähin-

tään 150 °C, jotta PET alkaa kiteytyä. Kiteytymisen aikana muovi kutistuu ja siihen 

muodostuu sisäisiä jännityksiä eli kiteytyminen vaikuttaa PET:n dimensiostabiliteet-

tiin. Kiteytyminen kuitenkin tekee muovin lujemmaksi ja jäykemmäksi sekä paremmin 

lämpöä kestäväksi. [22, 24] 

6 MUOVAUTUVUUTEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

6.1 Kuitujen ominaisuudet 

Kuitujen dimensioista pituudella on merkittävä vaikutus kartongin lujuusominaisuuk-

siin. Yleisesti ottaen hyvät lujuusominaisuudet saadaan pitkäkuituisella havupuusel-

lulla, mutta myös erittäin lyhyen kuitufraktion tiedetään parantavan vetolujuutta. [25] 

Pitkät kuidut kuitenkin flokkaantuvat helposti ja seurauksena voi olla huono formaatio, 

jolloin lujuus huononee. Lyhyillä lehtipuukuiduilla saadaan parannettua formaatiota, 
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mutta tällöin lujuusominaisuudet huononevat. Lyhyitä lehtipuukuituja pyritäänkin 

käyttämään enemmän kartongin pintakerroksissa niiden hyvien painatusominaisuuk-

sien takia. [12, 26] 

Mekaanisen massan kuidut ovat sellukuituihin verrattuna lyhyitä, jäykkiä ja huonosti 

sitoutuvia. Näistä syistä mekaanisella massalla on huonot lujuusominaisuudet, mutta 

hyvä jäykkyys ja bulkki. Mekaaninen massa kellastuu helposti ja siitä aiheutuu haju-

haittoja, minkä vuoksi se ei yksinään sovellu vuokakartonkeihin. [27] Kemimekaani-

sella massalla (CTMP) saadaan mekaanista massaa paremmat lujuusominaisuudet. 

CTMP:tä käytetään kartongin keskikerroksessa sen bulkkisuuden vuoksi. Lisäksi 

CTMP:llä saadaan parannettua kartongin palstautumis- ja puristuslujuutta. [28] 

Paksuseinäisillä kuiduilla saadaan kartongille rakenne, jolla on korkea bulkki ja hyvä 

taivutusjäykkyys. Paksuseinäisillä kuiduilla saadaan kuitenkin huonot lujuusominai-

suudet. Ohutseinäiset kuidut lommahtavat helposti, jolloin muodostuu tiheä rakenne. 

Tällaisella rakenteella on huono taivutusjäykkyys, mutta paljon sidoksia ja näin ollen 

repäisylujuutta lukuun ottamatta hyvät lujuusominaisuudet. [26, 29] 

Kiharilla kuiduilla on edullinen vaikutus muotoutuvuuteen, mutta ne alentavat vetolu-

juutta. Suoriin kuituihin verrattuna kiharat kuidut pystyvät jakamaan syntyvän rasituk-

sen laajemmalle alueelle ja näin ollen kestävät hyvin lämpömuovauksessa syntyvää 

vetorasitusta sekä venymää. [18] 

Massan kemiallisella koostumuksella on vaikutusta absorboituneeseen kosteuteen ja 

sitä kautta myös lujuusominaisuuksiin. Kosteudella on negatiivinen vaikutus kartongin 

lujuusominaisuuksiin ja venymään. Ligniini absorboi vähän vettä verrattuna hemisel-

luloosaan, joten paljon mekaanista massaa sisältävällä kartongilla on huonommat lu-

juusominaisuudet. [18, 30] 
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6.2 Kerrosrakenne 

Lujuusominaisuudet ovat tärkeimpiä ominaisuuksia pakkauskartongille. Tämän vuoksi 

pakkauskartonki on yleensä monikerroksinen. Sen pintakerroksissa käytetään kemial-

lista massaa, jonka tehtävänä on parantaa lujuutta, mutta myös antaa kartongille hyvä 

ulkonäkö. Myös muovipäällystyksellä saadaan parannettua kartongin lujuusominai-

suuksia. Keskikerroksessa taas käytetään tyypillisesti bulkkista mekaanista tai kemi-

mekaanista massaa, jolla saadaan aikaan hyvä jäykkyys. Bulkkisen keskikerroksen 

avulla kartongille saadaan myös kevyt rakenne. [31, 32]  

Pakkauskartonki voi koostua pelkästään myös sellukerroksista (kuva 4). Sellukarton-

gin (SBB, Solid Bleached Board) mekaanisia ominaisuuksia saadaan helposti muun-

nettua esimerkiksi jauhatuksen ja raaka-ainevalintojen avulla. Sellukartongin etuina 

ovat puhtaus sekä hyvät lujuusominaisuudet ja sekä parempi kosteudenkesto. [31, 33] 

 

Kuva 4. Sellukartongin (SBB) rakenne [32].  

6.3 Neliömassa ja paksuus 

Kartongin yleisiä ominaisuuksia ovat neliömassa ja paksuus sekä näiden avulla lasketut 

tiheys ja bulkki. Muovautumisessa käytetyt kartongit ovat neliömassaltaan suhteellisen 

korkeita. Neliömassan alentaminen heikentää kartongin lujuusominaisuuksia. [12, 16] 
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Kartongin paksuus on tärkeä ominaisuus muovautuvuuden kannalta. Kartongin pak-

suutta kasvattamalla saadaan kasvatettua taivutusjäykkyyttä. Toisaalta paksuuden kas-

vattaminen lisää pinnan halkeamien määrää vuoissa; vuoan sisäpuolelle kohdistuva ra-

situs on pienempi kuin ulkopuolelle kohdistuva ja paksuuden kasvaessa ero ulko- ja 

sisäpinnan rasitusten välillä kasvaa. Kartonkiin saadaan kohdistettua oikeanlaiset rasi-

tusvoimat ja nuutit muotoutuvat hyvin, mikäli vuoka-aihion paksuus on lähellä muotin 

suunnitteluarvoa tai jopa toleranssin ylärajalla. [17, 18] 

Kartonki ohenee lämpömuovauksessa. Vuokien seinämät eivät yleensä ole tasalaatui-

sia paksuuden suhteen ja eniten vuoka ohenee kulmistaan sekä pohjan ja seinän väli-

seltä alueelta. [30] Kartongin oheneminen lisää hapen läpäisynopeutta, mikä on ei-toi-

vottu tilanne elintarvikepakkauksia ajatellen [35]. 

6.4 Lujuusominaisuudet 

Kartongin tulee kestää lämpömuovausprosessista sekä pakkaamisesta aiheutuvat rasi-

tukset sekä kestää myös kuljetusta, pinoamista ja edelleen kuluttajan käytössä, joten 

siltä vaaditaan hyviä lujuusominaisuuksia. Kartongille tärkeimpiä lujuusominaisuuksia 

ovat veto-, repäisy- ja puhkaisulujuus. Kartongilta vaaditaan myös hyvää palstautumis-

lujuutta sekä z-suuntaista paksuuslujuutta nuuttautuvuuden kannalta. [12, 36] 

Vetolujuus tarkoittaa suurinta kuormitusta, jonka kartongista leikattu näyteliuska kes-

tää murtumatta, kun sitä vedetään pinnan suuntaisesti [12]. Vetolujuudella ilmaistaan 

kartongin yleinen lujuustaso ja se on kuituorientaation vuoksi suurempi kartongin 

kone- kuin poikkisuunnassa. Kuituorientaation lisäksi vetolujuuteen vaikuttaa ensisi-

jaisesti kuitujen sitoutuminen, mutta myös kosteudella on vaikutusta vetolujuuden suu-

ruuteen. [28, 37] Vetolujuuteen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty tarkemmin kappa-

leessa 6.  

Repäisylujuus tarkoittaa työtä, joka tarvitaan tietyn mittaisen repeämän aikaansaa-

miseksi. Kartongin poikkisuuntaisen repäisylujuuden avulla voidaan arvioida vian-

sietokykyä, sillä rainassa olevien reikien ja reunavikojen alueella on jännityshuippuja, 
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joista aiheutuu poikittainen repeämä. Kartongin repäisylujuutta lisäävät neliömassa, 

kuituorientaatio sekä kuidun pituus ja lujuus. [12, 36] 

Puristuslujuus on kartongille tärkeä ominaisuus, sillä kartonkipakkausten tulee kestää 

luhistumatta, kun niitä pinotaan päällekkäin. Puristuslujuus on yleensä kolmanneksen 

vetolujuudesta. Puristuslujuus paranee tiheyden kasvaessa. [36] 

Puhkaisulujuutta määritettäessä kartonki kiinnitetään pyöreän kalvon päälle ja karton-

kiin kohdistetaan paine. Kartongin puhkaisulujuus on käytetyn paineen maksimiarvo, 

jonka näyte kestää rikkoutumatta. Puhkeamishetkellä kartonki on venynyt murtoveny-

mään ja jännitys vastaa vetolujuutta samassa suunnassa. Puhkaisulujuus määräytyy ko-

nesuuntaisen murtovenymän ja vetolujuuden mukaan ja näin ollen puhkaisulujuutta 

voidaan kasvattaa parantamalla konesuuntaista vetolujuutta. [38] 

Palstautumislujuudella tarkoitetaan näytepalan halkeamista tai palstautumista varten 

tarvittavaa työtä ja sillä voidaan viitata vetolujuuteen kartongin paksuussuunnassa. 

Kerrosten välisestä lujuudesta puhutaan, kun näyte palstautuu eri kerrosten välistä. Si-

säisellä lujuudella tarkoitetaan halkeamista heikoimman kerroksen sisältä. Palstautu-

mislujuus on tärkeä varsinkin nuuttauksen kannalta, koska nuuttauksessa kartongin tu-

lisi jakautua moneen ohueen kerrokseen pinnan murtumatta. [12, 39] 

Kartongeille taivutusjäykkyys on tärkeä ominaisuus, sillä se vaikuttaa suoraan pak-

kausten lujuuteen sekä ajettavuuteen kartonkikoneilla sekä jalostusprosesseissa. Tai-

vutusjäykkyyteen vaikuttavat kartongin neliömassa ja sen myötä paksuus sekä kimmo-

kerroin. Jäykkyyttä voidaan parantaa lisäämällä bulkkista mekaanista massaa keskiker-

rokseen, jolloin kartongin paksuus kasvaa. Taivutusjäykkyys on verrannollinen pak-

suuteen sen kolmannessa potenssissa. [36] 

Kimmokerrointa voidaan kasvattaa valitsemalla pinta- ja taustakerroksiin mahdolli-

simman luja massa. Kun kartonkia taivutetaan, pintaosat kantavat pääosan rasituksesta 

samalla tavoin kuin I-palkkirakenteessa. [29] Myös massaliimat vaikuttavat kimmo-
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kertoimeen. Kartongeissa on usein huomattavia määriä massaliimaa, joka saattaa kas-

vattaa kimmokerrointa. Paras tapa kasvattaa kimmokerrointa on applikoida massaliima 

kartongin pintaan pintaliimauksessa. [41] 

6.5 Kuituorientaation vaikutukset 

Kuidut ovat suuntautuneet enemmän kone- kuin poikkisuuntaan. Kuitujen orientaatio 

vaikuttaa etenkin kartongin lujuusominaisuuksien, anisotropiaan eli ominaisuuksien 

eroihin mitattuna joko kone- tai poikkisuunnassa. Esimerkiksi vetolujuus mittaussuun-

nassa on sitä suurempi mitä enemmän kuidut ovat suuntautuneet mittaussuuntaan. Kui-

tuorientaatio vaikuttaa myös kartongin mittapysyvyyteen. [12, 37] 

Yleensä, kun orientaation avulla parannetaan kartongin mekaanisia ominaisuuksia yh-

dessä suunnassa, ne heikkenevät sitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. Kuituorientaa-

tion voimakkuutta lisäämällä voidaan vaikuttaa puolestaan konesuuntaisten lujuusomi-

naisuuksien paranemiseen, mutta poikittaiset lujuusominaisuudet sekä mittapysyvyys 

heikkenevät. [29] 

Kun kuormitus tapahtuu poikkisuunnassa, kuitujen välisiä sidoksia kuormittuu saman-

aikaisesti vähemmän. Tämä johtuu kuituorientaation ja kuitujen käyryyden suuntaisuu-

den yhteisvaikutuksesta. Rakenne joustaa poikkisuuntaisessa kuormituksessa enem-

män kuin konesuuntaisessa. Tämän vuoksi murtolujuus ja kimmokerroin ovat pienem-

piä, mutta venyvyys on parempi poikkisuunnassa. Samasta syystä esimerkiksi poikki-

suunnassa olevilla nuuttauksilla on paremmat taivutusominaisuudet kuin konesuun-

nassa olevilla. [8, 37] 

Kuituorientaation toispuolisuus vaikuttaa käyristymiseen. Paperin alapuolella enem-

män konesuuntaan orientoituneet kuidut aiheuttavat alapuolen suuremman muodon-

muutoksen poikkisuuntaan kosteuden muuttuessa. Suhteellinen kosteuden ollessa 50 % 

kartonki pysyy tasaisena. Korkeassa kosteudessa kuitujen turpoaminen poikkisuun-

nassa aiheuttaa kartongin käyristymisen yläpuolta kohti ja alhaisemmassa alapuolta 

kohti. [12, 29] 
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6.6 Nuutattavuus 

Kartonkivuokia valmistettaessa kartonkia joudutaan taivuttamaan. Kartonki saadaan 

taipumaan halutuista kohdista nuuttaamalla. Nuuttauksessa kartongin taivutusjäyk-

kyyttä alennetaan halutusta kohdasta nuuttausterällä. Nuuttausterä puristaa kartonkia 

kohtisuoraan ja heikentää sen sisäistä lujuutta. Kun kartonkia taivutetaan, kartonki tait-

tuu sisäänpäin nuutissa (kuva 5). [21, 42] 

 

Kuva 5. Kartongin nuuttaus (a-c) ja taivutus (d ja e) [42]. 

Kartongin pintakerroksilta vaaditaan hyvää lujuutta ja murtovenymää, koska niihin 

kohdistuu nuuttauksen aikana pintaa venyttävä ja puristava voima (kuva 6). Sisäker-

roksella tulisi olla pieni palstautumislujuus, koska kartonki jakautuu nuuttauskohdasta 

taivutettaessa moneen kerrokseen. [42, 43] 



17 

 

 

Kuva 6. Nuuttauksen aikana kartonkiin kohdistuu venyttäviä (t) ja puristavia (c) voi-

mia sekä leikkausvoimia (s) [42]. 

Paksua yksikerroksista materiaalia taivutettaessa rakenne hajoaa. Monikerroskartongin 

rakenne onkin hyvä nuuttauksen kannalta, koska kerrokset ovat huonommin kiinni toi-

sissaan ja irtoavat toisistaan helpommin yksikerrosrakenteiseen verrattuna. Tämä hel-

pottaa kartongin palstautumista. Lisäksi kemiallisen massan käyttö pintakerroksessa 

mahdollistaa hyvän lujuuden ja keskikerroksen bulkkisempi kemimekaaninen massa 

muotoutuu nuuttauksessa selvärajaisemmin kemialliseen massaan verrattuna. [17, 42] 

Päällysteen murtuminen on tyypillinen vika nuuttauksessa. Murtuminen tapahtuu, kun 

kartonkia taivutetaan nuuttauskohdasta. Murtumista tapahtuu enemmän kone- kuin 

poikkisuunnassa, mikä johtuu kartongin alhaisemmasta kuituorientaatiosta ja jäykkyy-

destä ja näin ollen huonommasta nuutattavuudesta konesuunnassa [42] Päällysteen 

murtumista voidaan arvioida vertaamalla päällystetyn ja päällystämättömän paperin 

vetolujuuksia ennen taivutusta ja taivutuksen jälkeen [43].  

6.7 Kitka 

Lämpömuovauksessa syntyy kitkaa kartonki- ja metallipinnan välille sekä muovipääl-

lystettyä kartonkia käytettäessä metalli- ja muovipinnan välille. Kitkaan vaikuttavat 

muun muassa lämpötila, kosteus, nopeus ja pintojen karheus. [18] 
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Lämpötilan noustessa kitka kasvaa, kun muovi pehmenee ja sen tarttuvuus metallipin-

taan kasvaa. Kartonki-metallipinnan välinen kitka sitä vastoin laskee, kun metallipinta 

on kuuma. Kosteuden kasvaessa kuitu turpoaa ja kitka lisääntyy. Kartongin pinnan kar-

heuteen voidaan vaikuttaa myös kalanteroinnilla sekä pintaliimauksella. Kalanterointi 

ja pintaliimaus yleensä pienentävät kitkaa. [17, 45] 

Kitkalla on suuri vaikutus lämpömuovauksessa. Kartongin ja vuoka-aihion välillä 

esiintyvä kitka aiheuttaa kartonkiin venymä- ja puristusvoimia. Kun kartonki ei kestä 

kyseisiä voimia, kartonkiin syntyy murtumia tai repeytymiä. Tämän vuoksi vuoka-ai-

hion tulee päästä liikkumaan prässäyksessä riittävästi. [18, 19] Käytännössä kartonki-

metallipinnan välille syntyvää kitkaa voidaan vähentää silikonoimalla kartonkia. Sili-

konointi voidaan tehdä joko kartonginvalmistuksessa tai konvertoinnissa ja joissain ta-

pauksissa myös painatuksen lopuksi. [46] 

7 VETOLUJUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Kartonki on viskoelastinen materiaali. Viskoelastista materiaalia venytettäessä osa ve-

nytyksen aikana tapahtuneesta muodonmuutoksesta palautuu heti, osa jonkin ajan ku-

luessa ja osa on palautumatonta muodonmuutosta. Kaikkia edellä mainittuja muodon-

muutoksia voidaan havaita vetolujuusmittauksessa. [12] 

Kimmokerroin kuvaa kartongin kykyä vastustaa jännityksen aiheuttamaa muodonmuu-

tosta [12]. Kimmokertoimella on suuri merkitys esimerkiksi painatuksessa ja se voi 

olla myös indikaattorina monille lujuusominaisuuksille. Murtovenymä taas tarkoittaa 

kartongin kokonaisvenymää ennen kartongin murtumista. Murtovenymään vaikuttavat 

neliömassa ja tiheys. [41] 

Vetolujuus tarkoittaa suurinta kuormitusta, jonka kartonkiliuska kestää murtumatta 

pinnan suuntaisesti vedettäessä [12]. Vetolujuusmittauksen tulokset kuvastavat karton-

gin rakennetta sekä sen yksittäisten kuitujen ominaisuuksia, kuten dimensioita ja lu-

juutta [47].  
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Vetolujuus lasketaan kaavalla 

X1 =
a

b
      (1) 

jossa 

  X1  vetolujuus, kN/m 

a  maksimivetovoima, N 

b  testikappaleen leveys, mm 

 

 

Vetolujuusindeksi saadaan laskettua jakamalla vetolujuus kartongin neliömassalla.  

 

Vetolujuusindeksi lasketaan  

    X2 = 1000
X1̅̅̅̅

w
     (2) 

jossa 

  X2  vetoindeksi, Nm/g 

  X1
̅̅ ̅  keskimääräinen vetolujuus, kN/m 

  w  neliömassa, g/m2. 

   

7.1 Neliömassa 

Vetolujuus laskee neliömassaa alennettaessa. Tämä johtuu siitä, että lujuus riippuu yk-

sittäisen kuidun lujuudesta sekä kuitujen välisen sidoksen lujuudesta ja sitoutumisas-

teesta. Samalla kun neliömassa alenee, myös kuitujen määrä vähenee. [12] 
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7.2 Formaatio  

Formaatiolla on suuri vaikutus vetolujuuteen. Suurella perälaatikkosakeudella muo-

dostuu flokkeja, jolloin viiraosalla muodostuvaan rainaan tulee huono formaatio. Rai-

naan jää siis kohtia, joissa kuituja on vähän, minkä vuoksi paperin lujuus on niiltä koh-

din heikentynyt. Kun kartonkia kuormitetaan, murtuminen lähtee liikkeelle sen hei-

koimmasta kohdasta. Vetolujuus on sitä pienempi mitä enemmän ja tiheämmässä heik-

koja kohtia on (kuva 7). [29, 37] 

 

Kuva 7. Formaation vaikutus vetolujuuteen [12].  

 

Hyvän vetolujuuden saamiseksi käytetään pitkäkuituista massaa. Pitkillä kuiduilla on 

kuitenkin taipumus flokkaantua. Pyrittäessä mahdollisimman hyvään vetolujuuteen, 

formaatiota tulee parantaa prosessiteknisillä ominaisuuksilla, ei kuitupituutta pienen-

tämällä. [29]. Kuidun pituusmassalla ja taipuisuudella on myös vaikutusta formaatioon; 

painava ja taipuisa kuitu flokkaantuu huonommin. [12] 
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Vetolujuus ei aina laske, vaikka formaatio huononee. Esimerkiksi märänpään kemikaa-

lit saattavat aiheuttaa muutoksia formaatioon. Muut tekijät kartongin rakenteessa saat-

tavat joko parantaa tai huonontaa formaatiota. Tällaisia tekijöitä ovat kuituorientaatio, 

sitoutumisaste ja kuivumiskutistuma. [41] 

7.3 Sidokset 

Kartonkia koossapitäviä voimia ovat kuitujen välinen kitka sekä kuitujen välille synty-

vät sidokset. Lujuus on suurimmilta osin kuitujen välistä kitkaa sekä veden pintajänni-

tyksen aiheuttamia yhteen sitovia voimia 50 - 60 % kuiva-ainepitoisuuteen asti. Tämän 

jälkeen kuitujen välille alkaa syntyä vetysidoksia ja lujuusominaisuudet kehittyvät no-

peasti. [29] Vetolujuuden erot eri materiaalien välillä johtuvat lähinnä kuitujen väli-

sestä lujuudesta [33].  

Kuitujen väliset sidokset ovat pääasiassa vetysidoksia. Vetysidokset muodostuvat sel-

luloosassa ja hemiselluloosassa olevien hydroksyyliryhmien välille. Paras vetolujuus 

saadaan käyttämällä pitkiä ja suoria kuituja. Pitkään kuituun mahtuu enemmän kui-

tusidoksia, mikä lisää kuituverkoston sitoutumista ja näin ollen lujuutta. Kemiallisella 

massalla saadaankin paras vetolujuus, koska sen kuidut irtoavat ehjempinä ja pidem-

pinä kuin mekaanisen massan kuidut. Mekaanisessa massan valmistuksessa myös kui-

tujen pintaan jäävä ligniini heikentää mekaanisen massan sitoutumiskykyä. Toisaalta 

mekaanisella offsetpaperilla on korkea vetolujuus juuri lyhyiden kuitujen ansiosta. 

Korkea vetolujuus johtuu suuresta fibrilloitumisesta, jossa kuidun ulkoinen pinta suu-

renee ja kuitujen välille muodostuu helpommin vetysidoksia. [12, 48] 

Kuitusidosten muodostumiseen tarvitaan myös ohutseinäisiä kuituja, jotka lommahta-

vat helposti. Kemiallisen massan kuidut lommahtavat helpommin kuin mekaanisen 

massan kuidut. Ohutseinäisillä ja pitkillä kuiduilla saadaan siis eniten sidoksia aikaan 

ja näin ollen hyvä vetolujuus. Yleisesti ottaen sidosten muodostumiseen voidaan vai-

kuttaa käyttämällä mahdollisimman paljon kuitua ja vastaavasti vähän sitoutumattomia 

lisäaineita, esimerkiksi mineraalipigmenttiä. [29, 48] 
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Kartongin murtuminen johtuu kuitujen välisten sidosten sekä jonkin verran itse kuitu-

jen katkeamisesta. Näin ollen vetolujuuden avulla voidaan määrittää kartongin mah-

dollista murtumista. [18] 

7.4 Kosteus 

Kartongin rakenne pehmenee suhteellisen kosteuden noustessa. Pehmeneminen vaikut-

taa yleisesti kartongin lujuusominaisuuksiin alentaen niitä jopa 10 %:lla lujuusominai-

suudesta riippuen. Vetolujuus kasvaa ensin, mutta kosteuden edelleen noustessa palau-

tumaton muodonmuutos tulee vallitsevaksi, minkä takia vetolujuus alkaa laskea melko 

nopeasti. Myös kimmokerroin alenee kosteuden noustessa, kun taas murtovenymä kas-

vaa. [12, 49] 

Kosteuden sitoutuminen heikentää kuitujen välisiä vetysidoksia, jolloin kuitujen jäyk-

kyys alenee ja niistä tulee taipuisampia. Tämän vuoksi kartongin lujuusominaisuudet 

pääasiassa huononevat. [49] Lämpömuovautumisprosessissa kuitenkin käytetään kor-

keaa kosteutta, koska matalassa kosteudessa kartonki on hauraampi ja sen muovatta-

vuus heikentyy [18].  

Kosteuden vaikutus vetolujuudessa ja murtovenymässä näkyy varsinkin poikkisuun-

nassasuunnassa, koska kuitu turpoaa enemmän paksuussuunnassa [33]. Toisaalta kar-

tongin vetolujuuden ja murtovenymän muutokset kosteuden kasvaessa ovat hyvinkin 

materiaalikohtaisia ja näin ollen niihin vaikuttavat myös kuidun laatu sekä massaan 

lisätyt märkälujuuskemikaalit [50].  

7.5 Märkälujuus 

Kartongilta vaaditaan myös märkälujuutta. Kartonkipakkauksen pinnalle voi konden-

soitua vettä ja kartongin kastuessa vesi hajottaa kuitujen väliset vetysidokset, jolloin 

lujuus huononee. [32] 
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Mikäli kartongin märkälujuutta ei ole parannettu kemikaaleilla, sen lujuusominaisuu-

det katoavat kastuessa lähes kokonaan. Märkälujan kartongin selluloosakuidut eivät 

absorboi vettä yhtä herkästi kuin tavallinen kartonki. Mikäli vetolujuus on täydellisen 

kastumisen jälkeen yli 15 % kuivavetolujuudesta, kartonkia voidaan pitää märkälujana. 

[31] 

8 KOSTEUDEN VAIKUTUS MUOVAUTUVUUTEEN 

Kartonki on huokoinen ja hydrofiilinen materiaali. Kartonkipakkaukset absorboivat 

kosteutta, kun ilmankosteus on suuri tai mikäli pakkauksen sisältö on kosteuspitoinen. 

Pakkauksen kostuessa kartongin mekaaniset ominaisuudet huononevat. [33] 

Kuidut pyrkivät kosteustasapainoon ympäröivän ilman kanssa, koska niiden sisältämät 

selluloosa ja hemiselluloosa pyrkivät sitomaan vesimolekyylejä hydroksyyliryhmiinsä. 

Kuidun joutuessa kosketuksiin veden kanssa vesimolekyylit sitoutuvat kiteisen sellu-

loosan pinnalle sekä tunkeutuvat amorfisiin osiin, jolloin amorfiset osat turpoavat ja 

pehmenevät. Tällöin kuitu turpoaa paksuussuunnassa 15–20 kertaa enemmän kuin pi-

tuussuunnassa. Kostuessaan kuidut menettävät jäykkyyttään ja tulevat taipuisammiksi, 

mikä vaikuttaa muun muassa lujuusominaisuuksiin. [29, 33] 

Kosteuden vaikutus kuidussa riippuu kuidun kemiallisesta koostumuksesta. Selluloosa 

on joko kiteisessä tai amorfisessa muodossa ja hemiselluloosa sekä ligniini amorfisessa 

muodossa. Toisaalta ligniini ei juurikaan absorboi vettä, joten se pehmenee lähinnä 

lämpötilan vaikutuksesta. Amorfiset aineet pehmenevät kosteuden vaikutuksesta, joten 

mitä suurempi hemiselluloosapitoisuus, sitä enemmän pehmenemistä tapahtuu. Tästä 

syystä kosteuden aiheuttamat muutokset ovat huomattavasti suurempia kemiallista 

massaa sisältävillä kartongeilla. Amorfisilla aineilla on lasisiirtymälämpötila, jonka 

alapuolella ne ovat jäykkiä ja hauraita. Lasisiirtymälämpötilan yläpuolella amorfiset 

aineet pehmenevät. [18, 19, 30] 
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Lasisiirtymälämpötila riippuu voimakkaasti kosteuspitoisuudesta (kuva 8). Vesi alen-

taa lasisiirtymälämpötilaa, sillä se toimii pehmentimenä heikentäen hydroksyyliryh-

mien välillä olevia sidoksia. Kuten jo todettiin, veden vaikutuksesta amorfinen aine 

pehmenee. Amorfisen aineen lasisiirtymälämpötila voi laskea korkeassa kosteuspitoi-

suudessa 0 °C:een, kun taas kiteinen selluloosa ei pehmene korkeassa kosteudessakaan 

juuri lainkaan. [19, 51] 

 

Kuva 8. Kosteuden vaikutus amorfisen selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin lasi-

siirtymälämpötilaan [30].  

Hemiselluloosa ja ligniini alkavat pehmetä 150–180 °C lämpötilassa, kun kosteuspi-

toisuus on 6–8 %. Kiteinen selluloosa alkaa pehmetä samassa kosteuspitoisuudessa 

vasta lämpötilan ollessa 240 °C. Täysin kuivalle selluloosalle, hemiselluloosalle ja lig-

niinille pehmenemislämpötilat ovat 230 °C, 180 °C ja 205 °C. Huoneenlämmössä 

amorfinen aine alkaa pehmetä vasta, kun suhteellinen kosteus on noin 50 %. [17, 30]  
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8.1 Kosteuden vaikutus lujuusominaisuuksiin 

Alhaisessa kosteudessa kartonki on jäykkää ja haurasta. Kosteuden kasvaessa karton-

gin venymä kasvaa, mutta lujuusominaisuudet repäisylujuutta lukuun ottamatta heik-

kenevät (kuva 9). Korkeassa kosteudessa kuitusidokset hajoavat ja kuidut pääsevät jon-

kin verran liukumaan toistensa lomassa, mikä johtaa suurempaan venymään. Paperissa 

kosteuspitoisuuden nousu 6 %:sta 14 %:iin kasvattaa venymää jopa 20 %. [29, 30] 

 

Kuva 9. Kosteuden vaikutus kartongin lujuusominaisuuksiin [10].  

Korkeassa kosteudessa kuitusidokset katkeavat, jolloin kuidut pääsevät liikkumaan 

toistensa lomassa ja taipuisuus lisääntyy. Tästä syystä kartongin jäykkyys alenee kos-

teuden noustessa. Repäisylujuus taas kasvaa kosteuden noustessa, koska kartongin ve-

nymä kasvaa ja siitä tulee plastisempi. Kasvanut venymä ja plastisuus auttavat karton-

kia jakamaan repäisykuormituksen suuremmalle alalle ja näin ollen kartonki pystyy 
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ottamaan vastaan suuremman rasituksen. Riittävän suuressa kosteudessa repäisylujuus 

kuitenkin alkaa laskea, kun yksittäisten kuitujen lujuus laskee. [29, 30, 47] 

8.2 Kosteuden vaikutus mittapysyvyyteen ja käyristymiseen 

Kosteuden vaihtelusta aiheutuvat mittamuutokset ovat haitallisia jatkojalostusproses-

seissa, joissa suhteellista kosteutta tai kartongin kosteutta ei voida pitää vakiona. Mit-

tamuutosten syynä on kuidun turpoaminen tai kutistuminen kosteuden muuttuessa. 

[29, 51] 

Kartongin kuivuessa siihen jää jännityksiä. Kun kosteuspitoisuus vaihtelee, kartongissa 

olevat jännitysten laukeaminen sekä kuitujen mittamuutokset aiheuttavat kartongissa 

tapahtuvia mittamuutoksia. Mikäli mittapysyvyys on hyvä, kartongin mitat eivät juuri-

kaan muutu kosteuden vaihteluista huolimatta. [12, 29] 

Jännitysten laukeaminen jatkuu hidastuen, kun kartonki käy läpi useita kuivatus- ja 

kostutusvaiheita. Kostutus- ja kuivatusvaiheesta toiseen tapahtuu pysyvää muodon-

muutosta, kunnes kartongin dimensiot lopulta saavuttavat tasapainotilan. Tasapainoti-

lasta huolimatta kosteudessa tapahtuvat muutokset aiheuttavat palautuvia muutoksia. 

Mitä vähemmän kartonki kutistuu sitä kuivattaessa, sitä vähemmän kosteuden muutok-

set vaikuttavat sen dimensioihin. [12, 51] 

Käyristyminen on kartongin muodon poikkeamista tasosta kosteuden tai lämpötilan 

vaikutuksesta. Kartonki käyristyy, kun sen mitat muuttuvat eri tavalla ylä- ja alapin-

nalla joko suhteellisen kosteuden muuttuessa tai kartongin pinnan kosteuden muuttu-

essa. Kartongin kostutettu puoli turpoaa ja jää kuperaksi. Kosteuden aiheuttamat mit-

tamuutokset ovat yleensä suurempia poikkisuunnassa, minkä takia kartonki on siis 

useimmiten käyrä poikkisuunnassa. Käyryys on kääntäen verrannollinen kartongin 

paksuuteen [39, 51] 
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Kuva 10. Kartongin käyryys ilmoitetaan symbolilla K, jonka määrittämiseen tarvitaan 

käyristymissuunta, käyristymisen suuruus sekä käyristymispuoli. Positiivi-

nen arvo viittaa kartongin käyristymiseen huopapuolelle. [51] 

Käyristyminen voidaan jakaa valmistuksen jälkeiseen, palautuvaan ja palautumatto-

maan käyristymiseen. Valmistuksen jälkeinen käyristyminen riippuu muun muassa 

kuivatuksen toispuolisuudesta. Palautuva käyristyminen aiheutuu kosteuden muutok-

sista ja palautumaton jännitystilojen laukeamisesta kosteuden tai lämmön vaikutuk-

sesta. [12, 52] 

Käyristyminen johtuu useimmiten kartongin rakenteen toispuolisuudesta. Toispuoli-

suuden takia kuivumisnopeus voi olla eri puolilla erilainen. Myös tiheys vaikuttaa kos-

teuksesta johtuviin muodonmuutoksiin. Kartongin tiheämpi puoli on herkempi kosteu-

delle. Tiheämmällä puolella on usein lisäksi pienempi huokoisuus, jolloin tiheämpi 

puoli kuivuu viimeisenä ja kartonki käyristyy tiheämpää puolta kohti ja esimerkiksi 

päällystys ja hienoaine vaikuttavat käyristymiseen samalla tavoin. [12, 41, 51] 
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8.3 Sarveistuminen 

Sarveistuminen on tyypillinen kuivatuksen aiheuttama ilmiö selluloosakuiduilla, jonka 

vaikutus korostuu erityisesti uusiomassan tapauksessa, mutta sarveistumista on havait-

tavissa myös neitsytkuiduissa. Sarveistuminen aiheuttaa kuidun sitoutumiskyvyn ale-

nemisen sekä kuidun jäykistymisen. Sarveistuminen tapahtuu pääasiassa ensimmäi-

sessä kuivatus- ja kostuttamisvaiheessa. Tämän jälkeen sarveistumista tapahtuu vain 

vähän. [51] 

Kuvassa 11 on veden ympäröimä ja täysin turvonnut soluseinä (A). Kuivatuksen aikana 

kuidun osat tulevat lähemmäs toisiaan (B). Kuivassa kuidussa ei ole huokosia. Kun 

kuiva kuitu kostutetaan uudelleen, vesi penetroituu kiteisen selluloosan ja selluloosa 

mikrofibrillien väliin (C). Soluseinä ei kuitenkaan enää pysty turpoamaan täysin, kuten 

kuvassa A, minkä vuoksi se sarveistuu. [53] 

 

Kuva 11. Soluseinässä tapahtuvat muutokset kuivatuksen aikana. Kohdassa A on kui-

vaamaton, turvonnut soluseinä, kohdassa B kuivattu, sileä soluseinä ja koh-

dassa D sarveistunut soluseinä. [53] 
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9 MATERIAALIOMINAISUUKSIA JA DIMENSIOSTABILITEET-

TIA KUVAAVIA MITTAMENETELMIÄ 

9.1 Vetolujuus-standardit 

Kaikissa standardeissa oli käytetty ilmastointi- ja testausolosuhteina 23 ± 1 °C lämpö-

tilaa ja 50 ± 2 % suhteellista kosteutta. Standardien väliset erot löytyivät käytetystä 

vetonopeudesta, kiinnitysvälistä sekä näytekappaleen mitoista (taulukko I).  

Testauslaitteina oli käytetty joko kartongin vetolujuuden sekä murtovenymän määrit-

tävää heilurilaitetta tai kartongin vetolujuuden, venymän ja murtotyön määrittävää va-

kiovenytysnopeudella toimivaa testauslaitetta. Heilurilaitetta oli käytetty standardeissa 

SCAN-P 16:76 ja TAPPI T-404 ja vakiovenytysnopeudella toimivaa laitetta standar-

deissa SCAN-P 38:80, ASTM D882-97, DIN EN ISO 1924-2 sekä DIN EN ISO 

1924- 3. 

  



30 

 

Taulukko I Vetolujuuden määrittämiseen käytettyjä menetelmiä.  

Standardi   Näytekappale Testaus- ja ilmastointi-

olosuhteet 

 Vetonopeus Kiinnitysväli 

[mm] 

Leveys 

[mm] 

Pituus 

[mm] 

Lämpötila  

[°C] 

Suhteellinen 

kosteus 

[%] 

SCAN-P 

16:76 

Murtuminen 

20 ± 5 s kuluessa 

 

180 15 ± 1 250 23 ± 1 50 ± 2 

SCAN-P 

38:80 

 

0,36 ± 0,10 mm/s 180 15 ± 1 230 23 ± 1 50 ± 2 

DIN EN 

ISO 1924-2 

 

20 mm/min 180 15 ± 1  23 ± 1 50 ± 2 

DIN EN 

ISO 1924-3 

 

100 mm/min 100 15 ± 1  23 ± 1 50 ± 2 

TAPPI  

T- 404 

 

Murtuminen 

5-15 s kuluessa 

 

180 25,4 ± 1  23 ± 1 50 ± 2 

TAPPI  

T- 494 

25 ± 5mm/min 180 25 ± 1  23 ± 1 50 ± 2 

 

 

ASTM 

 D882-97 

50 mm/min 50 25,4 150 23 ± 1 50 ± 2 
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9.2 Bulge test 

Nestepakkauskartongille jäykkyyden säilyttäminen on yksi tärkeimmistä kriteereistä. 

Yleensä nestepakkauksesta valmistetut tuotteet kuitenkin pyrkivät pitkään varastoita-

essa muuttamaan muotoaan. [54] Bulge test tarkoittaa kuvan 12 mukaista mittausta, 

jossa mitataan tölkin tai muun valmiin pakkauksen seinämien etäisyyden muutosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Bulge testin periaate [55].  

Metallilevyille on myös bulge test- menetelmä ja sitä on alettu soveltamaan myös 

muille materiaaleille, kuten kartongeille. Menetelmässä kartonki kiinnitetään pidikkei-

den väliin ja alapuolelle jäävään kammioon johdetaan paineistettua ilmaa. Tällöin kar-

tonki venyy ja kohouma mitataan optisesti. [56] 

 

 



32 

 

9.3 Käyristyminen 

Yleisimmin käytetään menetelmää, joka perustuu yksipiste-laserkolmiomittaukseen. 

Näyte skannataan joko liikuttamalla näytettä paikallaan olevan lasersäteen alla tai lii-

kuttamalla mittalaitetta näytteen yllä. Menetelmissä käytetään vakio-olosuhteita sekä 

vakiokokoisia näytteitä. [57]. Kuvasta 13 nähdään kartonkinäytteiden käyristyminen 

pöytäpinnasta. 

 

Kuva 13. Eräiden kartonkinäytteiden käyristyminen pöytäpinnasta. [58].  

9.4 Kitka 

Kitkan mittaamisessa käytetään yleisimmin niin sanottua liukuvan kelkan menetelmää. 

Kelkka on varustettu voima-anturilla, ja kelkan massa tunnetaan. Kelkkaan kiinnitetään 

paperia ja vedetään toisen paperipinnan päällä samalla mitaten voima-anturin lukemaa. 

Mittaus tapahtuu vaakatasossa. Kitkan voi mitata myös kaltevan pinnan päällä. Tässä 

menetelmässä nousevan luiskan päällä on paino. Luiskan kulmaa nostetaan, kunnes 

paino paperin päällä alkaa liikkua. Molemmat menetelmät soveltuvat paperin kitkan 

mittaamiseen. Kitkan mittaamiseen on käytössä erilaisia testausmenetelmiä, joissa 

paine vaihtelee 0,001–0,065 N/mm2 välillä. Näytteet mitataan yleisimmin huoneen-

lämpötilassa. [59] 
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KOKEELLINEN OSA 

10 LABORATORIOMITTAUKSET 

10.1 Materiaalit  

Työssä käytetyt materiaalit on esitetty taulukossa II. Lisäksi taulukossa on esitetty jo-

kaisen materiaalin mitattu neliömassa ja paksuus sekä niiden avulla lasketut tiheys ja 

bulkki. 

Taulukko II Työssä käytetyt materiaalit sekä niiden yleiset ominaisuudet. 

 

Neliömassa,  

[g/m2] 

Paksuus, 

 [µ] 

Tiheys, 

[kg/m3] 

Bulkki, 

[cm3/g] 

SBS 1 
396,5 351 1130 0,89 

SBS 2 
346,5 381 909 1,10 

SBS 2 + 40 PET 
394,0 414 952 1,05 

SBS 3 
293,5 318 923 1,08 

SBS 3 + 40 PET 
326,0 349 934 1,07 

SBS 4 
251,0 355 707 1,41 

SBS 5 
244,0 255 957 1,05 

SBS 5 + 35 PET 
279,0 272 1026 0,97 

SBS 5 + 20 PE 
265,0 273 971 1,03 

SBS 6 
300,0 279 1075 0,93 

 

Kartongissa SBS 1 on muovipäällystys, PE 60 g/m2 sekä erillinen muovikerros karton-

kikerrosten välissä. Kartongeissa SBS 2 ja SBS 2 + 40 PET on sama pohjakartonki, 

kuten myös kartongeissa SBS 3 ja SBS 3 + 40 PET sekä kartongeissa SBS 5, 

SBS 5 + 35 PET ja SBS 5 + 20 PE.  
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10.2 Mittausmenetelmät 

Kaikkia standardin mukaisia määrityksiä varten kartonkeja oli ilmastoitu standardin 

SCAN-P 2:75 Näytteiden ilmastoiminen testausta varten mukaisesti vakio-olosuh-

teissa, 23 °C ja 50 % RH. Kartonkien neliömassat, repäisylujuudet sekä formaatiot 

määritettiin standardien SCAN-P 6:75 Neliömassa, SCAN-P 11:96 Repäisylujuus ja 

SCAN-P 92:09 Beta-radiation-based grammage formation measuremet- Point source 

method mukaisesti. Paksuus määritettiin mittauksessa käytettävien näytteiden määrän 

osalta yleistä standardia SCAN-P 7:75 Paksuus ja kiintotiheys soveltaen, kartongin 

paksuudesta riippuen.  

Kartonkien vetolujuudet määritettiin vakiovenytysnopeudella toimivalla testauslai-

teella standardin SCAN-P 38:80 Vetolujuus, venymä ja murtotyö mukaisesti. Lisäksi 

vetolujuuden muutoksia tarkasteltiin myös nopeuden, kosteuden sekä nopeuden ja kos-

teuden funktiona. Vetolujuus määritettiin standardin mukaisen nopeuden, 100 mm/min 

lisäksi nopeuksilla 2, 10, 20 ja 50 mm/min. Kosteuden vaikutusta vetolujuuteen mää-

ritettiin ilmastoimalla näytekappaleita ensin kosteuskaapissa neljän tunnin ajan halu-

tussa kosteudessa. Vetolujuudet määritettiin standardin mukaisen 50 % suhteellisen 

kosteuden lisäksi 35, 65, 80 ja 95 % suhteellisessa kosteudessa.  

Yleisten ominaisuuksien sekä lujuusominaisuuksien lisäksi kartongeista määritettiin 

kosteus ja tuhka sekä otettiin SEM- kuvat. Kartonkien kosteus mitattiin Precisa HA 

300 IR- pikakuivaimella. Kartongin tuhka määritettiin standardin TAPPI T 211 Ash in 

wood, pulp, paper and paperboard: combustion at 525 °C mukaisesti. SEM (scanning 

electron microscope) -kuvat otettiin Jeio Tech JEOL JSM-5800 pyyhkäisyelektroni-

mikroskoopilla, jossa käytettiin SEI-detektoria ja 15 kV kiihdytysjännitettä. 
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10.3 Tulokset 

Tuloksissa on esitetty pilot-koeajossa käytettyjen materiaalien SBS 2, SBS 2 + 40 PET 

ja SBS 3 tulokset sekä lisäksi SBS 3 + 40 PET tulokset. Kaikki esitetyt tulokset on 

mitattu konesuunnassa. Kaikkien materiaalien laboratoriomittausten vetolujuus- ja 

murtovenymätulokset on taulukoituna liitteessä I ja II. 

10.3.1 Vetolujuus 

Vetolujuuden muutoksia tarkasteltiin nopeuden, kosteuden sekä nopeuden ja kosteu-

den funktiona. Nopeuden kasvaessa vetolujuusindeksi kasvoi kaikilla materiaaleilla 

(kuva 14). Neliömassaltaan suuremmalla näytteellä on oletetusti parempi vetolujuus 

kaikilla nopeuksilla sekä muovittomien että muovipäällystettyjen kartonkien kohdalla. 

Kuitenkin muovipäällystetyillä kartongeilla on huonompi vetolujuus samaa pohjakar-

tonkia olevaan kartonkiin verrattuna, kuten SBS 2 ja SBS 2 + 40 PET. Lisäksi havait-

tiin, että muovipäällystetyillä kartongeilla on vetonopeuksilla 2, 20 ja 50 mm/min lähes 

sama vetolujuus.  

 

Kuva 14. Vetolujuus eri vetonopeuksilla. 
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Muovilla tiedetään olevan huomattavasti alhaisempi vetolujuus kartonkiin verrattuna 

[60] ja vetolujuusmittausten perusteella muovipäällystetyillä kartongeilla on muovitto-

mia kartonkeja alhaisempi vetolujuus. Tämän perusteella muovin ominaisuudet vaikut-

tavat olevan hallitsevia kartongin ominaisuuksiin verrattuna, vaikka muovin suhteelli-

nen osuus pakkausmateriaalissa oli huomattavasti pienempi kartongin osuuteen verrat-

tuna.  

Suhteellisen kosteuden kasvaessa vetolujuusindeksi laskee odotetusti kaikilla materi-

aaleilla (kuva 15). Vetolujuus ei kuitenkaan muuttunut merkittävästi kosteustasojen 

35 % ja 50 % välillä, vaan vasta suhteellisen kosteuden ollessa yli 50 %. Lisäksi ku-

vasta havaitaan, että kartonkien SBS 2 ja SBS 2 + 40 PET vetolujuusindeksi on lähes 

sama, kun suhteellinen kosteus on 80 %. Tämä viittaa muovin ja kartongin lujuuden 

poikkeavan toisistaan vain vähän kyseisessä kosteudessa. Yleisesti voidaan todeta, että 

suhteellisen kosteuden kasvaessa muovittomien ja muovipäällystettyjen materiaalien 

erot vetolujuuden välillä pienenevät.  

 

Kuva 15. Vetolujuus mitattuna erilaisissa suhteellisissa kosteuksissa.  
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Kuvassa 16 on esitetty SBS 2:n vetolujuus kosteuden ja nopeuden funktiona. Vetolu-

juus parani vetonopeuden kasvaessa nopeudesta 2 mm/min nopeuteen 50 mm/min ja 

suhteellisen kosteuden noustessa 35 %:sta 50 %:iin. Kartongilla SBS 2 + 40 PET suh-

teellisen kosteuden kasvaessa vetolujuus huononee (kuva 16). Hyvin samansuuntaisia 

tuloksia saatiin myös SBS 3:n tapauksessa (liite II). 

 

Kuva 16. SBS 2:n vetolujuus kosteuden ja nopeuden funktiona.  

Alhaisemmassa kosteudessa vetolujuus nousi vetonopeuden kasvaessa, mutta ilmiö 

heikkeni kosteuden noustessa. Näin ollen vetonopeudella näyttää olevan vaikutusta ve-

tolujuuteen vain kuivemmissa olosuhteissa. Suhteellisen kosteuden ollessa 80 %, veto-

nopeudella ei näytä olevan merkitystä vetolujuuteen, koska vetolujuusindeksi on kai-

killa nopeuksilla lähes sama. Tämä havaittiin myös kartongin SBS 2 + 40 PET kohdalla 

(kuva 17).  
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Kuva 17. SBS 2 + 40 PET:n vetolujuus kosteuden ja nopeuden funktiona.  

Nopeudella 2 mm/min kosteuden kasvaessa muovipäällystetyn kartongin vetolujuus 

laskee. Muovittomalla kartongilla vastaavalla nopeudella vetolujuus kasvoi kosteuden 

kasvaessa. Trendi on samanlainen kaikilla nopeuksilla. Tämän perusteella muovipääl-

lystetyn kartongin tapauksessa kosteudella näyttäisi olevan vetolujuuteen suurempi 

vaikutus kuin vetonopeudella. Tämä voi selittyä sillä, että kostumisen seurauksena kar-

tongin ominaisuudet lähestyvät muovin ominaisuuksia [60]. 

10.3.2 Murtovenymä 

Kuvissa 18 ja 19 on esitetty materiaalien SBS 2 ja SBS 2 + 40 PET murtovenymät 

kosteuden ja nopeuden funktiona. SBS 3 käyttäytyi samalla tavalla, kuten 

SBS 2 + 40 PET, minkä vuoksi sen tuloksia ei ole esitetty kuvana, vaan mittaustulokset 

on esitetty liitteessä II. 
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Kuva 18. SBS 2:n murtovenymä nopeuden ja kosteuden funktiona.  

Murtovenymä pysyi samansuuruisena vetonopeuden kasvaessa, joten vetonopeudella 

ei näytä olevan vaikutusta murtovenymään muovittoman kartongin tapauksessa. Sen 

sijaan kosteudella oli selvästi vaikutusta murtovenymään. Murtovenymä oli odotetusti 

suurimmillaan, kun näytteitä oli ilmastoitu 80 % suhteellisessa kosteudessa. Sama ha-

vaitaan myös muovipäällystetyn SBS 2 + 40 PET kohdalla (kuva 19). Lisäksi muovi-

päällysteyllä kartongilla on korkeassa kosteudessa alhaisempi murtovenymä kuin muo-

vittomalla kartongilla.  
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Kuva 19. SBS 2 + 40 PET:n murtovenymä kosteuden ja nopeuden funktiona.  

Kuten jo edellä on todettu, vetonopeudella ei näyttänyt olevan vaikutusta murtoveny-

mään, kun nopeus oli 50 mm/min tai enemmän. Samankaltainen tulos havaitaan An-

derssonin ja Sjöbergin artikkelista [61]. Sen sijaan murtovenymä oli suurempi karton-

gin neliömassan ollessa korkeampi (kuva 20). Alhaisilla vetonopeuksilla kartonkien 

murtovenymät vaihtelivat jonkin verran. Muovittomilla materiaaleilla murtovenymä-

arvon ero on selkeästi suurempi kuin muovipäällystetyillä. Tämä viittaa vetolujuusmit-

tausten tapaan siihen, että muovipäällystyksellä on suuri merkityskartongin fysikaali-

siin ominaisuuksiin, vaikka päällystyksen osuus koko tuotteen neliöpainosta olisikin 

pieni.  
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Kuva 20. Murtovenymä eri vetonopeuksilla.  

Kuvassa 21 on esitetty murtovenymä kosteuden funktiona. Kosteudella oli merkittävä 

vaikutus murtovenymään. Murtovenymä kasvaa odotetusti suhteellisen kosteuden kas-

vaessa. Huomattavaa on, että muovipäällystettyjen materiaalien murtovenymä on lähes 

samansuuruinen kaikissa kosteuksissa. Muovittomilla kartongeilla vastaava havaitaan 

suhteellisen kosteuden ollessa 35 % ja 95 %.  
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Kuva 21. Murtovenymä erilaisissa suhteellisissa kosteuksissa.  

Kuten jo vetolujuustulosten kohdalla mainittiin, muovin ominaisuudet näyttävät olevan 

hallitsevia kartongin ominaisuuksiin verrattuna. Muovilla on huomattavasti huonompi 

vetolujuus [61], mikä osaltaan saattoi huonontaa päällystetyn kartongin vetolujuutta ja 

murtovenymää.  

Standardiolosuhteissa vetonopeuden kasvaessa myös vetolujuus kasvaa. Muovitto-

milla kartongeilla vetonopeus kasvatti vetolujuutta suhteellisen kosteuden noustessa, 

kunnes suhteellinen kosteus oli 80 %. Muovipäällystetyillä kartongeilla kosteudella oli 

suurempi vaikutus vetolujuuteen kuin vetonopeudella. Korkeassa, 80 % suhteellisessa 

kosteudessa ilmastoidun näytteen tapauksessa vetonopeudella ei enää ole vaikutusta 

vetolujuuteen.  

Vetonopeudella ei selvästi ollut juurikaan vaikutusta murtovenymään. Sen sijaan mur-

tovenymä kasvoi suhteellisen kosteuden kasvaessa. Muovipäällystetyllä kartongilla 

murtovenymä kasvoi vasta, kun suhteellinen kosteus oli 65 % ja neliömassasta riippu-

matta murtovenymä oli lähes sama kaikissa kosteuksissa.  
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Kuvassa 22 on esitetty kaikkien työssä käytettyjen materiaalien murtovenymät tihey-

den funktiona. Muovittomilla kartongeilla murtovenymä parani maltillisesti tiheyden 

kasvaessa. Sen sijaan muovipäällystetyillä kartongeilla ei ollut yhtä selkeää trendiä, 

vaikka yleistäen voisi korkean tiheyden todeta olevan eduksi myös muovipäällystetty-

jen kartonkien tapauksessa. Yhdellä kartongeista murtovenymäarvo oli 14,5 %, mikä 

johtuu erillisestä muovikerroksesta kartonkikerrosten välissä (kuva 26). Yleisesti kor-

keaa bulkkia eli alhaista tiheyttä pidetään edullisena materiaaliominaisuutena, joten tu-

loksista ei voi tehdä suoraa johtopäätöstä, että korkea tiheys olisi edullinen konvertoin-

tiprosessin näkökulmasta. 

Kuva 22. Kaikkien työssä käytettyjen materiaalien murtovenymäarvot tiheyden funk-

     tiona. 
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10.3.3 Repäisylujuus 

Kuvasta 23 havaitaan, että neliömassaltaan pienemmällä SBS 3:lla oli pienemmät veto- 

ja repäisylujuusindeksit kuin SBS 2:lla ja repäisylujuus kasvoi vetolujuuden kasvaessa. 

SBS 4:n lujuusominaisuudet puolestaan olivat huonot, minkä arvioitiin johtuvan mah-

dollisesti kartongissa olevasta täyteaineesta. Täyteaineen määrän selvittämiseksi muo-

vittomista kartongeista määritettiin tuhkapitoisuus. Tuhkapitoisuudet on esitetty pro-

senttilukuina kuvassa 23.  

 

Kuva 23. Muovittomien kartonkien repäisylujuusindeksi vetolujuusindeksin funk-

tiona sekä prosentuaaliset tuhkapitoisuudet.  

Sekä SBS 4:llä että SBS 5:llä oli korkea tuhkapitoisuus. SBS 5:n hyvät veto- ja repäisy-

lujuudet suuresta tuhkapitoisuudesta huolimatta voivat johtua eroista liima-aineen käy-

tössä tai eriävistä kuitupituuksista. Toisaalta SEM-kuvista (liite III) nähdään, että SBS 

4:n pigmenttikerros on paksumpi eikä ylin kartonkikerros ole yhtä tiivis kuin SBS 5:llä. 

Nämä myös voivat osaltaan selittää SBS 4:n alhaisemmat lujuusominaisuudet.  
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Muovipäällystetyillä kartongeilla vetolujuus puolestaan kasvoi, kun repäisylujuus huo-

noni (kuva 24). Kyseisten materiaalien käytöksessä oli samankaltaisuuksia yksikerrok-

sisen, havusellusta valmistetun paperin kanssa [62], vaikka niiden pääraaka-aineena oli 

koivusellu. Sen sijaan muovittomat kartongit käyttäytyivät koivusellusta valmistetun 

tuotteen tavoin. 

 

Kuva 24. Muovipäällystettyjen kartonkien repäisy- sekä vetolujuudet. 

Muovilla on alhainen repäisy- ja vetolujuus kartonkiin verrattuna ja saavutettu repäisy-

lujuus on suurempi kuin muovipäällystetyltä kartongilta odotetaan. Odotettua parempi 

repäisylujuus johtuu todennäköisesti adheesioista muovin ja kartongin välillä. Toi-

saalta muovipäällystetyillä kartongeilla repäisylujuuteen vaikuttaa myös muovin orien-

toituminen. Orientoituneella muovilla repäisylujuus on verrannollinen saavutettuun 

orientaatioasteeseen. [60] 
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10.3.4 Formaatio 

Formaatiotulokset eivät selity totutuilla malleilla varsinkaan muovittomien kartonkien 

osalta (kuva 25). Huonoon formaatioon voivat vaikuttaa esimerkiksi monikerrosra-

kenne, vähän jauhetut ja siten pitkät kuidut sekä mahdollisesti käytetyt liima-aineet 

[63]. Muovipäällystetyillä kartongeilla huonompi formaatio näyttäisi johtavan huo-

nompaan vetolujuuteen. Tätä ei kuitenkaan voida luotettavasti todeta, koska muovi-

päällystettyjen kartonkien vetolujuus oli huonompi muovittomiin kartonkeihin verrat-

tuna.  

 

Kuva 25. Muovittomien ja muovipäällystettyjen kartonkien vetolujuudet ja ominais-

formaatiot.  
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10.3.5 Kosteus  

Vakio-olosuhteissa ilmastoiduista materiaaleista määritettiin kosteuspitoisuudet. Kos-

teuspitoisuudet on esitetty taulukossa III. Kosteuspitoisuudet ovat pienempiä muovi-

päällystetyillä materiaaleilla. Kosteuden tiedetään alentavan vetolujuutta ja lisäävän 

murtovenymää. SBS 3:lla on suurempi kosteuspitoisuus, kuin SBS 2:lla ja laboratorio-

mittausten perusteella myös alhaisempi vetolujuus, mutta suurempi murtovenymä.  

Tuhkapitoisuus kuvaa kartongissa olevan täyteaineen määrää. Täyteaineet eivät pidätä 

vettä kuten kuidut, minkä vuoksi kartongin kosteus laskee täyteainepitoisuuden nous-

tessa. Korkea tuhkapitoisuus siis alentaa kartongin kosteutta. [29] 

Taulukko III Työssä käytettyjen materiaalien kosteuspitoisuudet vakio-olosuhteissa. 

 Kosteus, [%] 

SBS 1 6,02 

SBS 2 8,26 

SBS 2 + 40 PET 7,14 

SBS 3 9,26 

SBS 3 + 40 PET 6,67 

SBS 4 8,91 

SBS 5 6,39 

SBS 5 + 35 PET 4,46 

SBS 5 + 20 PE 5,66 

SBS 6 7,06 
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10.3.6 SEM-kuvat 

Kuvassa 26 on esitetty muovipäällystetyn SBS 3 + 40 PET:n SEM-kuva. Muovikerros 

näkyy kuvan yläosassa sileänä ja tiiviinä kerrostumana. Kuvasta nähdään hyvin muo-

vin suhteellinen osuus kartongin osuuteen verrattuna. Näytteen bulkkisuudessa ei näytä 

olevan merkittäviä eroja eri kartonkikerrosten välillä. Tosin, kartonkiosan keskivai-

heilla näyttäisi olevan hieman tiiviimpi alue, joka voi johtua keskikerroksen erilaisesta 

koostumuksesta tai valmistustavasta.  

 

Kuva 26. SBS 3 + 40 PET:n rakenne. 
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Materiaalin SBS 1 tapauksessa SEM-kuvassa näkyy muovipäällystyksen lisäksi erilli-

nen muovikerros kartonkikerrosten välissä (kuva 27). Lisäksi ylempi kartonkikerros 

näyttää alempaa kerrosta tiiviimmälle ja alemman kerroksen bulkki on siis näin ollen 

suurempi. Tällaisella rakenteella pyritään luultavasti optimaaliseen konvertoitavuu-

teen. Kartongin bulkkisuudella pyritään parempaan muovautuvuuteen, sillä korkea 

bulkki antaa kartongille jäykkyyttä ja lisää kartongin venymää. Kartongin suurempi 

jäykkyys ja venymä johtavat vuoan siistimpään ulkopintaan prässäyksen jälkeen [64].  

 

Kuva 27. SBS 1:n rakenne. 
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11 2D- MUOVAUTUVUUS 

11.1 Ajoparametrien ja materiaalien valinta 

Muovautuvuuteen arviointiin kehitetyllä 2D-testauslaitteella testattiin kolmen myös pi-

lot-koeajossa käytetyn materiaalin, SBS 2:n, SBS 2 + 40 PET:n ja SBS 3:n muovatta-

vuutta, SBS 2:lla ja SBS 2 + 40 PET:llä on sama pohjakartonki. Kartonkeja ilmastoitiin 

65 % suhteellisessa kosteudessa viikon ajan ennen koeajoa. Koeajoa varten valittiin 

65 % suhteellinen kosteus, koska laboratoriomittauksista havaittiin, että kyseisessä 

kosteudessa saman pohjakartongin omaavalla materiaaleilla oli lähes samansuuruinen 

vetolujuus muovista tai muovittomuudesta riippumatta (kuva 28). Ilmastoinnin jälkeen 

kartongit nuutattiin ja stanssattiin. 

 

Kuva 28. Suhteellisen kosteuden ollessa 65 % materiaaliominaisuudet näyttävät ole-

van samanlaiset. 

 

30

40

50

60

70

80

90

100

35 50 65 80 95

V
et

o
lu

ju
u

si
n

d
ek

si
, N

m
/g

RH, %

SBS 5 SBS 5 + 35 PET SBS 5 + 20 PE



51 

 

 

Kuvasta 28 myös nähdään, että vetolujuus on huomattavasti huonompi suhteellisen 

kosteuden ollessa 65 % kuin 50 %. Normaalisti lämpömuovauksessa käytetään 72 % 

suhteellista kosteutta. Tämän perusteella murtovenymä voisi olla vetolujuutta tärke-

ämpi ominaisuus lämpömuovauksessa. [65] 

Kuten jo aiemmin todettiin, murtovenymä kasvaa kosteuden noustessa. Kuvasta 29 

nähdään, että myös samaa pohjakartonkia olevilla materiaaleilla murtovenymä kasvaa 

suhteellisen kosteuden noustessa. Suhteellisen kosteuden ollessa 35 % ja 95 % murto-

venymä on kaikilla kartongeilla lähes samansuuruinen. Vastaavaa ei havaita 65 % suh-

teellisessa kosteudessa.  

 

Kuva 29. Samaa pohjakartonkia olevien materiaalien murtovenymät erilaisissa suh-

teellisissa kosteuksissa.  
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11.2 2D- Mittamenetelmä 

Kartonkien muovautuvuutta (venymä ja lujuus) mitattiin VTT:n 2D testauslaitteella. 

Mittauksissa käytettiin materiaaleja SBS 4 sekä SBS 5, SBS 5 + 20 PE ja SBS PEPIG. 

Näistä kolmessa viimeisessä oli sama pohjakartonki, ja näin ollen koesarjassa voitiin 

keskittyä arvioimaan päällystyksen koostumuksen ja kerrosrakenteen vaikutuksia 

muovautuvuuteen.  

Testauslaitteessa on muotti, jonka lämpötilaksi saadaan asetettua jopa 250 °C, puris-

tinlevyt sekä IR-anturi, jolla mitataan näytteen lämpötilaa. Menetelmässä dimensioil-

taan 15 x 65 mm kokoinen näyteliuska asetetaan puristinlevyjen väliin. Muotti laske-

taan näyteliuskan päälle 0,5 sekunnin ajaksi, jotta näyteliuska lämpenee. Muotin no-

peus on 10 mm/s. Tämän jälkeen muotti puristaa näyteliuskaa kunnes näyteliuska mur-

tuu. [66] Kuvassa 30 on esitetty testauslaitteen toimintaperiaate sekä muovautunut 

näyte.  

 

Kuva 30. 2D- testauslaitteen toimintaperiaate sekä muovautunut näyte [67].  

Materiaalien muotoutuvuutta testattiin nopeuksilla 2, 25 ja 50 mm/s lämpötiloissa 100 

°C ja 180 °C. Vastaavia nopeuksia ja lämpötiloja käytettiin myös työn seuraavassa vai-

heessa, pilot-koeajossa.  
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11.3 Tulokset 

SBS 4:n ja SBS 5:n muovautuvuusvenymäarvoissa erot ovat hyvin pieniä eri nopeuk-

silla (kuva 31). SBS 5:n venymä on parempi kuin SBS 4:lla, mutta korkeammassa läm-

pötilassa kartonkien väliset erot kuitenkin tasoittuivat. Luotettavien johtopäätösten 

teko on kuitenkin hankalaa, sillä monet venymäarvot ovat virherajojen sisällä. Ainoas-

taan materiaalin SBS 5 venymän voidaan luotettavasti todeta laskevan suuremmilla 

prässäysnopeuksilla lämpötilan noustessa.  

 

Kuva 31. SBS 4:n ja SBS 5:n muovautuvuusvenymäarvot eri nopeuksilla 100 °C ja 

180 °C lämpötilassa.  

Kuvasta 32 nähdään, että muovittoman SBS 5:n, muovipäällystetyn SBS 5 + 20 PE:n 

sekä pigmentillä että PE:llä päällystetyn SBS PEPIG:n muovautuvuusvenymän väliset 

erot ovat melko pieniä. Nopeudella näyttäisi olleen vaikutusta muovautuvuusveny-

mään vain SBS 5 + 20 PE:n kohdalla korkeammassa lämpötilassa. Lämpötilalla oli 

hieman vaikutusta venymäarvon suuruuteen, mutta kartonkien väliset erot pysyivät silti 

yhtä pieninä. Kartongin SBS PEPIG pigmenttikerroksella ei ollut merkittävää vaiku-

tusta venymään.  
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Kuva 32. SBS 5:n, SBS 5 + 20 PE:n ja SBS PEPIG:n muovautuvuusvenymäarvot eri 

nopeuksilla 100 °C ja 180 °C lämpötilassa.  

Kuten muovautuvuusvenymätuloksissa myös 2-ulotteisen muovautuvuuslujuuden 

(kuva 33) kohdalla SBS 5:llä oli korkeampi lujuus. Tässäkin tapauksessa kartonkien 

väliset erot tasoittuivat korkeammassa lämpötilassa. Vertailua hankaloitti osittain se, 

että osa tuloksista mahtuu toistensa virherajojen sisään. 
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Kuva 33. SBS 4:n ja SBS 5:n 2-ulotteinen muovautuvuuslujuus eri nopeuksilla 100 °C 

ja 180 °C lämpötilassa.  

Kuvassa 34 havaitaan, että alhaisemmassa lämpötilassa nopeuden kasvaessa 2 mm/min 

nopeuteen 25 mm/min, muovautuvuuslujuus kasvoi huomattavasti. Vastaavaa muu-

tosta ei kuitenkaan havaittu korkeammassa lämpötilassa. Vetolujuusmittausten tapauk-

sessa SBS 5:n ja SBS 5 + 20 PET:n vetolujuuden kasvun havaittiin käyttäytyvän sa-

malla tavalla, kun näytteitä testattiin vakio-olosuhteissa (liite I). Vakio-olosuhteissa 

vetolujuus kasvoi maltillisemmin, kun nopeus oli 20 mm/min suurempi. Korkeam-

massa lämpötilassa vetonopeudella näyttäisi olleen vaikutusta vain näytteeseen 

SBS 5 + 20 PE, mikä havaittiin myös muovautuvuusvenymätulosten kohdalla.  
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Kuva 34. SBS 5:n, SBS 5 + 20 PE:n ja SBS PEPIG:n 2-ulotteinen muovautuvuuslu-

juus eri nopeuksilla 100 °C ja 180 °C lämpötilassa.  

 

Kuten muovautuvuusvenymätuloksien tapauksessa, kartongin SBS PEPIG pigmentti-

kerroksella ei näyttänyt olleen vaikutusta myöskään muovautuvuuslujuuteen. Korke-

ammassa lämpötilassa lujuus näyttäisi olleen hieman parempi kuin SBS 5:llä tai 

SBS 5 + 20 PE:llä, mikä saattaa selittyä sillä, että pigmentti ei ole yhtä lämpöherkkää 

kuten kuidut ja muovi.  

12 PILOT-KOEAJO 

12.1 Materiaalit ja menetelmät 

Koeajossa käytettiin kolmea eri nopeutta. Hitain nopeus, 2 %, vastaa suunnilleen no-

peutta 2 mm/s, 25 % 25 mm/s ja 50 % 50 mm/s, mutta pilot-koneen säätötarkkuus ei 

ollut täysin vetolujuuslaitteen veroinen. Konvertointikoneella käytetään 50 % nopeutta 
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vakionopeutena ja 2 % nopeus vastaa vetolujuuslaitteen nopeutta 100 mm/min. Kar-

tonkipintaa vasten tulevan muotin lämpötilaksi valittiin 100 °C ja 180 °C. Kaikkia ma-

teriaaleja ei pystytty testaamaan laiterikon vuoksi, vaan koeajoon valittiin ainoastaan 

kolme materiaalia. Valitut materiaalit mahdollistivat neliöpainon vaikutuksen sekä 

muovipäällystyksen vaikutuksen vertailun. Koesuunnitelma on esitetty taulukossa IV. 

Taulukko IV Pilot-koeajon koesuunnitelma. 

Materiaali Lämpötila, 

[°C] 

Nopeus, 

[%] 

Vuokien 

lkm/sarja 

SBS 2 100  180 2 25 50 10 

SBS 2 + 40 PET 100 180 2 25 50 10 

SBS 3 100 180 2 25 50 10 

Vuokien prässäyksessä kartonkiaihio asetettiin puristustyökalujen väliin, minkä jäl-

keen ylätyökalu puristi vuoka-aihion muotin syvennykseen. Muovipäällystys pehme-

nee lämmön vaikutuksesta ja vuoan kulmissa olevat nuutit kiinnittyvät toisiinsa. Seu-

raavaksi kehätyökalu litisti vuoan reunat, minkä jälkeen valmis vuoka poistettiin. Läm-

pömuovauksen vaiheet on esitetty tarkemmin luvussa 3.  

Kartonkivuoista laskettiin rikkonaisten kulmien lukumäärä vuokaa kohti, rikkoutunei-

den vuokien määrä koesarjaa kohti sekä mitattiin syntyneiden repeämien pituus. Li-

säksi mitattiin vuokien korkeus, mitä varten vuoka kiinnitettiin magneeteilla alustaan, 

jolloin saatiin mitattua vuoan korkeus alustan pinnasta.  

Repeämien pituuden sekä rikkoutuneiden kulmien ja rikkoutuneiden vuokien lukumää-

rän avulla saatiin laskettua jokaiselle koesarjalle epäonnistuneisuusluku (kaava 3). 
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Epäonnistuneisuusluku = k × z × s    (3) 

jossa    

k  rikkonaisten kulmien lukumäärä vuokaa kohti 

z  rikkonaisten vuokien lukumäärä sarjaa kohti 

s  repeämien keskimääräinen pituus, cm. 

12.2 Tulokset  

12.2.1 Vetolujuus ja murtovenymä 

Prässäyksen jälkeen vuoista mitattiin konesuuntainen vetolujuus ja murtovenymä, las-

kettiin repeämien lukumäärä ja pituus sekä vuoan korkeus. Korkeutta verrattiin opti-

maalisilla ajoparametreilla valmistetun vuoan korkeuteen. Vetolujuuden määrittämistä 

varten näyteliuskat leikattiin vuoan pohjasta. Vetolujuustulokset on esitetty kuvissa 35 

ja 36 ja murtovenymätulokset kuvissa 37 ja 38. 

Vetolujuuden havaittiin parantuneen prässäyksen jälkeen jokaisessa koesarjassa kar-

tongilla SBS 2. SBS 3:lla vetolujuus oli pienempi koesarjoissa, joissa nopeus oli 50 % 

sekä koesarjassa, jossa lämpötila oli 180 °C ja nopeus 25 %. SBS 2 on rakenteeltaan 

tiiviimpää kuin SBS 3 (liite III). Prässäyksen aikana kartongin rakenne voi muuttua 

tiiviimmäksi ja näin ollen vetolujuuden paraneminen voi selittyä kyseisellä muutok-

sella. Esimerkiksi märkäpuristuksessa paineen kasvattaminen parantaa vetolujuutta. 

Puristuksen seurauksena kartongin rakenne siis tiivistyy, minkä vuoksi vetolujuus kas-

vaa [68].  
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Kuva 35. SBS 2:n ja SBS 3:n vetolujuudet ennen prässäystä ja prässäyksen jälkeen.  

Kuvasta 36 nähdään, että myös muovipäällystetyn SBS 2 +40 PET vetolujuus oli kas-

vanut prässäyksen jälkeen kaikissa koesarjoissa. Vetolujuus oli kasvanut enemmän 

koesarjoissa, joissa käytettiin 100 °C lämpötilaa. Kyseisessä lämpötilassa myös präs-

säysnopeudella on ollut positiivinen vaikutus vetolujuuteen. Korkea lämpötila on saat-

tanut pehmentää muovia, mikä lisää kitkaa metallin ja muovin välillä. Tämä on voinut 

aiheuttaa muutoksia kartongissa, mikä voisi selittää hieman alhaisemman vetolujuuden 

korkeammassa lämpötilassa prässätyissä näytteissä. 
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Kuva 36. SBS 2:n ja SBS 2 +40 PET:n vetolujuudet ennen prässäystä ja prässäyksen 

jälkeen. 

Materiaalin SBS 3 murtovenymä oli prässäyksen jälkeen lähes samansuuruinen kuin 

ennen prässäystä (kuva 37). Sen sijaan SBS 2:n murtovenymä oli kasvanut kaikissa 

koesarjoissa. Kuitenkaan kummallakaan materiaalilla ei todettu kovin suurta vaihtelua 

murtovenymäarvoissa eri koesarjojen välillä. 
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Kuva 37. SBS 2:n ja SBS 3:n murtovenymät ennen prässäystä ja prässäyksen jälkeen. 

Neliömassalla havaittiin olevan vaikutusta prässäyksessä. Neliömassaltaan pienem-

mällä SBS 3:lla ei havaita yhtä suuria muutoksia vetolujuuden tai murtovenymän suh-

teen kuin SBS 2:lla. Toisaalta SBS 2:lla on pienempi murtovenymä, mutta vetolujuus 

suurempi. Vishtalin et al. artikkelissa tuodaan esille kartongin elastisuuden ja jäykkyy-

den vaikutus muotoutuvuuteen. Paras muotoutuvuus on kartongeilla, jotka ovat jäyk-

kiä, mutta eivät kovin elastisia [66].  

Muovipäällystetyn SBS 2 + 40 PET:n murtovenymä oli kasvanut huomattavasti präs-

säyksen jälkeen. Matalammassa lämpötilassa murtovenymä näytti laskevan hieman 

prässäysnopeuden noustessa, kun taas korkeammassa lämpötilassa murtovenymä nousi 

prässäysnopeuden noustessa. Toisaalta murtovenymän erot eri prässäysnopeuksilla 

valmistettujen näytteiden välillä eivät olleet kovinkaan suuria. 
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Kuva 38. SBS 2:n ja SBS 2 + 40 PET:n murtovenymät ennen prässäystä ja prässäyk-

sen jälkeen. 

Vetolujuuden ja murtovenymän muutoksia muovautumisen jälkeen on tutkittu aiem-

min. Kyseisessä tutkimuksessa yksikerroksisen paperin vetolujuus ja murtovenymä 

huononivat muovautumisen jälkeen. Pelkästään sellukerroksista koostuvalla karton-

gilla vetolujuus sen sijaan nousi. Tämän arveltiin liittyvän eroihin kuitupituuksissa sekä 

kuitujen välisessä sitoutumisessa. [69]  

Samassa artikkelissa oli käsitelty kartongin paksuuden muutoksia muovautumisen jäl-

keen. Muovautumisen jälkeen paksuuden tulisi laskea, mutta tutkimuksessa muutoksia 

ei juurikaan paksuuden osalta havaittu. Muovatuilla kartongeilla, joissa oli suuri määrä 

ryppyjä, oli hieman suurempi paksuus muovaamattomaan verrattuna. [69] Toisaalta 

vuoasta on vaikeampaa mitata paksuutta kuin konvertoimattomasta kartongista. Val-

miissa vuoassa esimerkiksi muovipäällystys voi olla irronnut tai siinä voi olla ryppyjä, 

jolloin paksuuden mittaaminen perinteisellä mittalaitteella ei anna luotettavia tuloksia. 
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12.2.2 Vuoan korkeuspoikkeama 

Kuvassa 39 on kartongeista SBS 2 ja SBS 3 prässättyjen vuokien korkeuden poikkeama 

optimaalisilla ajoparametreilla valmistettuun vuokaan verrattuna. Nopeudella 2 % 

poikkeama oli selvästi suurin molemmilla kartongeilla. Neliömassaltaan pienemmällä 

SBS 3:lla poikkeamaa esiintyi enemmän kuin SBS 2:lla. Muotin lämpötilalla ei ha-

vaittu olevan selvää vaikutusta vuoan korkeuspoikkeamaan. 

 

Kuva 39. Kartonkien SBS 2 ja SBS 3 vuokien korkeuden poikkeama. 

Kartongeista SBS 2 ja SBS 2 + 40 PET prässättyjen vuokien korkeuden poikkeamat on 

esitetty kuvassa 40. Myös muovipäällystetyllä kartongilla poikkeama oli suurin, kun 

nopeus oli 2 %. Korkeammassa lämpötilassa ja 25 % sekä 50 % nopeudella muovipääl-

lystetystä kartongista prässätyt vuoat olivat korkeampia onnistuneeseen vuokaan ver-

rattuna.  
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Kuva 40. Kartonkien SBS 2 ja SBS 2 + 40 PET vuokien korkeuden poikkeama.  

Suurimmat poikkeamat johtuivat selvästi 2 % nopeudesta. Hitaimmalla nopeudella ei 

saatu aikaan riittävää puristusta, jotta kartonkiaihio olisi muovautunut määrättyyn 

muotoon. Lisäksi on mahdollista, että materiaalien kosteuspitoisuus oli ehtinyt laskea 

erittäin pitkän muottikontaktin vuoksi, jolloin kartongin muotoutuvuus huononee [63]. 

Poikkeaman suuruuteen vaikuttaa myös neliömassa, koska SBS 3:lla oli selkeästi suu-

rin poikkeama hitaimmalla nopeudella. 

Alhaisempi lämpötila oli parempi SBS 3:lle sekä SBS 2 + 40 PET:lle ja vastaavasti 

korkeampi lämpötila SBS 2:lle. Näissä lämpötiloissa havaittiin myös, että poikkeamaa 

oli sitä vähemmän mitä suurempi prässäysnopeus. Mahdollisimman vähän poikkeamaa 

vuoan korkeudessa voisi saada suurimmalla nopeudella, mutta todennäköisesti lämpö-

tilan tulisi tällöin olla 100 °C ja 180 °C väliltä.  
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12.2.3 Vuokien onnistuneisuus 

Vuokien onnistuneisuutta arvioitiin laskemalla rikkonaiset vuoat koesarjaa kohti sekä 

laskemalla rikkonaisten kulmien lukumäärä vuokaa kohti ja mittaamalla prässäyksessä 

syntyneiden repeämien pituus. Yleisesti voidaan todeta, että 25 % nopeudella saatiin 

onnistuneimmat koesarjat. Tulokset on esitetty taulukossa V.  

Taulukko V Rikkonaiset vuoat koesarjaa kohti, rikkonaisten kulmien lukumäärä vuo-

kaa kohti ja prässäyksessä syntyneiden repeämien pituus. Vuokia 

rikki/sarja- kohdassa luku 1,00 tarkoittaa, että kaikki sarjan vuoat olivat 

rikkonaisia.  

 
SBS 2 SBS 2 + 40 

PET 

SBS 3 SBS 2 SBS 2 + 40 

PET 

SBS 3 

 100 °C 100 °C 100 °C 180 °C 180 °C 180 °C 

Nopeus, [%] Rikkonaiset kulmat/vuoka     

2 2,1 2,9 3,7 3,7 3,9 4,0 

25 1,5 0,3 2,8 0,4 0,6 2,6 

50 2,5 0,9 3,5 3,2 1,0 4,0 

       

Nopeus, [%] Repeämät, cm     

2 12,3 11,2 12,7 12,5 13,4 31,6 

25 8,9 2,7 10,4 7,5 5,1 10,2 

50 9,4 4,9 9,5 13,2 8,4 13,5 

       

Nopeus, [%] Vuokia rikki/sarja     

2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

25 0,7 0,5 1,0 0,4 0,6 1,0 

50 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Rikkonaisten kulmien määrä sekä repeämien keskimääräinen pituus pienenivät, kun 

nopeus oli 25 %. Tämä havaittiin varsinkin muovipäällystetyn kartongin kohdalla. 

Myös rikkonaisten vuokien määrä laski kartongeilla SBS 2 sekä SBS 2 + 40 PET 25 % 

nopeudella. Korkeammassa lämpötilassa muovittomalla SBS 2:lla oli vähemmän rik-

konaisia vuokia sekä kulmia muovipäällystettyyn SBS 2 + 40 PET verrattuna. Kuiten-

kin muovipäällysteen positiivinen vaikutus havaitaan, kun tarkastellaan repeämien pi-

tuutta 
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Vuokien korkeuden poikkeama oli suurin 2 % nopeudella. Kyseinen nopeus oli huo-

noin myös onnistuneisuutta arvioidessa, koska kaikki prässätyt vuoat rikkoutuivat. Toi-

saalta, 50 % nopeuteen verrattuna vain muovipäällystetyllä kartongilla oli selvästi vä-

hemmän rikkonaisia kulmia, joten 50 % nopeutta ei voida pitää paljoa parempana präs-

säysnopeutena. Tästä voidaan päätellä, että prässäysnopeudelle on olemassa optimi, 

joka on nopeuksien 2 % ja 50 % välillä, mutta ei välttämättä työssä kolmantena nopeu-

tena käytetty 25 %.  

Neliömassalla näyttää olevan vaikutusta prässäyksessä. Pienempi neliömassaisella 

SBS 3:lla kaikki prässätyt vuoat rikkoutuivat nopeudesta ja lämpötilasta riippumatta 

SBS 2:een verrattuna. Lisäksi vuokaa kohden rikkonaisia kulmia oli keskimäärin vä-

hintään 2,6. Muovittomilla kartongeilla repeämien pituudet olivat lähes samat mata-

lammassa lämpötilassa 2 % ja 50 % nopeuksilla ja korkeammassa lämpötilassa 50 % 

nopeudella. Pienempi neliömassaisella SBS 3:lla repeämien keskimääräinen pituus oli 

korkeammassa lämpötilassa 2 % nopeudella huomattavasti suurempi. Myös vuokien 

korkeuden poikkeama oli SBS 3:lla huomattavasti suurempi vastaavissa olosuhteissa.  

12.2.4 Epäonnistuneisuusluku 

Epäonnistuneisuuslukua laskettaessa otettiin huomioon rikkonaisten kulmien luku-

määrä vuokaa kohti, rikkonaisten vuokien lukumäärä koesarjaa kohti sekä repeämien 

keskimääräinen pituus. Rikkonaisten kulmien lukumäärä oli välillä 0,4–4,0 ja re-

peämien keskimääräinen pituus 2,7–31,6 cm. Rikkonaisten vuokien lukumäärä oli 0,4–

1,0 välillä. Rikkonaisten vuokien tapauksessa luku 1 tarkoittaa, että kaikki vuoat olivat 

rikkoutuneet. Epäonnistuneisuusluvun laskutapa on esitetty kaavassa 3. Epäonnistunei-

suusluvut on esitetty taulukossa VI.  

Taulukko VI Epäonnistuneisuusluvut eri koesarjoissa.  

Nopeus, 

[%]  

SBS 2 

100 °C 

SBS 2 + 40 PET 

100 °C 

SBS 3 

100 °C 

SBS 2 

180 °C 

SBS 2 + 40 PET 

180 °C 

SBS 3 

180 °C 

2 26,4 32,1 47,2 46,3 51,8 126,3 

25 9,4 0,4 29,3 1,8 1,8 26,4 

50 23,5 4,0 32,8 41,8 8,4 53,9 
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Epäonnistuneisuusluvun havaittiin olevan jokaisessa koesarjassa pienimmillään eli 

vuoat olivat onnistuneimpia, kun nopeus oli 25 %. Kyseisellä nopeudella muovitto-

milla näytteillä epäonnistuneisuusluku oli pienimmillään korkeammassa lämpötilassa. 

Toisaalta SBS 3:n epäonnistuneisuusluvuissa matalamman ja korkeamaan lämpötilan 

välillä ero ei ole yhtä merkittävä kuin SBS 2:lla. Muovipäällystetyllä näytteellä luku 

oli pienimmillään 100 °C lämpötilassa.  

Matalammassa lämpötilassa saatiin kaikille kartongeille pienempi epäonnistuneisuus-

luku, kun nopeus oli 2 % ja 50 %. Lisäksi havaittiin, että muovipäällysteyllä näytteellä 

epäonnistuneisuusluku oli matalammassa lämpötilassa kaikilla nopeuksilla pienempi 

kuin korkeammassa lämpötilassa. Korkeammassa lämpötilassa ja hitaimmalla nopeu-

della kartongissa ollut kosteus on saattanut laskea, minkä takia kartongin muovautu-

vuus on laskenut. Muovipäällystetyllä kartongilla hitaimmalla prässäysnopeudella 

päällystys oli säilynyt ehjänä, vaikka kartonki oli repeytynyt (kuva 41). Suuremmilla 

prässäysnopeuksilla myös muovi repeytyi.  

 

Kuva 41. Prässäyksessä syntynyt repeämä. Kartonki repeytyi, mutta muovi säilyi rik-

koutumatta. 



68 

 

Neliömassan vaikutus epäonnistuneisuuslukuun havaitaan selvästi. Suurempi ne-

liömassaisella SBS 2:lla on kaikissa koesarjoissa selvästi pienempi lukuarvo SBS 3:een 

verrattuna. Erot korostuivat varsinkin 2 % ja 25 % nopeuksilla.  

Kuten jo vuokien onnistuneisuutta arvioidessa havaittiin, 25 % prässäysnopeudella saa-

tiin onnistuneimpia vuokia. Kaikilla materiaaleilla epäonnistuneisuusluku oli pienim-

millään kyseisellä nopeudella. Matalammassa, 100 °C lämpötilassa muovipäällyste-

tyllä kartongilla saatiin 25 % nopeudella pienin epäonnistuneisuusluku ja muovitto-

milla kartongeilla vastaavasti korkeammassa lämpötilassa.  

Muovipäällystetyn kartongin tapauksessa korkeampi lämpötila on saattanut lisätä kit-

kaa muovin ja metallin välillä, mikä osaltaan heikentää muovautuvuutta. Muovittomien 

näytteiden tapauksessa matala lämpötila ei ehkä ole ollut riittävä lisäämään kartongin 

plastisuutta, mikä havaittiin suurempina epäonnistuneisuuslukuina korkeampaan läm-

pötilaan verrattuna. Korkeamman neliömassan on todettu parantavan muovautuvuutta, 

mikä havaittiin myös tässä pienempänä epäonnistuneisuuslukuna SBS 2:n tapauksessa.  

Epäonnistuneisuuslukuja verrattiin vastaavilla nopeuksilla vakio-olosuhteissa mitattui-

hin murtovenymäarvoihin. Kuvassa 42 on esitetty epäonnistuneisuusluvut 100 °C läm-

pötilassa. Kuvasta havaitaan, että muovittomilla materiaaleilla murtovenymä oli suu-

rimmillaan kun epäonnistuneisuusluku oli pienimmillään. Sen sijaan muovipäällyste-

tyllä SBS 2 + 40 PET:llä murtovenymä oli pienin, kun epäonnistuneisuusluku oli pie-

nin. Erot murtovenymien välillä ovat kuitenkin hyvin pieniä ja voivat selittyä normaa-

lilla vaihtelulla.  
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Kuva 42. Murtovenymä epäonnistuneisuusluvun funktiona. Epäonnistuneisuusluvut 

laskettiin 100 °C lämpötilassa prässätyille vuoille.  

Kuvassa 43 on esitetty epäonnistuneisuusluvut 180 °C lämpötilassa. Myös korkeam-

massa lämpötilassa murtovenymän ja epäonnistuneisuusluvun välillä havaitaan saman-

lainen trendi kuin matalammassa lämpötilassa. SBS 3:n tapauksessa nähdään, että epä-

onnistuneisuusluku kasvoi huomattavasti, vaikka murtovenymä laski 1,99 %:sta 

1,96 %:iin. Toisaalta tämäkin ero arvojen välillä on hyvin pieni. Nämä myös tukevat 

osaltaan, sitä ettei voida luotettavasti todeta murtovenymämuutoksien vaikutusta epä-

onnistuneisuuslukuun. 
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Kuva 43. Murtovenymä epäonnistuneisuusluvun funktiona. Epäonnistuneisuusluvut 

laskettiin 100 °C lämpötilassa prässätyille vuoille.  

13 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tarkasteltiin kartongin ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kartongin muo-

vautumiseen lämpömuovausprosessissa. Tarkastelun kohteena oli erityisesti vetolujuus 

ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi tutkittiin kosteuden sekä nopeuden vaikutuksia ve-

tolujuuteen sekä murtovenymään laboratoriomittauksilla. Laboratoriomittausten perus-

teella valittiin prässäysnopeudet ja kosteus 2D- testauslaitteella suoritettuihin mittauk-

siin sekä pilot-koeajoon. Pilot-koeajossa pyrittiin arvioimaan prässäysnopeuden vaiku-

tuksia muovautuvuuteen vetolujuusarvojen avulla.  

Lämpömuovauksessa käytetään normaalisti 72 % suhteellista kosteutta. Kun tutkittiin 

kosteuden vaikutusta vetolujuuteen, vetolujuuden havaittiin olevan 65 % suhteellisessa 

kosteudessa lähes sama sekä muovittomilla että muovipäällystetyillä samaa pohjakar-

tonkia olevilla kartongeilla. Lisäksi vetolujuus oli huomattavasti huonompi suhteelli-
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sen kosteuden ollessa 65 % kuin 50 %. Murtovenymä sen sijaan nousi odotetusti suh-

teellisen kosteuden noustessa eikä 65 % suhteellisessa kosteudessa havaittu saman-

laista trendiä kuin vetolujuuden kohdalla. Lämpömuovauksessa kartonkiin tiedetään 

kohdistuvan erilaisia rasituksia, muun muassa pintaa venyttävä voima, jolloin karton-

gilta vaaditaan hyvää murtovenymää. Näiden perusteella lämpömuovauksessa murto-

venymä voisi olla vetolujuutta tärkeämpi ominaisuus lämpömuovauksessa. 

Neliömassan ja päällystyksen vaikutusta muovautuvuuteen arvioitiin 2D-testauslait-

teella, jossa käytettiin 65 % suhteellista kosteutta. Samaa pohjakartonkia olevilla kar-

tongeilla vetolujuus kasvoi huomattavasti matalassa lämpötilassa, kun nopeus kasvoi 

nopeudesta 2 mm/min nopeuteen 25 mm/min. Murtovenymään nopeudella ei ollut vai-

kutusta. Sen sijaan korkeampi lämpötila alensi murtovenymäarvoja. Eri pohjakartonkia 

olevien kartonkien tapauksessa lämpötila tasoitti kartonkien välisiä eroja molempien 

arvojen kohdalla. Lämpötilalla näytti siis olevan enemmän vaikutusta vetolujuuteen ja 

murtovenymään 65 % suhteellisessa kosteudessa vetonopeuteen verrattuna.  

Pilot-koeajossa käytetyllä 2 % prässäysnopeudella ja vetolujuuslaitteen nopeudella 

100 mm/min ei havaittu yhteneväisyyksiä, jotta voitaisiin arvioida kartongin muovau-

tuvuutta. Sen sijaan muovautuvuutta voidaan arvioida epäonnistuneisuusluvulla. Epä-

onnistuneisuuslukuun vaikuttavat vuoassa olevien rikkonaisten kulmien määrä, re-

peämien pituus sekä rikkonaisten vuokien määrä koesarjaa kohti. Epäonnistuneisuus-

luku oli kaikilla testatuilla materiaaleilla pienimmillään, kun nopeus oli 25 %. Muovit-

tomilla kartongeilla epäonnistuneisuusluku oli pienimmillään korkeammassa, 180 °C 

lämpötilassa ja muovipäällystetyillä kartongeilla matalammassa, 100 °C lämpötilassa. 

Arvioitaessa murtovenymän yhteyttä epäonnistuneisuuslukuun ei kuitenkaan havaittu 

luotettavia yhteneväisyyksiä.  

Epäonnistuneisuusluku kuvaa melko hyvin materiaalin soveltuvuutta prässäysproses-

siin. Esimerkiksi lämpötilan ja materiaalin neliömassan tiedettiin vaikuttavan muovau-

tumiseen, mikä nähtiin myös epäonnistuneisuusluvun avulla. Epäonnistuneisuusluvun 

määrittämiseen ei tarvita erikoislaitteistoja, mutta sen heikkoutena on kuitenkin mene-

telmän työläys repeämien mittaamisen osalta. Lisäksi repeämien mittaaminen aiheuttaa 

jonkin verran epätarkkuutta tuloksiin.  
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Vetolujuuslaitteella ei juurikaan voida ennustaa materiaalin muovautumista konver-

tointiprosessissa. Vetolujuusmittaus on helppo ja nopea, mutta suurin saavutettava ve-

tonopeus on 100 mm/min, joka vastasi konvertointiprosessissa 2 % prässäysnopeutta. 

Kyseisellä prässäysnopeudella vuokien muovautuvuus oli huonoin kaikilla testatuilla 

materiaaleilla. Vetolujuuslaitteen nopeutta vastaavan prässäysnopeuden käyttö ei näin 

ollen ole järkevää.  

Muovipäällystetyillä kartongeilla erot murtovenymä- ja vetolujuusarvojen välillä oli-

vat hyvin pieniä suhteellisen kosteuden noustessa, minkä lisäksi arvot olivat pienempiä 

kuin muovittomilla kartongeilla. Tästä pääteltiin, että muovin huonompi vetolujuus 

saattaa osaltaan huonontaa päällystetyn kartongin vetolujuutta ja murtovenymää. Ad-

heesio muovin ja kartongin välillä saattaa olla niin voimakas, että muovin rikkoutumi-

nen johtaa kartongin rikkoutumiseen. Jatkotutkimuskohteena voisi olla lujuusmittauk-

set muovipäällysteen adheesion funktiona. Tässä kartonkia ei koronakäsiteltäisi ennen 

ekstruusiopäällystystä, jolloin muovin adheesio kartonkiin olisi huonompi.  
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LIITE I 

Vetolujuusindeksit ja murtovenymät nopeuden funktiona ja näytteiden ilmas-

tointikosteuden funktiona 

 
SBS 1 + 

60 PE 

SBS 3 + 

40 PET SBS 4 SBS 5 

SBS 5 + 

35 PET 

SBS 5 + 

20 PE SBS 6 

Vetolujuusindeksi, 

[Nm/g]        

2 mm/min 60,67 56,94 45,45 71,78 66,83 67,63 54,45 

10 mm/min 63,93 57,54 47,32 74,36 69,90 69,61 56,87 

20 mm/min 66,18 60,64 48,85 79,29 72,26 74,40 58,29 

50 mm/min 68,43 65,77 50,25 82,06 77,48 78,01 63,52 

100 mm/min  71,87 64,79 51,02 85,28 75,61 81,29 64,00 

        

Murtovenymä, 

[%]        

2 mm/min 14,13 1,76 1,57 2,05 1,98 2,15 1,51 

10 mm/min 14,44 1,60 1,59 2,10 2,04 2,19 1,63 

20 mm/min 14,19 1,78 1,66 2,09 2,07 2,20 1,68 

50 mm/min 14,30 1,81 1,63 2,15 2,11 2,32 1,59 

100 mm/min  14,50 1,76 1,63 2,13 2,54 2,23 1,68 

  

Vetolujuusindeksi, 

[Nm/g]        

 35 % RH 70,95 66,45 54,46 89,01 82,56 81,68 64,94 

50 % RH 71,87 64,79 51,02 85,28 75,61 81,29 64,00 

65 % RH 67,32 57,43 47,40 69,83 69,66 70,56 52,85 

80 % RH 60,96 46,82 39,98 57,39 62,05 50,95 47,35 

95 % RH 55,44 31,64 22,00 34,09 34,55 36,60 33,11 

        

Murtovenymä, 

[%]        

35 % RH 14,25 1,63 1,62 2,02 1,99 2,07 1,66 

50 % RH 14,50 2,18 1,63 2,13 2,54 2,23 1,68 

65 % RH 14,75 1,91 1,83 2,33 2,20 2,44 1,91 

80 % RH 15,11 2,25 2,01 2,70 2,54 2,35 2,31 

95 % RH 15,36 2,51 2,25 2,47 2,44 2,57 2,44 

 

 

 

 



 

  LIITE II 

Vetolujuusindeksit ja murtovenymät nopeuden ja näytteiden ilmastointikosteu-

den funktiona 

 
SBS 1 + 

60 PE 

SBS 

3 

SBS 3 + 

40 PET 

SBS 

4 

SBS 

5 

SBS 5 + 

35 PET 

SBS 5 + 

20 PE 

SBS 

6 

35 % RH         

Vetolujuusindeksi, 

[Nm/g]  

 

      

2 mm/min 59,68 65,65 55,96 48,3 72,36 68,28 71,06 57,44 

50 mm/min 69,2 79,19 63,92 52,23 85,21 81,36 82,07 62,37 

100 mm/min 70,95 77,56 66,45 54,46 89,01 82,56 81,68 64,94 

         

Murtovenymä, 

[%]         

2 mm/min 13,78 1,86 1,51 1,59 1,98 1,94 2,08 1,63 

50 mm/min 13,95 2,07 1,61 1,57 2,05 2,02 2,15 1,63 

100 mm/min 14,25 2,08 1,63 1,62 2,02 1,99 2,07 1,66 

         

50 % RH         

Vetolujuusindeksi, 

[Nm/g]         

2 mm/min 60,67 63,59 56,94 45,45 71,78 66,83 67,63 54,45 

50 mm/min 68,43 68,83 65,77 50,25 82,06 77,48 78,01 63,52 

100 mm/min 71,87 75,21 64,79 51,02 85,28 75,61 81,29 64,00 

         

Murtovenymä, 

[%]         

2 mm/min 14,13 1,96 1,76 1,57 2,05 1,98 2,15 1,51 

50 mm/min 14,30 1,99 1,81 1,63 2,15 2,11 2,32 1,59 

100 mm/min 14,50 2,04 1,76 1,63 2,13 2,54 2,23 1,68 

         

80 % RH         

Vetolujuusindeksi, 

[Nm/g]         

2 mm/min 53,43 52,71 40,19 33,06 51,68 42,62 48,12 38,78 

50 mm/min 57,97 52,80 46,02 40,52 58,14 48,64 53,59 43,11 

100 mm/min 60,96 60,18 46,82 39,98 57,39 62,05 50,95 47,35 

         

Murtovenymä, 

[%]         

2 mm/min 14,47 2,39 2,06 1,86 2,29 2,2 2,37 2,14 

50 mm/min 15,24 2,53 2,26 1,96 2,56 2,38 2,57 2,34 

100 mm/min 15,11 2,30 2,25 2,01 2,7 2,54 2,35 2,31 

  



 

LIITE III 1(2) 

SEM-Kuvat 

        

Kuva 44. SBS 2             Kuva 45. SBS 2 + 40 PET 

 

        

Kuva 46. SBS 3              Kuva 47. SBS 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

LIITE III 2(2) 

        

Kuva 48. SBS 5            Kuva 49. SBS 5 + 35 PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 50. SBS 5 + 20 PE 

  



 

LIITE IV 

Determining the unsuccessfulness number 

This method describes a procedure for determining the unsuccessfulness number. The 

procedure is applicable to paperboard such as SBS. 

Unsuccessfulness number describes the formability of paperboard in converting pro-

cess such as thermoforming and tray pressing. It is affected by the amount of fractures, 

the amount of fractured trays and the length of the fractures. 

In order to determine the unsuccessfulness number, count all the fractures in the tray 

corners and calculate the amount of corner fractures for one tray. Then count the 

amount of fractured trays. Calculate the amount of fractured trays for total number of 

trays and report for example as 1 (all trays are fractured) or 0.6 (60% of trays are frac-

tured). Measure the length of all the fractures with a string and calculate the average 

length of the fracture.  

Unsuccessfulness number = k × z × s    (1) 

where    

k  the amount of fractures for one tray  

z  the amount of fractured trays/total number of trays  

s  the average length of a fracture, cm. 

 

 

 

  



 

LIITE V 

Determining the effect of tensile properties on formability 

This method describes a procedure for determining the effect of the tensile properties 

on formability. The procedure is applicable to paperboard such as SBS.  

Measure the tensile strength of paperboard in certain relative humidity. The rate of the 

elongation is 100 mm/min (1.7 mm/sec). Perform the measurement according to a valid 

standard with the exception of the relative humidity. The tensile strength should be 

reported as the tensile index.  

Use the same relative humidity as in the tensile strength testing when conditioning the 

paperboard for pilot-line. Use the same speed in pressing process at the pilot line as in 

the tensile strength testing (100 mm/min). See appendix IV for information of how to 

determine unsuccessfulness number. 

Unsuccessfulness number = k × z × s    (1) 

where    

k  the amount of the fractures for one tray  

z  the amount of the fractured trays/total number of trays  

s  the average length of a fracture, cm. 

 

Report the tensile properties such as tensile index, strain at break and elongation as a 

function of the unsuccessfulness number.  

  


