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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kartonkivuoka-aihioon tehtyjen reikien 

vaikutusta vuoan puristusmuovausprosessiin. Aihioihin tehtyjen reikien määrää, kokoa ja 

sijaintia vaihdeltiin, jotta saatiin selville reikien vaikutus prosessin lopputulokseen. Lisäksi 

prosessin aikana aihiota paikallaan pitävää voimaa vaihdeltiin, jotta rei’itettyjä aihioita 

voitiin vertailla reiättömään aihioon.   

 

Tutkimuksessa kartongin vetolujuuden perusteella määriteltiin ensin suurin laskennallinen 

määrä reikiä, jolla vuoan pitäisi kestää repeämättä. Laskujen perusteella tehtiin 

valmistuspiirustukset kuudelle eri aihiolle. Piirustusten pohjalta kartonkivuoka-aihiot 

leikattiin ja sen jälkeen suoritettiin koestus. Koesarjojen aikana aihionpidätysvoimaa 

kasvatettiin kunnes vuoka ei kestänyt puristusmuovausprosessia.  

 

Kokeiden perusteella suunnitelluista aihioista kaikki paitsi yksi kestivät huomattavasti 

suurempia voimia kuin laskennan perusteella oli odotettavissa. Useimpien rei’itettyjen 

aihioiden käytös prosessin aikana oli lähes samanlaista kuin reiättömällä aihiolla. Tulosten 

perusteella kriittiseksi ominaisuudeksi ilmeni reikien sijainti. Pienimmällä voimalla 

rikkoutuneissa aihioissa reiät sijaitsivat lähimpänä vuoan nurkkia, jolloin ne olivat lähellä 

vuoan nuuttauksia.   

 

Syynä rei’itettyjen aihioiden käytökseen prosessin aikana voi olla reikien kautta siirtyvä 

kosteus, joka pienentää kitkakerrointa työkalujen ja vuoan muovipinnoitteen välillä. Toisena 

syynä voivat olla prosessissa tapahtuvat ilmiöt, jotka eivät liity kartongin vetolujuuteen, sillä 

niitä ei tämän tutkimuksen puitteissa käsitelty. Tutkimuksen perusteella aihioissa olevien 

reikien määrää on mahdollista lisätä, kunhan reikiä ei sijoiteta liian lähelle vuoan nurkkia. 

Rei’itettyjen kartonkivuokien tulevaisuudennäkymät ovat valmistettavuuden kannalta hyviä, 

sillä vuokien valmistaminen ja sulkeminen onnistuvat samoilla laitteistoilla kuin reiättömien 

vuokien.  
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The goal of this bachelor’s thesis was to determine the effect of blank hole pattern of 

paperboard tray in press forming process. In this study the amount, size and location of holes 

made into the tray blank were varied in order to find out their effect into the outcome of the 

process. Also the blank holding force was varied during the process in order to compare the 

holed blanks with a normal blank without holes.  

 

In this study the tensile strength of the paperboard was used in order to calculate the 

theoretical amount of holes the tray should be able to withstand during the process. Based 

on the calculations, six different blank hole patterns were designed. The designed blanks 

were cut and after that the trays were manufactured. During the test runs the blank holding 

force was increased until the trays failed in the process. 

 

As a result, all but one of the designed blank hole patterns were able to withstand 

significantly higher forces than what was expected based on the calculations, Most holed 

blanks behaved similarly to normal blanks during the manufacturing process. Based on the 

results, the most critical property of the hole pattern is the location of the holes. The trays 

that failed with the lowest forces had holes closest to the tray corners, and thus closer to the 

trays creases. 

 

The reason for this kind of holed blank behavior could be the moisture that is transferred 

through the holes during the process, which lowers the friction coefficient between tools and 

the trays plastic coating. A second reason might be other phenomena unrelated to the tensile 

strength of the paperboard, which were not discussed in this study. Based on this study the 

amount of holes in the tray blank can be increased as long as they are not positioned too 

close to the corners of the tray. The future of holed trays based on manufacturability seems 

bright as the manufacturing and sealing can be completed with similar machinery as normal 

trays.   
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SYMBOLIT JA LYHENTEET 

 

 

FBH Aihionpidätysvoima [kN] 

FP Puristusvoima [kN] 

FS Aihiossa vaikuttava vetovoima [kN] 

LCD Vuoan seinämän leveys CD-suunnassa [mm] 

LMD Vuoan seinämän leveys MD-suunnassa [mm] 

SCD Aihion minimiainevahvuus CD-suunnassa [mm] 

SMD Aihion minimiainevahvuus MD-suunnassa [mm] 

t Pitoaika [ms] 

TF Naarastyökalun lämpötila [°C] 

TM Urostyökalun lämpötila [°C] 

v Puristusnopeus [mm/s] 

xCD Reikien yhteismäärä CD-suunnassa [mm] 

xMD Reikien yhteismäärä MD-suunnassa [mm] 

α Vuoan seinämän kaltevuuskulma [°] 

µ Kitkakerroin 

σCD Kartongin vetolujuus CD-suunnassa [kN/m] 

σMD Kartongin vetolujuus MD-suunnassa [kN/m] 

CD Koneen suuntaa vastainen suunta, cross-machine direction 

MD Koneen suunta, machine direction 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kartonkipakkauksia on viime aikoina kehitetty korvaamaan elintarviketeollisuudessa 

käytettyjä muovipakkauksia (Groche & Huttel 2016, s. 1855). Pakkausmateriaalina paperi 

on jo nyt laajemmin käytössä kuin muovit (Rhim 2010, s. 243). Muoveja kuitenkin suositaan 

elintarvikepakkauksissa paljon niiden edullisuuden sekä parempien lujuus- ja 

tiiveysominaisuuksien vuoksi (Marsh & Bugusu 2007, s. 42; Verghese, Lewis & Fitzpatrick 

2012, s. 230-231; Vishtal & Retulainen 2012, s. 4424). Muovien öljypohjaisuus vaikeuttaa 

kuitenkin raaka-aineen hankintaa ja muovien kierrätystä, joten biohajoavat ja 

ympäristöystävällisemmät materiaalivaihtoehdot ovat yleistymässä (Groche & Huttel 2016, 

s. 1855). Suuri osa aihetta käsittelevistä tutkimuksista liittyy erilaisten kartonkien ja 

kartonkivuokien ominaisuuksiin sekä vuokien valmistamisessa käytettyyn 

puristusmuovausprosessiin (Yokoyama & Nakai 2010; Huang & Nygårds 2012; Tanninen 

et al. 2016). Usein näiden tutkimusten yhtenä tavoitteena on kartonkivuokien tiiveys- ja 

suojaominaisuuksien parantaminen, sillä nämä ominaisuudet ovat kriittisiä pakattujen 

ruokien säilyvyyden kannalta (Leminen et al. 2013, s. 5702).  

 

1.1 Tutkimuskysymykset ja tavoite 

Aiemmissa tutkimuksissa (Yokoyama & Nakai 2010; Huang & Nygårds 2012; Leminen et 

al. 2013; Tanninen et al. 2016) ei käsitellä kartonkivuokia, joihin on aihion valmistamisen 

yhteydessä tehty reikiä. Rei’itetyissä kartonkivuoissa päämääränä ei ole pakkauksen tiiveys 

vaan ilman vaihtuminen pakatun tuotteen ympärillä. Tällaisten pakkausten sovelluskohteiksi 

sopisivat esimerkiksi tuoreet vihannekset, joiden pakkausmateriaalina käytetään edelleen 

pääosin muovia (Soltani et al. 2015, s. 33). Tässä kandidaatintyössä tutkimusongelmana on 

tutkia puristusmuovausprosessin hallittavuutta, kun käytetään aihioita, joihin on leikattu 

reikiä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 Voiko kartonkivuoan puristusmuovata rei’itetystä aihiosta? 

 Riittääkö kartongin vetolujuus, jos aihiosta poistetaan materiaalia? 

 Vaikuttavatko reikien määrä, koko ja sijainti prosessin lopputulokseen? 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä vaikutuksia kartonkivuoka-aihioon 

tehdyillä rei’illä on puristusmuovausprosessin hallittavuuteen ja lopputulokseen. Koska 
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kartonkivuoan konvertointiprosessiin liittyviä muuttujia on paljon, tämä tutkimus rajataan 

käsittelemään asiaa vain kartongin vetolujuuden pohjalta. Lisäksi koesarjojen aikana kaikki 

prosessiparametrit pidetään vakioina, ainoastaan aihiossa olevien reikien kokoa, määrää ja 

sijaintia muutetaan. 

 

1.2 Tutkimusmetodit 

Tutkimus suoritetaan kolmessa vaiheessa. Ensin toteutetaan kirjallisuustutkimus, jossa 

käytetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Finna -tietokantaa sekä muuta 

aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Kirjallisuusosion tarkoitus on selvittää kartongin 

puristusmuovausprosessin toimintaperiaate ja viimeaikaisissa tutkimuksissa käsiteltyjä 

aiheita. Tutkimuksen kokeellisessa osassa käytetään kartonkimateriaalina Stora Enson 

Trayforma PET 350+40 -kartonkia. Kokeellisen osan ensimmäisessä vaiheessa kartongin 

vetolujuuden perusteella määritetään suurin laskennallinen määrä reikiä, joka vuoka-aihioon 

voidaan tehdä, jotta prosessi vielä onnistuu. Laskennan perusteella piirretään 

valmistuspiirustukset kuudesta erilaisesta aihiomallista. Toisessa vaiheessa leikataan 

jokaisesta kuudesta aihioversiosta kaksitoista koeaihiota, jonka jälkeen suoritetaan 

puristusmuovauskoestus Lappeenrannan teknillisen yliopiston pakkauslinjaston 

puristusmuovausyksiköllä.  

 

1.3 Kartonkivuoan puristusmuovausprosessi 

Kartonkivuoan puristusmuovaus perustuu kartonkiaihion muodonmuutokseen siihen tuodun 

lämmön ja voiman vaikutuksesta. Puristusmuovausprosessin perusperiaate nähdään kuvasta 

1. 

 

 

Kuva 1. Kartonkivuoan puristusmuovausprosessin vaiheet (Leminen et al. 2013, s. 5707). 
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Kuvan 1 vaiheessa 1 aihio asetellaan paikalleen puristusmuovauksessa käytettyyn 

laitteistoon. Kuvassa 1 näkyy myös laitteistoon kuuluvat työkalut, aihion yläpuolella olevat 

kehätyökalu (reunoilla) ja urostyökalu (keskellä) sekä aihion alapuolella oleva 

naarastyökalu. Vaiheessa 2 kehätyökalu puristaa aihion reunat naarastyökalua vasten ja tästä 

aiheutuva kitkavoima pitää aihiota paikallaan. Vaiheessa 3 urostyökalu puristaa 

kartonkiaihiota naarastyökalun pohjaa kohti tietyllä puristusnopeudella, jolloin aihio 

muovautuu työkalujen muotoiseksi. Vaiheessa 4 vuoka pidetään puristettuna pitoajan 

verran, jotta vuoasta tulee halutun muotoinen ja se pysyy muodossaan prosessin jälkeen. 

Vaiheessa 5 vuoan reunat tasoitetaan kehätyökalulla ja vaiheessa 6 vuoka poistetaan 

laitteistosta.  

 

Prosessissa aihioon vaikuttavat voimat näkyvät kuvassa 2, jossa prosessiparametrit ovat 

aihiossa vaikuttava voima FS, aihionpidätysvoima FBH, kitkakerroin µ ja puristusvoima FP 

(Tanninen et al. 2016, s. 286). Lisäksi α on valmiin vuoan seinämän kallistuskulma.  

 

 

Kuva 2. Aihioon vaikuttavat voimat. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tämä deduktiivinen tutkimus toteutetaan käyttämällä sekä teoreettisia että empiirisiä 

tutkimusmenetelmiä. Teoreettisessa tutkimuksessa käytetään kvantitatiivisia menetelmiä 

koekappaleiden määrittämiseen. Kokeellisen tutkimuksen jälkeen tuloksia analysoidaan 

sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti ja selvitetään deduktiivisen tutkimuksen tapaan 

syitä tuloksille käyttämällä apuna myös aiempaa lähdekirjallisuutta.  

 

2.1 Tutkimuksessa käytetty kartonkimateriaali 

Kartongin vetolujuus määritellään standardissa ISO 1924-2:2008. Kartongin vetolujuudella 

tarkoitetaan suurinta voimaa leveysyksikköä kohden jonka kartonki kestää rikkoutumatta 

(ISO 1924-2:2008). Kartonkia pidetään myös epähomogeenisena materiaalina, sillä 

valmistusvaiheessa kuidut yleensä järjestyvät samansuuntaisiksi kuin kartongin kulkusuunta 

koneessa, ja tästä syystä kartongilla on erilaiset lujuusominaisuudet koneen suunnassa 

(machine direction, MD) ja sitä vastakkaisessa suunnassa (cross-machine direction, CD) 

(Rhim 2010, s. 243; Yokoyama & Nakai 2010, s. 146). Erilaisten lujuusominaisuuksien 

vuoksi myös kartongin vetolujuus on määriteltävä erikseen MD- ja CD-suunnissa. Tällöin 

kartongin vetolujuus MD-suunnassa on σMD ja vetolujuus CD-suunnassa on σCD. Kartongin 

vetolujuuden lisäksi on tiedettävä myös kitkakerroin kartongin ja kehätyökalun välillä, jotta 

voidaan määrittää kartongissa vaikuttava voima.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetään kartonkimateriaalina Stora Enson Trayforma PET 350+40 -

kartonkia. Stora Enson (2015) mukaan kyseinen materiaali koostuu kolmesta 

sellukerroksesta sekä PET-muovipinnoitteesta. Tutkimuksessa käytetyn kartongin 

ominaisuudet on listattu taulukkoon 1.  

 

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyn kartongin ominaisuudet (Tanninen et al. 2016, s. 289). 

Kartonki Vetolujuus (MD), 

σMD [kN/m] 

Vetolujuus (CD), 

σCD [kN/m] 

Kitkakerroin, µ 

 

Trayforma PET 

350+40 

27,39 14,35 0,31 
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2.2 Reikien määrän laskeminen 

Kartonkiaihion ulkomitat näkyvät kuvassa 3. Tässä tutkimuksessa ei huomioida nuuttauksia 

ja oletetaan vuoan tasaisten sivujen kantavan koko vetokuorman. Tällöin kuvan 3 perusteella 

voidaan arvioida reiättömän vuoan MD-suuntaiseksi leveydeksi LMD = 82 mm ja CD-

suuntaiseksi leveydeksi LCD = 185 mm.  

 

 

Kuva 3. Reiättömän kartonkiaihion ulkomitat sekä CD- ja MD-suuntaiset ainevahvuudet. 

 

Kartongin vetolujuuden ja kitkakertoimen sekä puristusmuovausyksikön 

aihionpidätysvoiman perusteella voidaan määrittää suurin mahdollinen määrä reikiä 

aihiossa, jotta vuoka kestää muovaamisen. Tutkimuksessa aihionpidätysvoimana käytetään 

arvoa FBH = 1 kN. Kartongissa vaikuttava voima voidaan laskea seuraavasti:  

 

 𝐹𝑠 =
µ𝐹𝐵𝐻

𝑠𝑖𝑛𝛼
     (1) 
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Kartongissa vaikuttavan voiman ja kartongin vetolujuuden perusteella saadaan MD- ja CD-

suuntaisia vetoja vastaan kohtisuorassa olevat vaaditut minimiainevahvuudet SMD ja SCD jotta 

vuoka kestää. Minimivahvuudet saadaan seuraavasti:  

 

 𝑆𝑀𝐷 =
𝐹𝑠

𝜎𝑀𝐷
     (2) 

 

 𝑆𝐶𝐷 =
𝐹𝑠

𝜎𝐶𝐷
     (3) 

 

Tällöin poistettavan materiaalin määrä eli reikien yhteismäärä MD-suuntaa vastaan 

kohtisuorasti (xMD) ja CD-suuntaa vastaan kohtisuorasti (xCD) saadaan laskettua seuraavasti: 

 

 𝑥𝑀𝐷 = 𝐿𝑀𝐷 − 𝑆𝑀𝐷     (4) 

 

 𝑥𝐶𝐷 = 𝐿𝐶𝐷 − 𝑆𝐶𝐷     (5) 

 

Yhtälöillä 1–5 saadaan laskettua reikien määrät. Laskujen tulokset näkyvät taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Reikien määrä aihioissa.  

Suunta, i MD CD 

Kitkakerroin, µ 0,31 0,31 

Aihionpidätysvoima, FBH [kN] 1 1 

Kaltevuuskulma, α [°] 13 13 

Vetovoima seinämässä, Fs [kN] 1,378 1,378 

Vetolujuus, σi [kN/m] 27,39 14,35 

Minimiainevahvuus, Si [mm] 50,3 96,0 

Seinämän leveys, Li [mm] 82,0 185,0 

Reikien määrä, xi [mm] 31,7 89,0 

 

Tämän perusteella aihioista voidaan poistaa MD-suuntaa vastaan kohtisuorasti enintään 31,7 

mm materiaalia ja CD-suuntaa vastaan kohtisuorasti enintään 89,0 mm materiaalia.  
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2.3 Aihioiden mallinnus ja valmistus 

Reikien määrän perusteella mallinnetaan kuusi erilaista aihiota Solidworks 2016 -

ohjelmistolla ja malleista tehdään leikkausta varten DXF R12 -tiedostot. Aihioiden 

valmistuspiirustukset näkyvät kuvassa 4. Aihiot on merkitty kirjaimin a-f. 

 

 

Kuva 4. Aihioiden 2D-kuvat. 

 

Aihio a kuvassa 4 on piirretty suoraan MD-suuntaa vastaan kohtisuorasti olevien sallittujen 

reikien perusteella. Siinä suunnassa materiaalia voidaan poistaa 31,7 mm, joten siihen 

voidaan tehdä kaksi 15,8 mm halkaisijaltaan olevaa reikää. Tällöin CD-suuntaa vastaan 

kohtisuorasti voidaan laittaa enintään viisi reikää, jotta sallittu 89,0 mm ei ylity. 
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Aihiot b ja c ovat muuten samanlaisia kuin a, mutta reikien määrää on vähennetty, jotta 

voidaan havaita reikien määrän vaikutus. Aihiossa d uloimmat reiät osuvat vuoan reunojen 

taivekohtaan ja aihiossa e reiät on sijoitettu lähelle nuuttauksia. Aihioiden d ja e avulla 

voidaan havaita reikien sijainnin vaikutus. Lopuksi aihio f:stä on poistettu saman verran 

materiaalia kuin aihiosta a, mutta reiät ovat halkaisijaltaan 50 % pienemmät kuin a:ssa (7,9 

mm) ja niitä on sekä MD- että CD-suuntiin kaksi kertaa enemmän. Tällöin voidaan havaita 

reikien koon vaikutus prosessiin. Jokaisesta aihiomallista leikataan Kongsberg XE10 -

laitteella 12 kappaletta aihioita, joista valmistetaan koevuokia. 

 

2.4 Koevuokien valmistus 

Valmiit aihiot muovataan vuoiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston pakkauslinjaston 

puristusmuovausyksiköllä. Tässä tutkimuksessa käytetyt prosessiparametrit, joiden arvot 

pidetään vakiona koko koesarjan ajan, ovat naarastyökalun lämpötila TF, urostyökalun 

lämpötila TM, pitoaika t ja puristusnopeus v. Näiden parametrien arvot on listattu taulukkoon 

3. 

 

Taulukko 3. Prosessiparametrit. 

Naarastyökalun lämpötila,  

TF [°C] 

Urostyökalun lämpötila,  

TM [°C] 

Pitoaika,  

t [ms] 

Puristusnopeus,  

v [mm/s] 

170 50 600 80 

 

Kaikkien aihiomallien ensimmäinen koevuoka ajetaan 1 kN aihionpidätysvoimalla. Jos 

vuoka kestää puristusmuovauksen, kasvatetaan aihionpidätysvoimaa 0,25 kN välein 

suuremmaksi kunnes vuoka ei enää kestä vaan hajoaa koestuksen aikana. Koestuksen 

jälkeen valmiit vuoat numeroidaan ja tulokset dokumentoidaan.  
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3 TULOKSET 

 

 

Reiätön, samasta kartongista valmistettu vuoka valmistettiin vertailukohdaksi rei’itetyille 

aihioille, se näkyy kuvassa 5. Taulukkoon 4 on listattu suurin aihionpidätysvoima, jonka 

kukin aihiomalli kesti hyväksyttävästi. Pienet reiät ja murtumat eivät tässä tutkimuksessa ole 

suoraan hylkäämisen syynä, sillä tällaisten rei’itettyjen vuokien ei oleteta olevan tiiviitä. 

Vuoan tulee kuitenkin säilyttää muotonsa eikä siinä saa olla repeämiä.  

 

 

Kuva 5. Reiätön kartonkivuoka. 
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Taulukko 4. Puristusmuovauskokeiden tulokset. 

Aihio Reiätön a b c d e f 

FBH [kN] 3,00 2,50 2,75 2,50 2,50 1,00 1,75 

 

Taulukon 4 arvot ovat suurimmat voimat mitä yksittäiset vuoat kestivät. Näillä arvoilla osa 

aihioista myös repesi kun prosessi toistettiin. Kuitenkin näitä arvoja 0,25 kN pienemmillä 

voimilla vuoat kestivät jokaisen koestuksen, joten maksimiarvosta vähentämällä noin 10–15 

% saatiin arvo jonka tietty aihio varmasti kesti. Kuvassa 6 on jokaisesta aihiosta tehty ehjänä 

pysynyt vuoka. Nämä vuoat on valmistettu FBH = 1 kN aihionpidätysvoimalla, joka oli suurin 

voima jonka kaikki aihiot kestivät.  

 

 

Kuva 6. Tutkimuksessa valmistetut ehjät vuoat.  

 

Riittävän suurta voimaa käytettäessä aihioihin aiheutui repeämiä prosessin aikana. Kuvissa 

7–9 on esitelty erilaisia virheitä joita vuoissa esiintyi. Kuvassa 7 näkyvän aihion e reikien 

sijoittelu ilmeni kriittisimmäksi, sillä nurkassa olevasta reiästä lähtenyt repeämä syntyi jo 

joka toisessa 1 kN voimalla valmistetussa vuoassa, kun muissa vuoissa ei tällä voimalla 
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ilmennyt ongelmia. Reikien ollessa riittävän kaukana nuuttauksista vuoat repesivät prosessin 

aikana samasta kohdasta kuin reiättömät vuoat, eli nuuttausten yli. 

 

 

Kuva 7. Repeämä vuoan pohjan nurkassa olevan reiän kautta. 

 

 

Kuva 8. Kasaan puristunut kohta vuoan sivussa reiän kohdalla. 

 

 

Kuva 9. Repeämät vuokien nurkissa, nuuttauksien ja vuoan sivuilla olevien reikien kautta.  
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4 POHDINTA 

 

 

Kokeellisen osan tuloksista nähdään, että lähes kaikki aihiot kestivät huomattavasti 

suurempia aihionpitovoimia kuin teoriaosan perusteella oli oletettavissa. Useimmilla 

koekappaleilla ero reiättömään aihioon oli alle 20 %. Vain yksi aihiomalleista hajosi alle 1,5 

kN aihionpidätysvoimalla. Rei’itettyjen aihioiden käytös prosessin aikana oli siis lähempänä 

rei’ittämätöntä aihiota kuin laskennallista maksimia.  

 

Aihiot a-d käyttäytyivät lähes samalla tavalla kuin rei’ittämätön aihio. Suurimmassa 

aihionpidätysvoiman kestävyydessä oli hieman eroja, mutta ne luultavasti tasoittuisivat 

suuremmalla otoskoolla. Yhteistä näillä aihioilla oli se, että pohjan reiät eivät sijoittuneet 

liian lähelle nuuttauksia. Aihioissa e ja f repeämät alkoivat aina vuoan pohjan nurkasta 

nuuttausten lähellä olevista rei’istä. Nämä reiät heikensivät vuokia niin paljon, että se näkyi 

tuloksissa. Siitä huolimatta myös aihio f kesti enemmän kuin teoriassa olisi pitänyt.  

 

Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella reikien määrää on mahdollista lisätä, kunhan 

niitä ei sijoiteta liian lähelle nuuttauksia. Tässä tutkimuksessa valmistetuissa aihioissa 

reikien kokonaismäärä oli alle puolet käytettävissä olevasta materiaalista. Aihioon olisi siis 

mahdollista saada mahtumaan jopa kaksinkertainen määrä reikiä. Jatkotutkimuksissa voisi 

kokeilla esimerkiksi kasvattaa reikien määrää 125 %, 150 %, 175 % ja 200 % nykyisestä ja 

selvittää paljonko kriittinen yläraja rei’ille on. Todennäköisesti kaksinkertaiset reiät 

yltäisivät jo liian lähelle vuoan nurkkia, joten yläraja voisi sijoittua 1,5–1,75 -kertaisiin 

reikiin.  

 

Yksi syy sille, että osa koekappaleista kesti enemmän kuin teoriassa olisi pitänyt, voi olla 

kosteuden siirtyminen prosessin aikana aihioissa olleista rei’istä. Aihioissa oleva kosteus 

höyrystyy kuuman naarastyökalun osuessa kartonkiin, ja kosteus siirtyy reikien välityksellä 

muovipinnoitteelle pienentäen sen kitkakerrointa. Kitkakertoimen pieneneminen aiheuttaa 

kartonkiin vaikuttavan voiman pienenemisen, jolloin kartongin vetolujuus ei ylitykään 

puristusmuovausprosessin aikana.  
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Lisäksi koska tässä tutkimuksessa käsitellään vuoan kestävyyttä vain vetolujuuden 

perusteella, tutkimus ei selitä kaikki prosessissa tapahtuvia ilmiöitä.  Jatkotutkimuksissa olisi 

hyvä käsitellä laajemmin koko prosessia, jotta kartongin muut ominaisuudet sekä 

prosessiparametrien vaikutukset saataisiin otettua huomioon ja tuloksista tulisi kattavampia.  

 

Kuvasta 10 nähdään että myös rei’itettyjen kartonkivuokien sulkeminen kuumasaumaamalla 

on mahdollista. Tällöin myös rei’itettyjen kartonkivuokapakkausten sulkeminen onnistuu 

samoilla laitteistoilla kuin perinteisten tiiviiden vuokien sulkeminen. Toinen vaihtoehto 

kanneksi olisi käyttää kahta samanlaista vuokaa ja kiinnittää ne vastakkain toisiinsa, siitä 

esimerkki kuvassa 11. 

 

 

Kuva 10. Muovikannella suljetut testivuoat. 
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Kuva 11. Kaksi rei’itettyä vuokaa vastakkain, toinen pohjana ja toinen kantena.  

 

Tulevaisuudessa kartonkivuokien käyttö voi laajentua muihinkin tuotteisiin, sillä ainakin 

tämän tutkimuksen perusteella rei’itettyjen aihioiden valmistaminen puristusmuovaamalla 

on mahdollista. Rei’itetyt vuoat käyttäytyvät lähes samalla tavalla kuin rei’ittämättömät, 

joten jo käytössä olevan laitteiston saa pienellä säädöllä sopimaan molemmille aihioille.   
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5 YHTEENVETO 

 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli kirjallisuustutkimusta hyödyntäen laskea 

kartongin vetolujuuden perusteella suurin mahdollinen määrä reikiä, joka kartonkivuoka -

aihioon voidaan tehdä, jotta puristusmuovausprosessi vielä onnistuu. Laskujen perusteella 

kuudesta erilaisesta aihioista piirrettiin valmistuspiirustukset ja määritettiin kokeellisesti 

suurin aihionpidätysvoima jonka vuoat kestävät prosessin aikana.  

 

Kartonkivuoan puristusmuovaus perustuu kartonkiaihion muodonmuutokseen siihen tuodun 

lämmön ja voiman vaikutuksesta. Kun muovausprosessin parametrit pidettiin vakiona, 

voitiin selvittää miten reiät vaikuttavat prosessiin. Aihioiden materiaalina oli Stora Enson 

Trayforma-kartonki, koestus suoritettiin kaksitoista kertaa jokaiselle aihiomallille ja 

testattiin erilaisia aihionpidätysvoima – aihio -yhdistelmiä.  

 

Kokeiden perusteella lähes kaikki suunnitellut aihiot kestivät huomattavasti suurempia 

aihionpitovoimia kuin laskennan perusteella oli oletettavissa. Useimmilla koekappaleilla ero 

reiättömään aihioon oli alle 20 %. Vain yksi aihiomalleista hajosi alle 1,5 kN 

aihionpidätysvoimalla. Rei’itettyjen aihioiden käytös prosessin aikana oli lähempänä 

rei’ittämätöntä aihiota kuin laskennallista maksimia. 

 

Syinä aihioiden käytökseen voi olla aihioissa olevien reikien kautta siirtyvä kosteus, joka 

pienentää kitkakerrointa aihion ja kehätyökalun välillä, sekä muut kuin kartongin 

vetolujuuteen liittyvät, prosessin aikana tapahtuvat ilmiöt joita ei tässä tutkimuksessa 

huomioitu. Tulosten perusteella reikiä olisi mahdollista tehdä aihioihin enemmänkin, sillä 

materiaalia riittäisi jopa kaksinkertaisiin reikiin. Jatkotutkimuksissa näihin asioihin tulisi 

kiinnittää huomiota. Kartonkipakkausten tulevaisuudennäkymät ovat valmistettavuuden 

kannalta hyviä, sillä rei’itetyt vuoat käyttäytyvät lähes samalla tavalla kuin rei’ittämättömät, 

joten jo käytössä olevan laitteiston saa pienellä säädöllä sopimaan molemmille aihioille.  
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