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Polymeeripäällysteisistä kartonkimateriaaleista valmistetaan nykymaailmassa paljon 

elintarviketeollisuuden pakkauksia. Yksi mahdollisista polymeeripäällysteisistä 

kartonkipakkauksista on vielä kehitysvaiheessa oleva kalvopäällysteinen kartonkivuoka. 

Kartonkivuokien päällystämistä kalvomaisella muovilla on aikaisemmin tutkittu 

puristusmuovauksessa ja tuloksien avulla on pystytty analysoimaan kalvon ja kartongin 

välisen saumauksen käyttäytymistä. Skin-pakkauksissa olevia kuumasaumauksien 

ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää päällystämisprosessissa. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, pystyykö skin-tyyppisellä kalvolla 

päällystämään puristusmuovattu kartonkivuoka lämpömuovausprosessissa. Parametrien 

raja-arvoja laadukkaan päällystämisen onnistumiseksi haluttiin myös löytää, jotta prosessin 

tehokkuutta pystyttäisiin kasvattamaan. Lisäksi työssä käydään läpi päällystettyjen 

kartonkivuokien tuomia etuja. Kirjallinen osuus keskittyi työn taustaan ja merkitykseen. 

Tutkimusosuus koostui ilmanläpäisevyyden mittauksista, referenssi kuumasaumauksista ja 

kartonkivuokien päällystämisistä. Referenssituloksina käytettyjen kuumasaumauksien 

avulla pystyttiin rajaamaan vuokien päällystämisessä käytettäviä parametreja. 

Kartonkivuokien päällystäminen skin-tyyppisellä kalvolla suoritettiin vakuumia ja 

ilmanpainetta hyödyntävässä lämpömuovauskammiossa manuaalisella syötöllä. 

Kuumasaumauksien ja päällystettyjen vuokien kauluksien adheesiotestit suoritettiin 

vetokoelaitteella. Lisäksi päällystettyjen kartonkivuokien tuloksia analysoitiin 

silmämääräisesti. 

 

Tuloksista on nähtävissä, että silmämääräisesti kartonkivuokien päällystäminen skin-

typpisellä kalvolla on mahdollista. Esilämmitys päällystysprosessissa on kriittistä, mutta 

vakuumin käyttö muovauskammiossa aiheutti vuoan rakenteen rikkoutumisen. Vaikka kalvo 

tarttui kauttaaltaan kartonkivuoan pinnalle ei adheesio ollut riittävän vahva vuoan pohjalla 



 

 

tai seinämillä adheesiotestien suorittamiseen. Vuokien kauluksella muodostunut adheesio oli 

riittävällä tasolla ja testikelpoinen. Kalvon adheesion epätasaisuuteen ja pienuuteen 

vaikuttavat muovauskammion viileät tai viilentävät ominaisuudet sekä vakuumin käytön 

puute. Vahvemman adheesion muodostumista voitaisiin parantaa lämmitetyillä työkaluilla 

ja lämmitetyllä paineilmalla. Työkalujen tai vuokien muokkaaminen voisi edesauttaa 

vuokien kestoa päällystysprosessissa. 
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In today's world, a lot of food industry packaging is made from polymer-coated board 

materials. One possible polymer-coated paperboard package is a film-coated paperboard 

tray, which is still under development. Coating of paperboard trays with film-type plastic 

has previously been studied in press forming, and the results have made it possible to analyze 

the sealing behavior between film and paperboard. The properties of heat sealings in skin 

packages could be utilized in the coating process. 

 

The aim of this bachelor's thesis was to determine whether a press formed paperboard tray 

can be coated with a skin-type film in a thermoforming process. There was also a desire to 

find parameter limits for successful high-quality coating to increase the efficiency of the 

process. In addition, the benefits of coated paperboard trays are reviewed. The written part 

focused on the background and significance of the work. The research part consisted of air 

permeability measurements, reference heat sealings, and coating of paperboard trays. The 

reference heat sealing results were able to delimit the parameters used in the coating of the 

trays. Coating of the paperboard trays with a skin-type film was performed manually in a 

thermoforming chamber that utilized air pressure and a vacuum. Adhesion tests of the heat-

sealings and coated paperboard trays collars were performed with a tensile tester. In addition, 

the results of the coated paperboard trays were visually analyzed. 

 

It can be visually seen from the results that it is possible to coat paperboard trays with a skin-

type film. Preheating in the coating process is critical, but the use of vacuum in the molding 

chamber caused the structure of the tray to break. Although the film stuck throughout the 

surface of the paperboard tray, the adhesion was not strong enough at the bottom or walls of 

the tray to perform adhesion tests. The adhesion formed on the collar of the trays was 

considerably stronger and testable. The unevenness and lack of adhesion is affected by the 

cool or cooling properties of the molding chamber and the lack of use of a vacuum. The 



 

 

formation of stronger adhesion could be improved with heated tools and heated pressurized 

air. Modification of tools or jigs could affect the forces caused by the vacuum.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

∆𝑝 Paine-ero [kPa] 

𝜌
𝐴
 Neliömassa [g/m2]  

CV Pinnanmuotojen vaihtelevuuskerroin 

n Mittauskertojen määrä [kpl] 

Ra Pinnankarheus, profiilipoikkeamien aritmeettinen keskiarvo [µm] 

U Ilmanläpäisevyys [µm/Pa∗ s] 

�̅� Ilman tilavuusvirta [ml/min] 

Xi  Arvo kohdassa i [µm]  

�̅� Nollataso [µm] 

 

Cepi Confederation of European Paper Industries [Euroopan Paperiteollisuusliitto] 

CMPT Chemi-thermomechanical pulp [Kemitermomekaaninen massa] 

SBS Solid bleached sulphate [Valkaistu sellumassa] 

TF Trayforma [Kartonkimateriaali]  
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1 JOHDANTO 

 

 

Muovipakkauksien käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana erityisesti 

valmisaterioiden sekä kertakäyttöastioiden myötä. Fortunen (Morris, 2020) mukaan 

Ranskassa erittäin suuria määriä styroksimuovia ajautui kaduille ja merille, minkä jälkeen 

Ranskassa on pyritty luopumaan perinteisistä styroksiastioista ja kertakäyttövälineistä. Ne 

on pyritty korvaamaan kierrätettävistä tai biohajoavista aineista valmistetuilla tuotteilla, 

kuten kartonkipakkauksilla. (Euroopan parlamentti 2018) Lisäksi vuonna 2018 Euroopan 

komissio pyrki direktiiveillä hillitsemään muovipakkauksien käyttöä, mukaan lukien 

elintarvikepakkaukset, jotka nykypäivänä ovat lähes täysin muovisia. Euroopan parlamentti 

hyväksyi säädöksen muovistrategialle, jonka avulla pyrittäisiin poistamaan käytöstä 

kertakäyttöluontoiset muovipakkaukset (Euroopan parlamentti 2018). 

 

Kartonkipakkaukset ovat yksi nykypäivän keskeisimmistä korvaajista perinteisille 

muovipakkauksille. Kartonkipakkauksien suurina etuina ovat niiden kierrätettävyys, 

biohajoavuus ja uusiutuvuus. Ne eivät itsessään kuitenkaan tarjoa samanlaisia 

muovautuvuuskykyjä kuin muovi. Tämän lisäksi kartonki on erittäin herkkä ympäröiville 

olosuhteille, kuten kosteudelle ja lämmölle ja sen muovautuvuutta on vaikea ennustaa. 

(Kehittyvä elintarvike 2010) Erityisesti elintarviketeollisuudessa vuonna 2010 Stora Enso 

lanseerasi kartonkivuokapakkauksen, jolla osoitettiin kuinka jatkojalostamalla alkeellisia 

kartonkivuokapakkauksia, voitaisiin saavuttaa parempia ominaisuuksia omaavia 

pakkauksia. Stora Enson hankkeessa kartonki ja muovi yhdistettiin ruiskuvaluteknologialla 

(Kehittyvä elintarvike 2010). 

 

Yksi tyypillisistä tavoista valmistaa vuokia on puristusmuovausprosessi (Press forming). 

Puristusmuovauksessa voidaan myös muovata päällystämättömistä tai päällystetyistä 

kartonkiaihioista vuokia. (Tanninen 2010). Aikaisemmassa tutkimuksessa kartonkia on 

päällystetty muovikalvolla puristusmuovauksessa. Tutkimuksessa päällystämistä suoritettiin 

polymeerillä päällystetyille tai päällystämättömille kartonkiaihioille. Suurimpana 

ongelmana tuloksissa on kuitenkin epätasainen suljentapinta. (Leminen et al. 2017). 

Parempilaatuisten tuloksien tavoittamiseksi vuoan päällystäminen voitaisiin toteuttaa 

puristusmuovatuille kartonkivuoille lämpömuovausprosessissa (Thermoforming). 
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Kartongin ja muovin erilainen käyttäytyminen lämpömuovausprosessissa on kuitenkin 

vaikeasti ennustettavissa. Lisäksi parametrien vaikutus materiaaleihin saattaa olla hyvinkin 

erilaista. Lämpömuovatun kartonkivuoan ominaisuuksia pystytään testaamaan 

laboratoriossa leikkaamalla vuoasta ohut siivu, minkä jälkeen voidaan tutkia siivun 

pinnankarheutta, lujuutta ja adheesiota esimerkiksi optisella 3d-profilometrillä ja 

vetokoelaitteella. 

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää voiko kartonkivuokia päällystää skin-tyyppisellä 

kalvolla lämpömuovausprosessissa sekä selvittää parametrien vaikutusta prosessissa. 

Kirjallisen osuuden tavoitteena on kartoittaa kartongin ja kartonkivuokien taustaa sekä 

niiden valmistusmenetelmiä. Lisäksi kartonkivuokien päällystämisen teoriaa käydään läpi 

lämpömuovauksen kannalta. Päällystettyjen kartonkivuokien ominaisuudet ja hyödyt 

tulevaisuuden kannalta ovat myös keskeisessä asemassa kirjallisuusselvityksessä.  Lisäksi 

työhön liittyy kokeellinen osio, jossa tutkitaan kuinka eri parametreja, kuten lämpöä, 

painetta, muovausaikaa tai ilmanläpäisevyyttä muuttamalla saadaan aikaan skin-typpisellä 

kalvolla päällystetty kartonkivuoka. Ominaisuuksien ohella testataan myös kartonkivuoan 

ilmanläpäisyä mahdollisten ilmakuplien välttämiseksi, sekä esikäsittelyjen poistamiseksi tai 

lisäämiseksi. Tarkoituksena on siis löytää parametrit lämpömuovausprosessille, joilla 

saataisiin päällystetylle kartonkivuoalle mahdollisimman hyvät ominaisuudet niin, että 

päällystyskalvo on tarttunut pintaan riittävän hyvin. Parametrien raja-arvojen merkitys 

nousee esille sarjatuotannon tehokkuuden parantamisen myötä. Rajauksena työssä on jätetty 

huomioimatta lämpömuovauksen muut mahdolliset päällystämisen keinot vaan tutkimus on 

kohdistettu kalvomaiselle puhalletulle skin-tyyppiselle päällysteelle. Lisäksi rajallisten 

tulostentestauslaitteiden ja ajan puutteen takia vuoan ominaisuudet keskittyvät pääasiassa 

adheesion tutkimiseen. Työn kannalta oleellisia kysymyksiä ovat: 

1) Voiko kartonkivuokia päällystää skin-tyyppisellä kalvolla 

lämpömuovausprosessissa? 

2) Kuinka eri muuttujat vaikuttavat lämpömuovausprosessin tulokseen 

päällystäessä kartonkivuokia? 

3) Mitkä ovat parametrien raja-arvot kartonkivuokien päällystämisessä 

lämpömuovausprosessissa ja kuinka niillä voidaan tehostaa 

sarjatuotantoa? 

 



10 

 

 

2 KARTONKIPAKKAUKSIEN TUOTANTO 

 

 

Kartongin ja paperin valmistus maailmassa taantui vuonna 2020 noin 5 prosenttia johtuen 

Covid-19 pandemian aiheuttamasta maailmantilanteesta. Vuonna 2019 kartonkia ja paperia 

tuotettiin Cepi:in eli Euroopan paperiteollisuusliittoon kuuluvissa maissa yli 92 miljoona 

tonnia, kun taas vuonna 2020 tulos oli vain noin 85 miljoonaa. Vuonna 2020 tuotetusta 

kartongista ja paperista noin 58 % tuotettiin pakkausteollisuuteen. Pakkausteollisuuden 

merkitys on kartongin ja paperin valmistuksen kannalta noussut verrattaessa vuoden 2015 

40 prosentin osuuteen. (Cepi 2021; Metsäteollisuus 2019) 

 

Suomen metsäteollisuudella on erittäin suuri merkitys Suomen vientituotannossa. Tullin 

(2021) tilastoinnin mukaan metsäteollisuuden vienti on ollut laskussa vallitsevan pandemian 

takia, mutta viennin laskua on saatu hillittyä. Elintarviketeollisuudessa etenkin 

kartonkipakkauksien viennin odotetaan nousevan. Joulukuussa vuonna 2020 paperin, pahvin 

ja niistä valmistettujen tuotteiden vienti laski 12 prosenttia edellisestä kuukaudesta, joka 

viittaa myös kartonkipakkauksien vientiin. (Tulli 2021). Nykymaailman megatrendien ja 

ilmastonmuutoksen esille nousemisen takia kartongin kysyntä on kasvanut huomattavasti. 

Yritysten halu erottua joukosta ja teollisuuden yleinen kehittyminen vie ekologista 

pakkausteollisuutta eteenpäin. Lisäksi elintarviketeollisuusyritysten halu pakata tuotteensa 

tehtaidensa sisällä valmistusvaiheessa tuovat innovatiivisille pakkausratkaisuille suurta 

halukkuutta. (Hänninen et al. 2013). 

 

Kartonkipakkauksia pidetään yleisesti maailmalla kestävän kehityksen pakkauksina, sillä 

niiden valmistamiseen käytettävät kuidut perustuvat uusiutuviin raaka-ainelähteisiin. 

Kartonkipakkauksien kierrätettävyys on erittäin helppoa ja kannattavaa. 

Kartonkipakkauksiin perinteisesti pakataan elintarviketeollisuudessa lähinnä kuivia ruoka-

aineita, kuten jauhoja, riisiä tai pastaa. Päällystettyjä kartonkipakkauksia voidaan käyttää 

juomien ja elintarvikkeiden pakkaamiseen, jos päällyste pystyy ennaltaehkäisemään 

kartonkipakkauksen sisällön saastumisen. (Ewender et al. 2021, 423–434) 
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2.1 Kartonkivuokapakkaukset puristusmuovauksessa 

Puristusmuovaus on tärkeä prosessi tuottaessa kartongista kehittyneempiä muotoja. 

Puristusmuovauksella tuotetut pakkaukset eivät kuitenkaan tarjoa samanlaisia hyviä 

visuaalisia ominaisuuksia kuin muovipakkaukset. Kartonkipakkaukset omaavat erityisiä 

ominaisuuksia kuten kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys, mitkä antavat niille 

mahdollisuuden kilpailla muovipakkauksien kanssa. Kartonkivuokien 

puristusmuovauksessa on otettava huomioon useita kartongin muovautuvuuteen vaikuttavia 

ominaisuuksia, kuten venymä, puristusjännitys, puristuslujuus ja kitka. (Vishtal et al. 2014, 

677–691) 

 

Puristusmuovauksen perusideana on saada aikaan kolmiulotteinen muoto tasaisesta arkista 

hyödyntämällä naarasmuottia ja urosmuottia. Kartonkipakkauksien puristusmuovauksen 

perusperiaate nähdään kuvasta 1. Kuvan ensimmäisessä vaiheessa nähdään myös 

puristusmuovauksessa käytettävät työkalut. Kartonkiaihion yläpuolella reunoilla näkyy 

kehätyökalu sekä keskellä urostyökalu. Kartonkiaihion alapuolella on urostyökalun kanssa 

painautuva naarastyökalu. Toisessa vaiheessa reunoilla oleva kehätyökalu puristaa 

kartonkiaihion reunat naarastyökalun reunoja vasten pitäen kartonkia paikallaan. Kuvan 

kolmannessa vaiheessa urostyökalu työntyy kohti naarastyökalua suurella voimalla antaen 

kartonkiaihiolle naarastyökalun muotoisen geometrian. Neljännessä vaiheessa kuvataan 

puristuksen pitoaikaa, sillä muodon saavuttaminen tietyillä materiaaleilla voi vaatia 

pidempää puristusaikaa. Loppuvaiheissa viisi ja kuusi kartonkivuoan reunat tasoitetaan 

halutun lopputuloksen mukaiseksi ja lopuksi muovattu vuoka voidaan poistaa laitteesta. 

(Leminen et al. 2013, 5701–5714) 

 

 

Kuva 1. Kartonkipakkauksen puristusmuovaus (Leminen et al. 2013, 5701–5714) 
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Nuuttausmenetelmää käytetään yleensä esikäsitellessä kartonkiaihioita. Nuuttauksessa 

tarkoituksena on rikkoa kartongin rakennetta paikallisesti niin, että sen taittumisvastus 

pienentyy. Rikkomisella tarkoitetaan leikkausvoimalla aiheutettuja vaurioita kartongin 

kuiduille, jotka antavat taittumisen onnistumiselle paremmat mahdollisuudet. (Huang and 

Nygårds 2010) 

 

Kartonkiaihioiden puristusmuovaukseen liittyvässä tutkimuksessa selvitettiin 

mahdollisuutta lisätä ohut polymeeri kalvokerros kartonkimateriaalin pinnalle puristuksen 

aikana. Käytetyt kartonkimateriaalit olivat joko polymeeripäällysteisiä tai 

päällystämättömiä. Päällystämättömien kartonkiaihioiden kanssa polymeerikalvo ei 

saavuttanut hyvälaatuista adheesiota kartongin kanssa, mutta päällystettyjen 

kartonkiaihioiden kanssa kalvon ja kartongin päällysteen välistä adheesiota pidettiin jo 

parempilaatuisena. Molempien materiaalien puristusmuovauksessa selvin ongelma oli 

epätasainen saumauspinta ja ilmakuplien muodostumien. (Leminen et al. 2017) 
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3 LÄMPÖMUOVAUSPROSESSI 

 

 

Lämpömuovausprosessi on primäärinen polymeerimuovausprosessi, jota pidetään yhtenä 

helpoimmista tavoista tuottaa muovipakkauksia. Prosessi koostuu pääasiassa lämmityksestä, 

muovaamisesta ja viilennyksestä. Nykypäivänä lämpömuovaus on yksi maailman nopeinten 

kasvava haara muovi- ja pakkaamisteollisuudessa. Lämpömuovausprosessilla on todella 

laaja käyttötarkoitus skaala, johon kuuluu mm. lelujen, lääkkeiden ja elintarvikkeiden 

pakkaaminen. Suosion nousu on pääasiassa johtunut lämpömuovauksen teknologian, 

prosessinopeuden ja materiaalimahdollisuuksien takia. Lähimenneisyydessä ruiskuvalua ja 

ahtopuristusta pidettiin vielä parempina ratkaisuina tuottaa pakkauksia ja 

lämpömuovausteollisuuden osuus oli varsin pientä, mutta nykypäivänä ennusteena on 

lämpömuovausprosessin nouseminen vähintään samalle tasolle muiden 

valmistusmenetelmien kanssa. (Ashter 2014, 1–12; Subramanian 2010, 1–3) 

 

Lämpömuovausprosessissa voidaan muovata suoraan muoviaihiosta pakkauksia, laminoida 

polymeerejä tai kuituja muovimateriaalin avulla. Yleisten lämpömuovauksien perusperiaate 

on yksinkertainen. Ennen varsinaista lämpömuovausuunia on yleensä esilämmitysyksikkö, 

jolla materiaalia lämmitetään lähelle varsinaista muovauslämpötilaa. Esilämmityksellä 

pystytään tehostamaan prosessitehokkuutta. Muovimateriaali on tiukennettu 

muovausuunissa muottien väliin esimerkiksi rullien tai puristimien avulla. 

Lämpömuovausuunin sisällä, halutusta tuloksesta riippuen, on pelkkä muotti tai muotissa 

oleva päällystettävä tuote. kammiossa olevat vastukset lämmittävät esilämmitetyn 

muovattavan materiaalin halutun lämpöiseksi, jonka jälkeen yläosasta tulevan paineilman 

sekä muotin alapuolella olevan vakuumin avulla muovimateriaali saadaan haluttuun 

muotoon tai vaihtoehtoisesti muotissa oleva astia saa halutun muovipäällysteen. Paine 

voidaan vaihtoehtoisesti tuottaa myös mekaanisesti käyttämällä uros- ja naarasmuottia. 

Lämpömuovauksesta paineilmalla esimerkkinä kontaktilämpömuovaus kuvassa 2. (Throne 

2008, 10–25; Kutz 2017, 345–374; Ashter 2014, 14–36) 
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Kuva 2. Kontaktilämpömuovaus (Throne 2008, 24–25) 

 

Tuotteen jäähdyttäminen tapahtuu yleensä käyttämällä viileää muottia, jolloin jäähtyminen 

tapahtuu ajan funktiona suoraan muovauskammiossa (Ashter 2014, 345–374). Kun valmis 

tuote on jäähtynyt niin, että se pystyy säilyttämään muotin muodon, se voidaan poistaa 

lämpömuovauskammiosta. Valmis tuote trimmataan ylimääräisestä muovista ja 

ylimääräisestä muovista voidaan valmistaa lisää muovausmateriaalia. (Throne 2008, 5–7). 

Materiaalin syöttö ja poisto voidaan toteuttaa manuaalisesti aihioiden avulla. Prosessin 

tehokkuuden parantamiseksi syöttö ja poisto voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa jatkuvalla 

kalvomateriaalin syötöllä. Kalvomateriaali kulkee kahden kiskon välissä, jossa materiaalin 

kiristäminen myös tapahtuu. Muovauskammion jälkeen kiskon vievät muovattua kalvoa 

tuotteen irrottamista varten. (Ashter 2014, 30). 

 

3.1 Lämpömuovausprosessi kartonkivuokatuotannossa 

Kartongin lämpömuovauksessa päällystetty tai päällystämätön kartonkiaihio muovataan 

lämpömuovauskammiossa halutun muotoiseksi. Muovipäällysteisillä kartongeilla 

muovauksen jälkeen jäähtynyt muovi antaa vuoalle jäykkyyden (Tanninen 2010). 

Vaihtoehtoisesti kartongista voidaan muovata lämpömuovauskammiossa pakkauksen pohja. 

Muovauksen jälkeen kuljetin vie kartonkipohjat muovausyksiköstä ulos, missä alustojen 

päälle sijoitetaan pakattavat tuotteet. Pakkauksen sulkeminen toteutetaan käyttäen 

vakuumipakkaamista. (Reepack S.R.L 2021). Vakuumipakkaamisella 

elintarviketeollisuudessa tarkoitetaan sitä, kuinka elintarvike, esimerkiksi liha tai kala, 

halutaan pitää mahdollisimman tuoreena ilmattomassa pakkauksessa, joka on täysin muovia 

tai osittain muovia (Kerry 2012, 7–8). 
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3.2 Parametrien vaikutus lämpömuovausprosessissa 

Ymmärrys siitä, kuinka eri parametrit vaikuttavat tuotteen lopputulokseen on 

lämpömuovausprosessissa erittäin tärkeää. Lämpömuovauslaitteen parametrien lisäksi on 

tärkeää tietää myös käytettävien materiaalien ominaisuudet sekä niiden yhteensopivuus. 

(Lee et al. 2001, 240–261) Lämpömuovausprosessin tärkeimmät parametrit tuloksen 

kannalta kohdistuvat muovauskammioon. Lämpömuovausyksikössä yleisimmin tunnettuja 

muutettavia parametreja tai työkaluja ovat muotti, vakuumin imureiät, lämpötilat 

esilämmityksessä ja muovausuunissa, puristuspaine sekä lämmitys- ja muovausaika. 

(Subramanian 2010, 51–61). 

 

Muotin geometrialla ja lämmönjohtavuudella voidaan vaikuttaa tuotteen pintalämpötilaan 

sekä muovautuvuuteen. Vakuumin imureikien koko täytyisi pitää minimissään 

halkaisijaltaan, jotta voidaan välttyä imureikien aiheuttamista jäljistä tuotteeseen. Suurempia 

imureikiä käytetään tavallisesti muovattaessa paksumpia materiaaleja. Reikien huolellisella 

sijoittamisella voidaan vähentää syklin kestoa ja paine-erojen muodostumista muovauksen 

aikana. (Subramanian 2010, 51–61) 

 

Lämpömuovauksessa käytetyt lämpötilat riippuvat paljon käytettävistä materiaaleista. 

Muovilla muovauksessa täytyy käyttää lämpötilaa, joka suurempi kuin materiaalin 

muovautuvuuslämpötila. Käytettäviin lämpötiloihin vaikuttaa myös muovaustyypin valinta. 

Esimerkiksi mekaanista painetta hyödyntävillä lämpömuovausprosesseilla on erilaiset 

käyttölämpötilat kuin prosessissa, jossa painetta ei käytetä laisinkaan. (Subramanian 2010, 

99–100) 

 

Tyypillisesti lämpömuovauksessa käytettäviä paineen muotoja ovat ilmanpaine ja 

mekaaninen paine. Mekaanista painetta käytetään pääasiassa muovattaessa paksumpia 

materiaaleja. (Throne 2008, 10–25). Lämpömuovauksessa paineen suuruus riippuu paljon 

käytettävästä materiaalista ja sen kestävyydestä. Paine säädetäänkin muovauskammiossa 

niin, että materiaali muovautuu kauttaaltaan ilman paineen aiheuttamia epätasaisuuksia tai 

jälkiä, kuten ilmakuplat. Käytettävä ilmanpaine on tyypillisesti muovien 

lämpömuovausprosessissa välillä 0,5–4 Baaria (UniversalPlastics 2021). (Ashter 2014, 280–

314). 
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Aikariippuvaisia tekijöitä lämpömuovausprosessissa ovat muovaus- ja lämmitysaika. 

Lämmitysajalla tarkoitetaan, kuinka kauan päällystysmateriaalia lämmitetään ja 

muovausajalla tarkoitetaan, kuinka kauan koko muovausprosessi kestää. Muovausajan 

pituuteen sisältyy lämmitysaika ja paineiden ylläpitoaika. (Ashter 2014, 15–36). 

Lämpömuovaukseen liittyvän tutkimuksen (Soriano et al. 2006) mukaan muovausaikaan 

sisältyvä paineiden ylläpitoajan vaikutus pinnanlaadun vaihtelevuuskertoimeen CV on hyvin 

pientä. Lämmitysajan vaikutus pinnanlaatuun huomattiin tutkimuksessa huomattavasti 

suuremmaksi. CV-kerroin kuvaa pinnanmuotojen vaihtelevuutta nollatasoon nähden kaavan 

(1) mukaan, jossa n = mittauskertojen määrä, X_i = arvo kohdassa i ja X ̅ = nollataso. 

 

𝐶𝑉 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖 − �̅�)

𝑛

𝑖=1

                                    (1) 

 

Muovausaika voi vaihdella paljon halutun nopeuden tai tasaisen laadun takia, mutta yleisesti 

muovausaika pysyy alle kymmenen sekunnin. Liian lyhyen lämmitysajan johdosta aihio ei 

välttämättä ole kauttaaltaan oikeanlämpöinen, jolloin pakkaukseen tulee epätasaisuutta. 

(Ashter 2014, 280–313; Soriano et al. 2006). 
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4 KARTONGIN JA SKIN-TYYPPISEN KALVON KÄYTTÄYTYMINEN 

LÄMPÖMUOVAUSPROSESSISSA 

 

 

Kartonki- ja paperimateriaalien tärkeimpiä parametreja ovat neliömassa, paksuus, lujuus 

sekä ilmanläpäisevyys. Neliömassan eli massan suhde tiettyä pinta-alayksikköä kohden ja 

paksuuden arvot ovat yleensä muovausprosesseissa käytettävissä kartonkimateriaaleissa 

suuria, sillä paineiden suuruuksien sekä kartongin kuitujen heikkouden takia kartongin 

repeäminen on todennäköistä liian ohuilla tai heikoilla kartonkimateriaaleilla. (Niskanen 

2008, 11–59). Lujuuden kannalta on otettava huomioon, ettei muovattava kartonki pääse 

venymään tai repeämään liikaa muovauksen aikana aihioon kohdistuneiden voimien takia 

(Tanninen et al. 2014). 

 

Skin-tyyppistä kalvomateriaalia käytetään usein vakuumipakkaamisessa.  

Vakuumipakkaamisessa skin-tyyppisen kalvon käyttäminen on suhteellisen uusi prosessi. 

(Kameník 2014). Skin-tyyppiset kalvot ovat yleensä läpinäkyviä puhallettuja kalvoja, joista 

esimerkkinä polystyreeni kalvot. Polystyreeni kalvojen suurimmat edut halvan hintansa 

lisäksi ovat erittäin hyvät antistaattiset ominaisuudet, suuri repeämisen vastustamiskyky ja 

painettavuus. (Polymer Properties Database 2021; Kanai and Campbell 2014, 28–63). 

 

Lämpömuovauksessa voidaan myös hyödyntää skin-tyyppistä materiaalia tuotettaessa skin-

pakkauksia. Skin-pakkauksien prosessi eroaa hieman perinteisistä 

lämpömuovausprosesseista. Prosessissa pakattava tuote on asetettu pohjamateriaalin päälle, 

joka voi olla muovia tai päällystettyä kartonkimateriaalia. Muottina prosessissa toimii itse 

pakattava tuote. Skin-typpinen materiaali kuumennetaan ja lasketaan tuotteen sekä 

taustamateriaalin päälle sulkien tuote materiaalien väliin. Ilman poistamiseksi ja pakkauksen 

tiukentamiseksi prosessissa käytetään vakuumia, joka vetää kalvomateriaalia puoleensa 

taustamateriaalin läpi. Kalvomateriaali siis muodostaa kuumasaumauksen taustamateriaalin 

kanssa. (Selke and Culter 2016, 278–279).  Lämpömuovausprosesseja, jotka hyödyntävät 

paineilmaa muovauskammiossa, voidaan myös hyödyntää tuotteiden 

vakuumipakkaamisessa skin-tyyppisellä kalvolla. (Multivac 2018). 
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5 LABORATORIOMITTAUKSET 

 

 

Tässä osiossa tutkittiin mahdollisuutta päällystää kartonkivuoka skin-tyyppisellä kalvolla 

lämpömuovausprosessissa. Lisäksi parametrien raja-arvoja onnistuneen tuloksen 

savuttamiseksi pyrittiin selvittämään prosessin tehokkuuden parantamiseksi. Tutkimus 

suoritettiin Lappeenrannan pakkaustekniikan laboratorion tiloissa. 

 

5.1 Materiaalit sekä prosessi- ja mittauslaitteet 

Kartonkivuokien valmistukseen käytettiin kahta neliömassaltaan erilaista materiaalia. 

Materiaaleina oli Trayforma 190 sekä Trayforma 350, joiden luvut kuvaavat materiaalien 

neliömassaa. Neliömassa kuvaa massan suhdetta pinta-alayksikköä kohden. Käytettävät 

kartonkimateriaalit ovat monikerroskartonkeja, joissa päällimmäiset kerrokset ovat 

valkaistua sellumassa (SBS) ja sellumassa kerroksien välissä on kemitermomekaanista 

massaa (CTMP). Trayforma materiaalien tarkemmat ominaisuudet nähdään kuvasta 3. 

Kuvan materiaali on päällystetty kartonkimateriaali, mutta pohjamateriaalin (baseboard) 

arvot vastaavat tutkimuksessa käytettävien kartonkimateriaalien arvoja. Tutkimuksessa 

kartonkimateriaaleista käytetään lyhenteitä TF 190 ja TF 350. Skin-tyyppisenä 

päällystemateriaalina molempien kartonkimateriaalien päällystämiseen käytettiin VSF 

SKIN 100 kalvoa, jonka ominaisuudet nähdään liitteen I tuoteselosteesta. Tuoteselosteen 

mukaan VSF SKIN 100 soveltuu elintarvikkeiden pakkaamiseen. 
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Kuva 3. Trayforma materiaalien ominaisuudet. Käytettävät materiaalit merkattu punaisella. 

Tutkimuksessa käytettävien materiaalien arvot vastaavat merkattujen materiaalien 

baseboard eli pohjamateriaalien arvoja. 

 

Kartonkivuokien puristusmuovaus suoritettiin LUT-yliopiston pakkaustekniikan 

laboratorion Pakkaamo 2020 laitteella. Laitteen muovausmenetelmä perustuu 

puristusmuovaukseen, jossa kartonkiaihiosta muotoillaan puristuspaineen avulla vuoka. 

Muovaus suoritetaan kehätyökalun, naarasmuotin ja urosmuotin avulla. Paine muovauksessa 

tuodaan urosmuotin avulla. 

 

Lämpömuovausprosessilaite, jossa VSF SKIN 100 kalvo puhallettiin kartonkivuoan päälle, 

on Variovac Primus, johon kuuluu muovauskammio, suljentayksikkö ja leikkausyksikkö 

(Kuva 4.). Kartonkivuokien päällystäminen suoritettiin laitteen muovauskammiossa. 
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Esikokeina tehdyt kuumasaumaukset suoritettiin RDM HSB-1 kuumasaumurilla (Kuva 5.) 

RDM HSB-1 laboratoriokuumasaumauslaitteella voidaan suorittaa standardin ASTM 

F2029-16 (ASTM F2029-16, 2016) mukaisia saumauksia. 

 

 

Kuva 4. Variovac Primus lämpömuovauslinja 

 

 

Kuva 5. RDM HSB-1 Kuumasaumuri 
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Tuloksien analysointiin käytettiin Shimadzu AGS-X vetokoelaitetta (Kuva 6.), jonka 

testimenetelmä valikoimasta käytettiin ”peel and adhesive test” ominaisuutta, jolla pystyttiin 

mittaamaan adheesion lujuus Newtoneissa. Kuumasaumurilla tehtyjen saumojen ja 

lämpömuovattujen vuokien adheesiotestit suoritettiin F88/F88M-15 standardin mukaisesti 

(F88/F88M-15, 2016). 

 

 

Kuva 6. Shimadzu AGS-X mittalaite 

 

Kartonkimateriaalien ilmanläpäisevyys mitattiin L&W BENDTSEN TESTER laitteella 

(Kuva 7.). Laitteen toimintaperiaate perustuu paine-erojen havaitsemiseen kartongin eri 

puolilla.  
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Kuva 7. L&W BENDTSEN TESTER 

 

5.2 Mittausmenetelmät   

Ilmanläpäisevyystesti suoritettiin kummankin materiaalin kohdalla 15 kertaa ottamalla tulos 

materiaaliaihiosta aina eri kohdasta. Testilaitteen avulla pystyttiin lukemaan ml/min tuloksia 

ISO 5636-3 standardin mukaisesti (ISO 5636-3, 2013). Kartonkimateriaali asetettiin mittarin 

väliin, joka pystyi havaitsemaan paineen muutokset kartongin molemmilla puolilla. Paine-

eron avulla laite laskee ilmanläpäisevyyden yksikössä ml/min. Standardin mukaan (ISO 

5636-3, 2013) tulokset täytyi muuttaa kuvamaan ilmanläpäisevyyttä oikeassa yksikössä eli 

μm/Pas, jossa Pas = Pascalsekunti. Muutos tapahtuu kaavan (2) mukaan, U = 

ilmanläpäisevyys jossa �̅� = ilman tilavuusvirta, A = mittauspinta-ala ja ∆𝑝 = paine-ero. 

Mittauspinta-alana oli 10 cm² ja paine-erona 1,47kPa, mitkä saatiin laitteen antamista 

vakioparametreista. 

 

𝑈 =  
�̅�

𝐴 ∗ ∆𝑝
                                   (2) 

 

Referenssinäytteiden saumaamiseen käytetään RDM HSB-1 kuumasaumuria, jonka avulla 

pystytään simuloimaan lämpömuovausprosessin olosuhteita sekä pystytään tuottamaan 

saumoja, jotka ovat valmistettu eri parametreilla. Lisäksi kuumasaumurilla pyrittiin 

selvittämään alustavia parametreja, joilla skin-kalvo saataisiin tarttumaan kartongin pintaan. 

Kuumasaumauksessa käytettävät parametrivaihtoehdot on esitetty taulukossa 1. 
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Parametreista testattiin kaikki mahdolliset yhdistelmä vaihtoehdot, joten erilaisia 

kuumasaumauksia oli yhteensä 36.  

 

Taulukko 1: Kuumasaumauksessa käytetyt parametrivaihtoehdot 

Lämpötilat [°C] Paineet [bar] Muovausajat [s] 

150, 170, 190, 210 1, 3, 5 0,5, 1, 2 

 

Kuumasaumurilla tehtiin 200 mm x 25,4 mm saumoja asettamalla kartonki ja kalvo 

kuumasaumurin puristimen väliin, jonka jälkeen saumaukset leikattiin oikean kokoisiksi 

peel-testiä varten F88/F88M-15 standardin mukaisiksi testikappaleiksi (F88/F88M-15, 

2016). Tuloksien avulla pystyttiin arviomaan eri parametrien roolia, sekä alustavasti pohtia 

millä parametrin arvoilla pystyttäisiin saamaan samanlaisia tuloksia itse 

lämpömuovauslaitteella. Suurimpana erona varsinaiseen lämpömuovaukseen oli kuitenkin 

saumauksen paineen lähde, sillä kuumasaumaus perustuu mekaaniseen paineeseen ja 

lämpömuovausyksikön toiminta perustuu ilmanpaineeseen. 

 

Kartonkivuokien puristusmuovaus suoritettiin Pakkaamo 2020 laitteella. Nuutatun 

kartonkiaihion mitat ennen muovausta olivat 226,4 mm x 239,7 mm ja puristusmuovauksen 

jälkeen 178 mm x 165 mm x 45 mm. Puristusmuovaukset tehtiin molemmille materiaaleille 

nuutatuille aihioille samoilla parametreilla. Molemmista materiaaleista muovattiin yhteensä 

noin 120 vuokaa. 

 

Lämpömuovaus suoritettiin lämpömuovausprosessilaitteen muovauskammiossa. Ennen 

koeparametrien valitsemista haluttiin selvittää esilämmityksen, vakuumin sekä 

lämmitysajan tarpeita sillä niiden vaikutusta ei pystytty kuumasaumurilla emuloimaan. 

Esilämmityksellä pystytään tehostamaan prosessin tehokkuutta, koska esilämmitys 

seuraavalle kalvo-osuudelle tapahtuu edellisen kalvo-osuuden varsinaisen muovauksen 

aikana. Kuvan 8 mukaisesti lämpömuovauskammiossa olevaan väljään muottiin asetettiin 

kartonkivuoka. Muotin alla sijaitsee vakuumi, joka imee ilmaa imureiän avulla. Imureikä 

sijaitsee noin vuokamuotin alasärmän puolessavälissä. Lisäksi muotin ja vuoan väliin on 

asetettu tiiviste, joka ohjaa muovauksessa käytettävää ilmanpainetta vuoan alueelle ja auttaa 

vuokaa pysymään paikallaan. 
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Kuva 8. Kartonkivuoan asettaminen muottiin 

 

Muovausyksikön yläosassa sijaitsevat lämmitysvastukset. Yksikön alaosa, jossa vakuumi ja 

vuoka sijaitsee, nousee mekaanisesti kammion yläosaan kiinni, minkä jälkeen alkaa 

varsinainen muovausprosessi. Lämmitysvastukset lämmittävät yläosassa olevaa 

esilämmitettyä kalvoa halutun lämpöiseksi asetetun ajan mukaan ja yläpuolelta tulevan 

ilmanpaineen sekä halutessa alapuolella olevan vakuumin avulla saadaan kalvo 

painautumaan kartongin pintaan. Paineiden pitoaika määräytyy asetetun muovausajan 

mukaan. Muovauksen jälkeen mekaniikka laskee alaosan takaisin paikalleen ja onnistuneen 

päällystämisen myötä vuoka jää kalvo-osuuteen kiinni, jonka jäähtyminen tapahtuu ajan 

funktiona. Kuljetin vie päällystetyn kartonkivuoan ulos muovauskammiosta. Koko prosessi 

toteutettiin vuoka kerrallaan kertaluontoisesti, sillä vuoan asettaminen muottiin ja vuoan 

poisto kalvo-osuudesta suoritettiin käsin. Esitestien perusteella valitut parametrivaihtoehdot 

kartonkivuokien päällystämiseen muovauskammiossa nähdään taulukosta 2. 

Parametrivaihtoehdoista suoritettiin kaikki mahdolliset yhdistelmävaihtoehdot, jolloin 

vuokien päällystyksiä suoritettiin yhteensä 27 kappaletta. Muovauksissa puhalluspaine 

pidettiin vakiopaineessa 1,2 Bar. 

 

Taulukko 2. Kartonkivuokien päällystämisessä lämpömuovauksessa käytetyt 

parametrivaihtoehdot 

Lämpötilat [°C] Muovausajat [s] Lämmitysajat [s] 

150, 170, 190 1, 2, 3 1, 2, 3 
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Päällystettyjen kartonkivuokien peel-testiin käytettävät kappaleet leikattiin kolmelta eri 

sivulta Kuvan 9 mukaisesti. Leikatut kappaleet taitettiin käsin mahdollisimman suoraksi, 

jotta kokeen olosuhteet vastaisivat mahdollisimman paljon F88/F88M-15 standardin 

(F88/F88M-15, 2016) mukaisia määreitä. Nuuttauksien eli kuvassa 8. näkyvien kulmien 

epätasaisuuksien kohdalta adheesion oletettiin olevan hieman parempi kuin muualla 

vuoassa, mutta testin suorittaminen nuuttauksien kohdalta standardin mukaisesti olisi 

luultavasti antanut vääriä tuloksia leikkaamisen ja taittamisen hankaluuden vuoksi. 

Leikkaamista ja taittamista hankaloitti erityisesti vuoan kulmien pyöreä muoto. 

 

 

Kuva 9. Peel-testi kappaleiden leikkaaminen 

 

Kuumasaumurilla tehtyjen saumojen ja lämpömuovattujen vuokien adheesiotestit 

suoritettiin vetokoelaitteella standardin mukaisesti (F88/F88M-15, 2016) poissulkien 

suositeltava mittaväli, joka jouduttiin kasvattamaan 30 millimetriin testin toteutettavuuden 

takia. Kyseisen standardin mittaustekniikoista käytettiin tekniikkaa C, kuten kuvassa 10. 

Tekniikassa C muovikalvoa vedetään kartongista irti testikappaleen myötäisesti laitteen 

leukojen avulla. Leukojen irtaantuminen tapahtuu nopeudella 200 mm/min. 
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Kuva 10. Vetokoelaitteen mittaustekniikka 

 

Pinnanlaatua pyrittiin vertailemaan päällystämättömän ja päällystetyn kartonkivuoan välillä 

käyttämällä 3D-profilometria. Laite ei soveltunut tähän tutkimukseen tuloksien 

vaihtelevuuden ja satunnaisen tasaisuuden takia. Pinnanlaaduista ei saatu 

raportoimiskelpoisia tuloksia. 
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6 LABORATORIOTUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

Tässä luvussa käsitellään laboratoriomittauksien tuloksia ja analysoidaan tuloksien 

tarjoamaa dataa. Tuloksia saatiin ilmanläpäisevyydestä, kuumasaumauksien ja 

päällystettyjen kartonkivuokien adheesioiden lujuudesta ja päällystettyjen kartonkivuokien 

silmämääräisestä analysoinnista. Datan keruu on suoritettu joko laitteiden datan keruun 

avulla tai käsin kirjaamalla. Tärkeimpinä tuloksina pidettiin kartonkivuokien päällystämisen 

silmämääräisiä tuloksia ja vetokoelaitteella suoritettuja adheesion lujuuden testituloksia. 

 

6.1  Ilmanläpäisevyys ja kuumasaumaus 

Ilmanläpäisyllä on suuri vaikutus lämpömuovausprosessissa varsinkin käytettäessä 

vakuumia. Jos kartongin ilmanläpäisy on liian pientä suhteessa kartongin kestävyyteen, niin 

kartonkivuoka vaurioituu vakuumin sekä ilmanpaineen tuottamista rasituksista. Suuremman 

neliömassan omaava materiaali läpäisee vähemmän ilmaa, mutta sen lujuusominaisuudet 

ovat parempia. Liitteen II mittaustuloksien keskiarvosta saatiin kartonkimateriaalien 

ilmanläpäisevyydeksi 623 ml/min ja 398 ml/min, joista suurempi tulos saatiin materiaalille 

Trayforma 190 ja pienempi tulos materiaalille Trayforma 350. Käyttäen aiemmin mainittua 

kaavaa (2.1), saatiin ilmanläpäisevyydeksi kyseisille materiaaleille 7,04 μm/Pas ja 4,50 

μm/Pas. 

 

150 °C:ssa kuumasaumatut kappaleet eivät kestäneet peel-testin esitestin voimavaatimusta, 

jonka suuruus asetettiin minimiin (1 N). 150 °C:n kuumasaumauksista ainoa sauma, joka 

kesti esitestin oli sauma parametreilla 5 Bar ja 2 s. Kyseisen lämpötilan saumaukset 

voidaankin siis pitää lähes kelvottomana lämpötilana, vaikka VSF SKIN 100 kalvolle 

minimikäyttölämpötilaksi oli standardissa annettu 150 °C. Irrotettaessa käsin 

muovipäällyste kartongista huomattiin kuitenkin pienen tartunnan tapahtuneen, sillä 

kartongin kuituja oli tarttunut muoviin. 

 

Muilla lämpötiloilla eli 170 °C, 190 °C ja 210 °C toteutetut kuumasaumaukset olivat 

testauskelpoisia ja tuloksia pystyttiin analysoimaan. Lähtökohtaisesti oletettiin, että 

lämpötilan noustessa, saumauksen kestävyys kasvaa, mutta tarkoituksena oli löytää kasvun 

suuruus sekä merkitys. Luonnollisesti lämpötila lämpömuovausprosessissa halutaan pitää 

mahdollisimman matalana, joten pienin lämpötila, jolla saumaus olisi käyttökelpoinen on 
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tärkeää löytää. Kuvassa 11. nähdään liitteen III mukaisten peel-testien tuloksien 

keskiarvojen kuvaajat eri lämpötiloissa. 

 

 

Kuva 11. Kuumasaumaustulosten keskiarvojen kuvaajat. a) Saumauslämpötila 170 °C. b) 

Saumauslämpötila 190 °C. c) Saumauslämpötila 210 °C. 

 

170 °C:n kuvaajien mukaan useilla parametriyhdistelmillä ei saatu testaamiskelvollisia 

saumauksia adheesion muodostumisen puutteen takia tai tulos oli alle 1 N, joten 170 °C:n 

kuvaajia ei verrata muiden lämpötilojen kuvaajiin. Ainoat kelvolliset tulokset 1 baarilla 

saatiin kahden sekunnin muovausajalla, lämpötilasta riippumatta. Vertailemalla 190 °C:n ja 

210 °C:n tuloksia nähdään, kuinka lämpötilan nostaminen ei enää paranna tuloksia vaan 

vakiinnuttaa tuloksia eri paineissa. 210 °C:n muovauksissa 3 baarin sekä 5 baarin ero on 

pienentynyt huomattavasti. Ennen kartonkivuokien lämpömuovaamista voidaan nyt olettaa 

lämpötilan vaikutuksen olevan suhteellisen pieni sekä muovausaika voidaan olettaa suureksi 

vaikuttajaksi. 

 

6.2  Kartonkivuokien lämpömuovaus 

Ennen varsinaisia kartonkivuoan lämpömuovauksia haluttiin selvittää esilämmityksen sekä 

vakuumin vaikutus lopulliseen tulokseen. Ensimmäinen lämpömuovaus suoritettiinkin siis 

ilman esilämmitystä sekä ilman vakuumia. Tulos oli odotetusti erittäin heikko. Skin-kalvon 

tarttuminen kartongin pinnalle tapahtui pääasiassa ainoastaan kauluksen alueella, kuten 
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kuvasta 12 nähdään. Parametreina kuvassa 11 näkyvälle kartonkivuoalle lämpömuovauksen 

aikana olivat muovausaika 10 s, lämpötila 190 °C, lämmitysaika 3 s sekä paine 1,2 Bar. 

Koska muovaus- ja lämmitysaika kuvassa 11. näkyvässä muovauksessa olivat suhteellisen 

pitkät eikä tulosta voida siis selittää niillä, voidaan esilämmityksen käyttöä pitää prosessin 

kannalta pakollisena. 

 

 

Kuva 12. Kartonkivuoan lämpömuovaus ilman esilämmitystä tai vakuumia 

 

Lämpömuovausyksikön pohjalla olevan vakuumin avulla pystytään vaikuttamaan 

lämpömuovauksessa tapahtuvaan paineeseen ja saumauspinnan tasaisuuteen. Vakuumin 

vaikutusta haluttiin kokeilla päällystäessä kartonkivuokia, sillä se saattaisi parantaa tuloksen 

laatua poistamalla tehokkaasti ilmaa kalvon ja kartongin välistä. Testiajo vakuumin kanssa 

suoritettiin Trayforma 350 kartongille hyödyntäen esilämmitystä. päällystäminen suoritettiin 

parametreilla lämpötila 190 °C, muovausaika 3 s, lämmitysaika 3 s ja paine 1,2 baaria. 

Kuvasta 13 huomataan kuinka vakuumin käyttäminen antaa vuoalle liian suuren paineen, 

jolloin kartongin rakenne pettää ja vuoka repeää. 
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Kuva 13. Testiajo lämpömuovauksessa käyttäen vakuumia ja esilämmitystä 

 

Näiden kahden testiajon perusteella voitiin päättää varsinaiseen testiin käytettävät parametrit 

ja päällystämiset päätettiin suorittaa ilman vakuumia käyttäen esilämmitystä. Lisäksi 

testiajojen perusteella paine päätettiin pitää vakiona ja paineen tilalle muuttuvaksi 

parametriksi valittiin lämmitysaika, jonka odotettiin vaikuttavan laajemmin lopullisiin 

tuloksiin. Trayforma 190 materiaalista puristusmuovatut vuoat eivät kestäneet suurempia 

paineita ja pienemmillä paineilla tulokset olivat liian heikkoja. Kartonkivuokien 

päällystämisessä käytettävät parametrivaihtoehdot on aiemmin esitetty taulukossa 2. 

 

Liitteessä IV nähdään kartonkivuokien päällystämisen silmämääräiset tulokset 

lämpömuovausprosessissa. Tavoitteena lämpömuovausprosessissa on saada aikaan tasainen 

pinta sekä tasainen tarttuminen päällysteen ja kartongin välille koko muovauspinta-alalle. 

Päätulosten lisäksi silmämääräisessä analysoinnissa kiinnitettiin huomioita tuloksen 

kokonaisuuden esteettisyyteen.  Tuloksien perusteella 150 °C:n muovauksissa adheesiota ei 

syntynyt lähes laisinkaan. Tämä oli kuitenkin odotettavissa kuumasaumauksen tuloksien 

perusteella, mutta 150 °C päätettiin silti asettaa yhdeksi lämpötilavaihtoehdoksi, sillä 
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liitteessä I olevan VSF SKIN 100 tuoteselosteen mukaan kyseissä lämpötilassa 

saumautumisen täytyisi olla mahdollista. Lisäksi yhden sekunnin muovausaika todettiin liian 

lyhyeksi, koska adheesiota ei kyseisellä muovausajalla saatu tapahtumaan ilman ilmakuplia 

tai ryppyjä riippumatta muiden parametrien arvoista. Kuvassa 14 nähdään kaksi esimerkkiä 

ilmakuplien muodostumisista muovausprosessissa. Kuvassa vuokien kulmiin on 

muodostunut selvä ilmakupla, joka kertoo siitä, ettei kalvo ole saavuttanut suurta adheesiota 

kartongin kanssa. Pienet ilmakuplat kertovat vähemmän adheesion suuruudesta, mutta 

vaikuttavat tuotteen esteettisyyteen. Lisää kuvia silmämääräisistä tuloksista löytyy liitteestä 

VI. 

 

 

Kuva 14. Esimerkkejä ilmakuplista ja rypyistä vuoan pinnoituksista lämpömuovauksessa, 

joissa parametrit materiaalin alla järjestyksessä lämpötila, muovausaika, lämmitysaika. 

 

Silmämääräisesti onnistuneimpia vuokia saatiin käyttäen korkeimpia parametreja. Valituista 

parametrivaihtoehdoista korkeimmat olivat 190 °C:n lämpötila sekä 3 sekunnin lämmitys- 

ja muovausaika. Kuvassa 15 nähdään esimerkki parhaimpien tuloksien pinnanlaadusta ja 

esteettisyydestä. 
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Kuva 15. Esimerkki onnistuneesta vuoan pinnoituksesta lämpömuovauksella parametreilla 

190 °C, paine 1,2 Bar, muovausaika 3 s, lämmitysaika 3 s 

 

Kartonkimateriaalien suurimpana erona lämpömuovausprosessissa oli ulkonäön 

muuttuminen sekä vuoan kestävyys kovan paineen alla. Koska kartonkivuokien 

lämpömuovauksessa käytettävä muotti on todella väljä, niin vuokaa tukeva pinta-ala on 

hyvin pieni. Muotin rakenteen aiheuttamat paikalliset voimat siis aiheuttavat vuoan 

lommoutumisen. Pienemmän neliömassan omaavasta Trayforma 190 materiaalista 

valmistettu vuoka kärsi selvästi paineilman aiheuttamista voimista, jolloin vuoan 

ulkopuolelle jäivät selkeät jäljet muotista (Kuva 16.). Kuvan 16. vuoat olivat 

muovauskammiossa samojen parametrien vaikutuksessa. 
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Kuva 16. Kartonkivuokien muodonmuutos molempien kartonkimateriaalien kohdalla 

 

Muodonmuutoksen huomattiin tapahtuvan erityisesti kolmen sekunnin muovausajalla 

riippumatta lämpötilasta tai lämmitysajasta. Toisena esteettisenä havaintona huomattiin 

molempien kartonkien tapauksissa vuoan painautuvan vakuumireiän puolelta niin, että 

vuoan kaulus suoristui (Kuva 17.). Kauluksen suoristuminen tekee vuoasta 

käyttökelvottoman, sillä kauluksen avulla vuoka pystytään saumaamaan suljentayksikössä. 
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Kuva 17. Kauluksen suoristuminen Trayforma 190 materiaalilla 

 

Silmämääräisiä tuloksia tarkemmin analysoiden voidaan jo päätellä tiettyjen 

prosessiparametrien minimivaatimuksia, joilla kartonkivuokien päällystäminen 

lämpömuovausprosessissa täytyisi onnistua. Materiaaleista selkeästi parempi vaihtoehto on 

suuremman neliömassan omaava Trayforma 350. Päällystämisen onnistumisprosentti tällä 

materiaalilla oli huomattavasti suurempi sekä kartonkivuoan esteettisyys säilyi paremmin 

lämpömuovausprosessin aikana. Silmämääräisesti onnistuneeksi päällystykseksi 

määriteltiin vuoka, jolla adheesio on tapahtunut koko vuoan pinta-alalla ilman ilmakuplia, 

ryppyjä tai suurta muodonmuutosta. näiden kriteerien täyttymiseksi huomattiin 

minimiparametrit materiaaleille olevan erilaiset. Muovausajaksi Trayforma 350 

materiaalille riitti yhden sekunnin muovausaika ja Trayforma 190 materiaalilla 

minimimuovausaika oli kaksi sekuntia. Lämmitysajoissa huomattiin samanlainen 

vaikutusten ero materiaalien välillä. Trayforma 350 materiaalille riitti siis yhden sekunnin 

muovaus- ja lämmitysaika ja Trayforma 190 materiaali vaati vähintään kahden sekunnin 

muovaus- ja lämmitysajan. Lämmitys- ja muovausaika aika vaikuttavat suuresti prosessin 

syklin pituuteen, mikä taas vaikuttaa prosessin tehokkuuteen. Lämpötiloista, joilla 

onnistuneita tuloksia saatiin, oli molemmille materiaaleille selvästi minimissään 170 °C, 

sillä 150 °C:n muovauksilla päällyste ei tarttunut lainkaan. Trayforma 350 materiaalille 
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lämpötilan minimivaatimus oli kriittinen sillä 170 °C:n ja 190 °C:n päällystämiset tällä 

materiaalilla onnistuivat silmämääräisesti lähes aina riippumatta muiden parametrien 

muuttamisesta. 

 

 

6.3  Päällystettyjen kartonkivuokien adheesio ja pinnanlaatu 

Lämpömuovausprosessista saatiin silmämääräisesti erittäin lupaavia tuloksia, sillä skin-

tyyppinen kalvo vaikutti tarttuvan kartongin päälle koko pinta-alaltaan eikä selviä 

ilmakuplia tai ryppyjä parhaimmissa tuloksissa nähty. Tulos ei kuitenkaan ollut 

halutunlainen sillä pinnoilla, joihin kohdistui vain paineilman aiheuttamaa painetta, ei 

adheesio tapahtunut tarpeeksi vahvasti, vaikka silmämääräisesti kalvo olisi koko vuoan 

pinta-alalla saavuttanut vahvan adheesion. Käsin revittäessä kalvoa ja kartonkia erilleen 

kauluksen kohdalla tuntui selvästi suuremman adheesion muodostuneen. Vuoan seinämiltä 

ja pohjalta revittäessä kalvo irtaantui vaivattomasti. Kuvasta 18 nähdään tarttumisien erot 

kauluksen ja pohjan adheesion muodostumisesta suurimpien parametrien 

lämpömuovauksessa. Kartonkivuoan kauluksella tapahtuu huomattavasti parempi 

tarttuminen johtuen mekaanisesta paineesta, jolla saatiin päällyste tarttumaan niin hyvin, että 

kartongin kuiturakenne petti ennen muovin ja kartongin välistä tartuntaa päällystettä 

vedettäessä irti vuosta. Pinta-aloille, joihin kohdistui vain ilmanpaine, saatiin päällyste 

tarttumaan vain kartongin pinnan kuituihin. 
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Kuva 18. Kartonkivuoan kauluksen ja pohjan adheesioiden erot parametreilla 190 °C 

muovausaika 3 s ja lämmitysaika 3 s  

 

Kartonkivuoan pohjalle ei saatu tarpeeksi suurta adheesiota, jotta se olisi läpäissyt 

vetokoelaitteella tehdyn peel-testin esitestivaatimuksen, joka asetettiin minimiin (1 N). 

 

Aiemmin mainittujen erojen johdosta tutkimusta jatkettiin vuoan kauluksen adheesion 

tutkimisella, sillä eroavaisuuksia oletettiin kauluksilla olevan huolimatta paineen muodon 

vaihtumisesta. Lisäksi jos päällystämistä lämpömuovaustekniikalla käytetään suoraan 

pakkauksen sulkemiseen, pidettiin kauluksella olevan adheesion vahvuutta tärkeänä. Kuten 

aiemmin on mainittu, kartonkivuoan kauluksen alueelle kohdistuu mekaaninen paine, jonka 

avulla vuoka saadaan pysymään paikallaan lämpömuovauksen ajan. 

 

Vaikka tiettyjen vuokien päällystämiset eivät olleet silmämääräisesti olleet onnistuneita 

suoritettiin peel-testit kaikille vuoille, jotta vertailu olisi kattavaa. Kuumasaumauksien 

perusteella 150 °C:n päällystämiset eivät kestäisi peel-testin esitestivaatimusta. Kuvasta 19 

nähdään Trayforma 190 kartonkivuokien peel-testien tulokset kuvaajina, joissa viivojen eri 
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värit kuvaavat eri muovaamisaikoja. Kuvaajat on tehty liitteen V mukaisien tuloksien 

keskiarvojen perusteella, joista on poistettu yli 2 Newtonin poikkeamat muista tuloksista. 

 

 

Kuva 19. Kartonkivuokien kauluksen peel-testien keskiarvojen kuvaajat. a) Trayforma 

190, muovauslämpötila 150 °C. b) Trayforma 190, muovauslämpötila 170°C. c) Trayforma 

190, muovauslämpötila 190 °C.  

 

Kuvaajista huomataan, kuinka 150 °C lämpömuovauksista ei tuloksia saatu edes vuoan 

kaulukselta tietyillä parametreilla, sillä testi ei läpäissyt esitestin vaatimaa voimaa. 170 °C 

lämpömuovauksia sekä 190 °C lämpömuovauksia verrattaessa suurimpana erona huomataan 

hajonnan selvä putoaminen, sillä lähes kaikki 190 °C:n muovauksen avulla tehdyt 

pinnoituksien adheesioiden lujuus pysyy lähes muuttumattomana. Tämä myös tarkoittaa 

sitä, että muovaus- tai lämmitysajan muuttaminen ei sinänsä paranna päällysteen ja 

kartongin välistä adheesiota kuumasaumaus tuloksista huolimatta. Toisaalta 

kuumasaumaukset perustuvat ainoastaan mekaaniseen voimaan, eikä kuumasaumauksessa 

ole tiivistettä puristusosien välissä. Lisäksi on tärkeää huomata, kuinka lämmitysaika 

vaikuttaa enemmän tuloksiin kuin muovausaika. Esimerkiksi 190 °C muovauksista 

parhaimmat tulokset saatiin 2 sekunnin muovausajalla. Kuvaajista nähdään myös, kuinka 

keskiarvoltaan parhaimmat tulokset saadaan korkeimmassa lämpötilassa. 
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Silmämääräisten tuloksien perusteella Trayforma 350 materiaalilla adheesion läpikotainen 

tarttuminen kartongin pinnalle onnistui huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä, 

kuin pienemmän neliömassan omaavalla materiaalilla. Esteettiset ominaisuudet, kuten 

muodon säilyminen oli TF 350 materiaalilla myös paljon todennäköisempää. Kuvasta 20 

nähdään liitteen V mukaisten tuloksien keskiarvoista johdetut kuvaajat. Keskiarvojen 

laskennasta on jätetty pois yli 2 N poikkeamat, paremman vertailtavuuden vuoksi. 

 

 

Kuva 20. Kartonkivuokien kauluksen peel-testien keskiarvojen kuvaajat. a) Trayforma 

350, muovauslämpötila 150 °C. b) Trayforma 350, muovauslämpötila 170 °C. c) 

Trayforma 350, muovauslämpötila 190 °C. 

 

Voimien keskiarvoja vertailtaessa lämpötilan kannalta huomataan kuinka lämpötilan 

kasvattaminen selvästi vahvistaa päällysteen sekä kartongin välistä adheesiota. 

Kuumasaumaustuloksia analysoidessa luultiin muovausajalla olevan erittäin suuri merkitys 

tuloksien kannalta. Kartonkivuokien peel-testejä tutkiessa kuitenkin huomataan, kuinka 

lämmitys- tai muovausaikaa muuttamalla ei saatu tuloksia selkeästi paranemaan alempiin 

parametreihin verrattuna. 
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TF 190 materiaalista valmistetut vuoat olivat pääasiassa heikkolaatuisempia kuin TF 350 

materiaalista valmistetut vuoat, mutta TF 190 vuoissa näkyi selkeämmin parametrien 

muuttamisen vaikutukset. Lämmitysajan ja muovausajan merkitys näkyy, kun liitteessä V 

olevia tuloksia tutkii tarkemmin. Lämmitysaikaa kasvattamalla molemmilla materiaaleilla 

saadaan hajontaa pienennettyä huomattavasti samoilla lämpötiloilla vaikkei voimien 

keskiarvo sinänsä kasva laisinkaan. Esimerkiksi vertailtaessa 170 °C muovauksia kahden 

sekunnin muovausajalla huomataan, kuinka TF 190 materiaalilla yhden sekunnin 

lämmitysajalla muovattujen vuokien tuloksien minimi ja maksimi arvot ovat 4,14 N ja 5,60 

N kun taas kolmen sekunnin lämmitysajalla muovattujen tuloksien minimi ja maksimi olivat 

6,21 N ja 6,84 N. TF 350 materiaalin samojen parametrien maksimi ja minimiarvot olivat 

3,02 N ja 5,75 N yhden sekunnin lämmitysajalla sekä 4,47 N ja 5,92 N kolmen sekunnin 

lämmitysajalla. Maksimin minimin erotuksesta huomataan hajonnan tippuneen molemmilla 

materiaaleilla selkeästi. Sama trendi jatkui lähes kaikilla muovausajoilla. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kirjallisessa selvityksessä ja tutkimusosuudessa huomattiin skin-tyyppisen kalvon 

käyttämisen päällysteenä lämpömuovausprosessissa olevan mahdollinen tapa tuottaa 

päällystettyjä puristusmuovattuja kartonkivuokia. Aikaisemmin päällystettyjen 

kartonkivuokien tuotantoa on toteutettu puristusmuovaamalla valmiiksi päällystetty 

kartonkiaihio. Skin-tyyppistä muovia suositaan enemmän vakuumipakkaamis olosuhteissa, 

jossa valmiiksi lämpömuovattuun astiaan tuote suljetaan skin-tyyppisellä 

muovimateriaalilla. Skin-pakkauksissa kalvon ja kartongin välille saadaan aikaiseksi 

adheesio, jolloin kartongin päällystäminen skin-tyyppisellä kalvolla voisi olla mahdollista. 

Parametrien vaikutus lämpömuovausprosessissa kartonkiin ja muoviin ovat erilaiset, jolloin 

tuloksia päällystettäessä kartonkivuokia skin-tyyppisellä kalvolla on vaikea ennustaa. 

 

Laboratoriotutkimuksen kartonkimateriaaleista huomattavasti paremmaksi osoittautui 

Trayforma 350 materiaali prosessin tehokkuuden ja esteettisyyden kannalta. Trayforma 350 

materiaalin minimi syklin pituus oli puolet Trayforma 190 materiaalin syklin pituudesta, 

millä on suuri vaikutus prosessin tehokkuuden kannalta. Lisäksi Trayforma 350 materiaali 

kesti paremmin muovauskammiossa tapahtuvien voimien aiheuttamia muodonmuutoksia.  

Tutkimusosuuden selkeäksi ongelmaksi huomattiin kalvon ja kartongin välisen vahvan 

adheesion aikaan saaminen vuoan seinämille sekä pohjalle. Lämpömuovausprosessissa 

parametreja muuttamalla pystyttiin kalvon sekä skin-tyyppisen kalvon välille saamaan 

aikaseksi tasainen adheesio, mutta adheesio ei kuitenkaan ollut tarpeeksi vahva, koska 

paineilman ja viileän muotin epäillään viilentävän kalvoa niin ettei kalvolla ole enää riittävää 

lämpötilaa muodostaakseen vahvaa adheesiota kartongin kanssa. Pakattaessa tuotteita 

suoraan lämpömuovausprosessissa kriittistä on tasaisen ja vahvan tarttumisen 

aikaansaaminen vuoan kaulukselle, jotta pakattu tuote pysyy pakkauksessa. Lämpötilaa 

nostamalla saatiin kauluksella olevaan adheesion selkeitä parannuksia, mutta muiden 

parametrien muuttamisella ei ollut samanlaista selkeää parannusta. Lämpömuovauksen 

lämmitys- ja muovausaikaa suurentamalla peel-testien hajonnassa näkyi pienenemistä, 

jolloin prosessituotannossa voitaisiin maksimoida tasaisen laadun tuottamista. Koska 

vuokien päällystyksiä tehtiin pieni määrä, tulee tuloksiin epävarmuutta erityisesti tuloksien 

hajontaan liittyen. Tutkimuksen edetessä pystyttiin karkeasti määrittämään raja-arvoja 
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päällystämisen onnistumiseksi. Minimimuovauslämpötilaksi molemmille 

kartonkimateriaaleille oli selkeästi 170 °C. Trayforma 190 materiaalilla päällystämisen 

onnistumiseksi syklinpituuteen vaikuttaviksi minimiparametreiksi saatiin kahden sekunnin 

muovaus- ja lämmitysaika. Trayforma 350 materiaalille nämä minimit olivat yhden 

sekunnin muovaus- ja lämmitysaika, jolloin Trayforma 350 materiaalilla prosessitehokkuus 

paranisi. 

 

Prosessin olosuhteisiin, tuloksiin sekä tuloksien tutkimiseen löytyi useita 

parannusehdotuksia. Kartongin ilmanläpäisevyyttä pidettiin hyödyllisenä vakuumia 

käytettäessä, jolloin kaikista kuplista päästäisiin eroon sekä muovin ja kartongin välillä 

syntyisi parempi adheesio. Koska kartonkivuoka ei kestänyt vakuumin käyttöä, tulisi 

luultavasti muotin rakenne muuttaa tukevammaksi. Kartonkivuoan rei´ittäminen saattaisi 

myös vaikuttaa vakuumin aiheuttamiin voimiin. Päällystettäessä kartonkivuokia halutaan 

kalvon osuvan kartongin pinnalle lämpötilassa, jossa adheesion toivotaan tapahtuvan. 

Tämän mahdollistamiseksi täytyisi kehittää systeemi, jossa muotti ja kartonkivuoka olisivat 

lämmitettyjä, jotta adheesion tapahtumista halutussa lämpötilassa pystyttäisiin 

varmentamaan. Lisäksi ilmanpaineen puhalluksen aiheuttamaa viilentävää vaikutusta 

voidaan vähentää käyttämällä lämmitettyä paineilmaa. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Kirjallisessa osuudessa käytiin läpi kartongin taustaa ja merkitystä, kartonkivuokien 

valmistusta puristusmuovauksella, lämpömuovausprosessin periaatetta ja 

lämpömuovausparametrien merkitystä. Puristusmuovausta käytiin pinnallisesti läpi 

perusperiaatteen muodossa ja lämpömuovausprosessia käytiin syvällisemmin läpi 

muovausperiaatteen ja parametrien vaikutusten kautta. Parametrien vaikutusta tutkittiin 

pääasiassa erikseen kartongille ja muoville. Suurimmiksi vaikuttajiksi nousivat esiin 

lämpötila, paine ja syklinkesto. Skin-tyyppisen kalvon taustaa käytiin läpi käyttökohteiden 

ja sovelluksien kautta, kuten vakuumipakkaukset tai skin-pakkaukset. Lisäksi aiemmissa 

tutkimuksissa kartongin ja skin-tyyppisen kalvon välistä saumausta on tutkittu 

puristusmuovauksessa. 

 

Työn tutkimusosuudessa päätavoitteena oli onnistua päällystämään kartonkivuoka skin-

tyyppisellä kalvolla lämpömuovausprosessissa. Tutkimusosuus koostui kartonkien 

ilmanläpäisevyystesteistä, esitesteistä kuumasaumauksella ja kartonkivuokien 

päällystämisestä lämpömuovausprosessissa. Tuloksien analysointi suoritettiin 

päällystämisen onnistumiselle silmämääräisesti ja adheesion muodostumiselle 

vetokoelaitteen avulla. 

 

Kahdesta käytetystä vuokamateriaalista paremmaksi todettiin Trayforma 350 materiaali. 

Trayforma 350 materiaali kesti lämpömuovauksessa käytettäviä paineita huomattavasti 

paremmin sekä pienemmästä ilmanläpäisystään huolimatta päällysteen tarttuminen oli 

helpompi toteuttaa tällä materiaalilla. Alueilla, joihin lämpömuovauksessa kohdistui vain 

ilmanpaine, ei saavutettu merkittävää adheesiota. Kartongin peel-testit kohdistettiin siis 

ainoastaan kartonkivuoan kauluksen adheesion testaamiseen, sillä kauluksella adheesio oli 

riittävällä tasolla. Tutkimuksen tuloksien perusteella kahdeksi tärkeimmäksi parametriksi 

huomattiin lämpötila sekä lämmitysaika. Lämpötilaa nostamalla huomattiin 

lämpömuovauksen onnistuvan huomattavasti paremmin ja tasaisemmin sekä päällysteen ja 

kartongin välille huomattiin muodostuvan vahvempi adheesio. Muovausajalla pystyttiin 

satunnaisesti parantamaan tuloksen laatua, mutta laadun paraneminen oli niin satunnaista, 

ettei muovausajan nostamisella voida aukottomasti laatua parantaa. Silmämääräisesti voitiin 
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todeta, että muovausaikaa nostamalla päällyste saatiin tarttumaan useammin kartongin 

pinnalle ja adheesion hajontaa saatiin vähennettyä. Kolmas muunneltava parametri eli 

lämmitysaika pienensi myös tuloksien hajanaisuutta. Trayforma 190 materiaalilla 

päällystämisen onnistumiseksi minimiparametreiksi huomattiin 170 °C:n lämpötila ja 

kahden sekunnin muovaus- ja lämmitysaika. Trayforma 350 materiaalille minimit olivat 170 

°C:n lämpötila ja yhden sekunnin muovaus- ja lämmitysaika. Jatkotutkimukset ja 

parannusehdotukset kohdistuivat pääasiassa muovauskammion olosuhteiden 

muokkaamiseen.  



44 

 

 

 

LÄHTEET 

 

 

Ashter, S.A. 2014. Thermoforming of Single and Multilayer Laminates Plastic Films 

Technologies, Testing and Applications. William Andrew Publishing. 326 s. 

 

ASTM F2029-16. 2016. Standard Practices for Making Laboratory Heat Seals for 

Determination of Heat Sealability of Flexible Barrier Materials as Measured by Seal 

Strength. ASTM International. West Conshohocken. 11s. 

 

Cepi. 2021. Preliminary statistics. [Verkkodokumentti] Julkaistu 10.02.2021 [Viitattu 

02.03.2021] 2 s. Saatavissa: https://www.cepi.org/wpcontent/uploads/2021/02/Preliminary- 

Draft2020.pdf 

 

Euroopan komissio. 2018. Kertakäyttöiset muovituotteet: Uusilla EU:n säännöillä 

vähennetään merten roskaantumista. [Lehdistötiedote] Julkaistu 28.05.2018 [Viitattu 

20.02.2021] Saatavissa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_18_3927 

 

Ewender, J. Franz, R. Welle, F. 2012. Permeation of Mineral Oil Components from 

Cardboard Packaging Materials through Polymer Films, Packaging Technology and 

Science. 26/7 s. 423–434. 

 

F88/F88M – 15. 2016. Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier 

Materials1. ASTM Int’l, 11 s. 

 

Huang, H. and Nygårds, M. 2010. A simplified material model for finite element analysis of 

paperboard creasing. Nordic Pulp & Paper Research Journal. nro 25/4. s.502–509. 

 

Hänninen, R., Katila, P. and Västilä, S. 2013. Megatrendit muuttavat Suomen metsäalaa. 

Metsätieteen aikakauskirja. 4/2010 s. 675–678. 

 



45 

 

 

Kameník, J. Salakova, A. Pavlik, Z. Borilova, G. Hulankova, R. Steinhauserova, I. 2014. 

Vacuum skin packaging and its effect on selected properties of beef and pork meat. European 

food research & technology. 239/3, 395–402. 

 

Kanai, T., and Campbell, G.A. 2014. Film Processing Advances. Hanser Publishers. 370 s. 

 

Kehittyvä elintarvike. 2010. Stora Enson DeLight -pakkausratkaisu Vuoden 2010 

muoviteko. Elintarviketieteiden Seuran Jäsenlehti. 4/10 s. 80. 

 

Kerry, J.P. 2012. Advances in meat. poultry and seafood packaging. Cambridge: Woodhead 

Pub. 659 s. 

 

Kutz, M. 2017. Applied Plastics Engineering Handbook - Processing, Materials, and 

Applications (2nd Edition), Elsevier, 786 s. 

 

Lee, J.K. Scott, C. Virkler, T. 2001. Effects of rheological properties and processing 

parameters on ABS thermoforming. Polymer engineering and science. 41/2, s. 240–261. 

 

Leminen, V. Tanninen, P. Kainusalmi, M. Bogale, K. Varis, J. 2017. Adding a Polymer Film 

Barrier Layer in the Press Forming Process of Paperboard Trays. Journal of Applied 

Packaging Research. [Verkkoartikkeli] 9/1. s. 8–14. [Viitattu 21.04.2021] Saatavissa: 

https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1078&context=japr 

 

Leminen, V. Tanninen, P. Mäkelä, P. & Varis, J. 2013. Combined Effect of Paperboard 

Thickness and Mould Clearance in the Press Forming Process. BioResources. 8/4. s. 5701–

5714. 

 

Metsäteollisuus. 2019. Euroopan paperin ja kartongin tuotanto yli 90 miljoonaa tonnia. 

[Uutinen] Julkaistu 08.07.2019 [Viitattu 2.3.2021] saatavissa: 

https://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/euroopan-tuotanto-yli-90-miljoonaa-tonnia 

 



46 

 

 

Morris D. 2016. France Bans All Plastic Dishware Starting in 2020. Fortune 

[Verkkoartikkeli] Julkaistu 18.09.2016 [Viitattu 20.02.2021] Saatavissa: 

https://fortune.com/2016/09/17/france-bans-plastic-dishware-2020/ 

 

Multivac. 2018. Packaging concepts with paper fibre-based materials. [Verkkoaineisto] 

[Viitattu 1.4.2021] Saatavissa: https://fi.multivac.com/fi/multivac/uutiset-ja-

tapahtumat/uutiset/detail/2018/07/778-packaging-concepts-with-paper-fibre-based-

materials/ 

 

Niskanen, K. 2008. Papermaking science and technology. Book 16, Paper physics. 2nd ed. 

totally updated version. Helsinki: Finnish Paper Engineers’ Association.  324 s. 

 

Polymer Properties Database. 2021. Polystyrene. [Crow tietokannan www-sivuilla] [Viitattu 

17.3.2021] Saatavissa: http://polymerdatabase.com/Films/PS Films.html 

 

Reepack S.R.L. 2021. Vacuum Skin Packaging on formable paper film. [Verkkoaineisto] 

[Viitattu 19.3.2021] Saatavissa: https://www.reepack.com/en/news-focus/thermoforming-

machine-formable-paper-film/9/2 

 

ISO 5636-3. 2013. Paper and board, Determination of air permeance. Part 3: Bendtsen 

method. Test methods and quality specifications for paper and board. International 

Organization for Standardization. 8 s. 

 

Selke, S.M. and Culter, J.D. 2016. Plastics packaging: properties, processing, applications, 

and regulations. 3rd edition. Munich: Hanser Publishers. 467 s. 

 

Soriano, F. Morales, G. Díaz de León, R. & Felipe, A.B. 2006. Thermoformability Study of 

Virgin and Regrind High Impact Polystyrene Coextruded Sheets: Influence of the Number 

of Processing Cycles on the Processing Parameters. Polymer Engineering and Science. 46/4 

s. 503–509. 

 

Subramanian, M.N. 2010. Update on troubleshooting in thermoforming. 1st ed. Shrewsbury: 

iSmithers Rapra Publishing. 130 s. 



47 

 

 

 

Tanninen, P. 2010. The development of a testing method for formability of paperboard. 

Lisensiaatintutkimus, LUT. Lappeenranta. 87 s. 

 

Tanninen, P. Lindell, H. Saukkonen, E. Backfolk, K. 2014 Thermal and mechanical 

durability of starch‐based dual polymer coatings in the press forming of paperboard. 

Packaging technology & science. 27/5. 353–363. 

 

Throne, J.L. 2008. Understanding Thermoforming (2nd Edition) - 2.1 Heating and Bending. 

Hanser Publishers. 242 s. 

 

Tulli. 2021. Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto: Joulukuu 2020 [Verkkojulkaisu] 

2020/K12. 17 s ISSN 2243-4194 [Viitattu 01.03.2021] Saatavissa: 

https://tulli.fi/documents/2912305/3329364/Kuukausitilasto%2C+joulukuu+2020.pdf/534e

2f80-e2da-2670-939d-

44e15e9d8b0b/Kuukausitilasto%2C+joulukuu+2020.pdf?t=1614252236959 

 

UniversalPlastics. Plastic pressure forming. 2021. [Verkkoaineisto] [Viitattu 02.04.2021] 

Saatavilla: https://www.universalplastics.com/pressure-forming/ 

 

Vishtal, A., Hauptmann, M., Zelm, R., Majschack, J-P., Retulainen, E., 2014. 3D forming 

of Paper: The influence on paperboard properties on formability. Packaging technology and 

science. 27/9. s. 677–691



 

 

 

 

LIITTEET 

 

 

Liite I 

VSF SKIN 100 Tuoteseloste 

 

 

  



 

 

 

 

Liite II 

Ilmanläpäisevyys mittaustulokset Materiaaleille Trayforma 190 & 

Trayforma 350 

 

 

  



 

 

 

 

Liite III 
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Pinnoitettujen kartonkivuokien peel-testin tulokset 

H = lämmitysaika (heating time) [s] F = muovausaika (forming time) [s] TF = Trayforma 
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TF 350, 170 °C 

 

  



 

 

 

 

TF 350, 190 °C 
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Kuvia kartonkivuokien lämpömuovauksien tuloksista 

Kuvissa näkyvät parametrit järjestyksessä: materiaali, lämpötila, muovausaika, 

lämmitysaika. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


