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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn toimeksiantaja 

 

Diplomityön toimeksiantajana toimi Joensuulainen Jotwire Oy. Jotwire toimii elektroniikan ja 

sähköisten järjestelmien sopimusvalmistajana, joka vastaa asiakkaiden määrittelemien 

komponenttien ja piirilevyjen hankinnasta sekä komponenttien asennuksista piirilevyille. Myös 

jatkokokoonpanosta myyntivalmiiksi tuotteiksi asti. Omia tuotteita Jotwirellä ei ole. Suurin osa 

komponenteista on nykyisin pintaliitoskomponentteja, jotka asennetaan piirilevyille koneita ja 

robotteja hyödyntäen. Osa komponenteista on edelleen läpiladottavia. Niitä varten on 

mahdollista hyödyntää selektiivi- tai aaltojuotoskonetta. Pieni osa komponenteista ja 

tarvittaessa myös johtimet juotetaan edelleen käsin kolvilla. 

 

1.2 Aihepiiri ja tavoitteet 

 

Aiheena työssä oli pintaliitosladontalinjan suoritustason kehittäminen. Työ rajattiin koskemaan 

pintaliitosladonnan esivalmisteluvaiheista lähtien valmiiden ladottujen piirilevyjen 

valmistumiseen asti. Työstä rajattiin pois toimenpiteet ja tarkastukset, joita ladotuille 

piirilevyille tehtäisiin normaalisti ladonnan jälkeen. Lähtötilanteessa tarkemmat suoritustason 

mittarit puuttuivat. Aiemmin oli tarkasteltu vain kokonaisaikoja ja verrattu niitä tuotteiden 

valmistus määriin manuaalisella ajanottoon perustuen. Työssä haluttiin lähteä tarkastelemaan 

suoritustasoa faktan pohjalta, eli mittarit täytyi ensin luoda ja kehittää riittävälle tasolle. Työssä 

tarkasteltiin Jotwiren SMT prosessia teorian ja käytännön läheisen pohdinnan kautta, jonka 

jälkeen määriteltiin ja käyttöönotettiin mittareita, joiden pohjalta saataisiin faktat eri osa-

alueiden kehitystarpeesta ja merkityksestä. Tämän jälkeen olisi mahdollista lähteä kehittämään 

SMD linjan suoritustasoa tulevaisuudessa. Hyötynä Jotwirelle linjan tuottavuuden ja 

tehokkuuden kasvu. Työssä sivuttiin myös hieman vastaan tulleita laatu puoleen vaikuttavia 

asioita, mutta niiden osalta tarkempi analyysi on rajattu työstä pois. 
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1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Työ suoritustason kehittämisestä painottui enemmän kvantitatiivisiin kysymyksiin ja olemassa 

olevan datan jalostamiseen tehokkaammin hyötykäyttöön, empiiriseen tiedon keruuseen sekä 

kerätyn tiedon analysointiin. Työ käsitteli seuraavia tutkimuskysymyksiä. 

 

- Mitä asioita tulisi tarkastella?  

- Miksi tulisi tarkastella? 

- Millä tapaa voisi tarkastella / mitata? 

- Soveltuuko nykyiset käytössä olevat ohjelmistot suoritustason mittaamiseen? 

- Onko tarvetta tehdä hankintoja, jotta saadaan mittarit rakennettua? 

- Miten ja millä perustein tarkasteltavat asiat priorisoidaan merkittävimmistä vähiten 

merkittäviin? 
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2 TEORIA 

 

2.1 SMT prosessi 

 

SMT prosessi keskittyy pintaliitoskomponenttien juottamiseen piirilevylle. Prosessi 

tiivistettynä sisältää juotospastan asetuksen piirilevyn juotospädeille, komponenttien latomisen 

pastattujen pädien päälle ja lopuksi reflow uunituksen, jossa juotospasta muuntuu kiinteäksi 

juotokseksi piirilevyn ja komponenttien välille. Vaihtoehtoinen tapa pintaliitoksille on käyttää 

läpiladottavia komponentteja piirilevyillä, joissa on läpivientijuotosholkit. Kuvassa 1. esitetty 

pintaliitoskomponentteja kohdassa (a) ja läpiladottavia kohdassa (b). Pintaliitososien edut 

painottuvat pienempään kokoon ja tilantarpeeseen, keveyteen ja yleensä halvempaan hintaan. 

Myös asennus piirilevyille on mahdollista toteuttaa nopeammin. Haittapuolina on vaikeampi 

korjaaminen ja komponenttien vaihtaminen jälkeenpäin. 

 

 

Kuva 1. Pintaliitos ja läpiladottavat komponentit. [1] 

 

SMT prosessi toteutetaan koneilla ja roboteilla, joita valvovat operaattoreiksi nimetyt henkilöt. 

Koneet ovat toisiinsa linjamaisesti yhdessä. Prosessi on aina perusperiaatteiltaan sama, mutta 

tarpeiden mukaan linjaan voidaan valita optioina laitteita, joilla saadaan lisätoimintoja linjalle. 

Esimerkiksi piirilevyjen lasermerkkaus linjan alkupäähän ja AOI tarkastuslaite linjan loppuun. 

SMT prosessin perusvaiheita ovat fluksia sisältävän juotospastan asetus piirilevyn pädeille, 

komponenttien latominen pastattujen pädien päälle ja lopuksi piirilevyn ajaminen reflow uunin 

läpi, jossa ensin lämmön vaikutuksesta fluksi aktivoituu, tina sulaa ja pintojen välinen 

juottuminen tapahtuu.  Fluksi on juoksute, jota käytetään juotoksen apuaineena. Auttaa tinan 

leviämistä kapillaarisesti yhteen juotettavien pintojen liitoskohtaan. Poistaa myös hapettumat 

metallipinnoista ennen juotosprosessia [2]. Juotoksen onnistumiseen vaikuttavat muuttujat ovat 



9 

 

fluksi, vettyminen, lämpö, juotettavat pinnat ja aika [2]. Juotos toimii sekä mekaanisena että 

sähköisenä liitoksena samanaikaisesti. Komponentteja voi olla molemmin puolin piirilevyä ja 

silloin piirilevy on ajettava yleensä 2 kertaa prosessin läpi. Alapuoliset komponentit pysyvät 

tällöin paikallaan juotosten ja SMD liiman avulla [1].  

 

2.2 Jotwiren ladontaprosessi 

 

Jotwiren ladontalinja koostui diplomityötä tehdessä kuvan 2. mukaisista koneista. Linjasta 

erillisinä yksikköinä toimi AOI ja röntgen tuotteiden tarkastuksissa sekä pesukone, jolla 

pestävällä pastalla valmistetut tuotteet pestiin valmistuksen jälkeen. 

 

 

Kuva 2. Jotwiren ladontalinja. 

 

Tuotantolinja sijaitsi tehtaassa omassa puhdastilassaan. Puhdastila täytti luokan ISO 13485 

luokan 7 vaatimukset. Tarkkaan säädelty lämpötila, ilmankosteus sekä epäpuhtauksien ja ilman 

partikkeleiden määrä. Lämpötilan on pysyttävä 20-22°C asteen välillä ja suhteellisen 

ilmankosteuden 40-50% välillä. Ilman hiukkasmäärä saa olla maksimissaan 10000kpl yli 

0,5µm partikkelia kuutiometriä kohti, josta huolehdittiin taloteknisesti HEPA 

ilmansuodattimilla ja puhdastilan ylipaineistuksella sekä välisulkutiloilla. Olosuhteet ovat 

kriittisiä useiden tuotteiden valmistuksen kannalta. Lämpötila vaikuttaa suoraan pastanpainossa 

pastan viskositeettiin, leikkausjännitykseen ja tahmeuteen. Kuivumisaika ja sitä myöten 

käyttöaika lyhenee, mikäli lämpötila on normaalia korkeampi. Ilmankosteus vaikuttaa suoraan 

pastan suhteelliseen kosteuteen, koska sen ominaisuuksiin kuuluu kosteuden imeytyminen 

ilmasta. Liika tai liian vähäinen kosteus haittaa pastanpainoa sekä reflow prosessia [3]. Ilmassa 

leijailevien epäpuhtauksien määrä vaikuttaa myös pastanpainoon sekä reflow prosessiin, jos 

epäpuhtaudet pääsevät liiallisissa määrin levyn pintaan ennen pastausta tai pastan sekaan 
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pastauksen jälkeen. Ilman partikkelien määrää mitattiin kuukausittain siihen tarkoitetuilla 

mittalaitteilla. Lisäksi Operaattoreilla ja muilla puhdastilassa tarpeen mukaan vierailevilla 

henkilöillä oli tarkempi ohjeistus vaatetuksen osalta ja sinne sallittavien materiaalien ja 

tavaroiden tuomisesta. Esimerkiksi pahvipakkaukset ovat ongelmallisia, koska suuri osa 

toimittajista käyttää pahvia päällimmäisenä kuljetus pakkauksenaan ja pahvista irtoaa paljon 

partikkeleita ilmaan [4]. 

 

2.2.1 Loader 

 

Piirilevyjen latauskone eli loader syöttää piirilevyaihioita ladontalinjalle. Loaderiin (Kuva 3) 

asetetaan piirilevyräkki, eli piirilevyteline, joka on täytetty tyhjillä piirilevyaihioilla. Aihio on 

piirilevyjen kehys, jonka sisään mahtuu piirilevyn koosta riippuen yleensä useampia piirilevyjä.  

loader purkaa räkit syöttämällä yhden piirilevyaihion kerrallaan linjalle. Ominaisuuksiin 

kuuluu automaattinen kuljetinkiskon leveyden säätö. Linja tunnistaa piirilevyjen sijainteja 

linjalla rajakytkimien avulla. 

 

 

Kuva 3. Loader. 
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Piirilevyn on oltava räkissä oikein päin. Linjan alkupäässä tarkastetaan tämä piirilevy aihion 

kulmista löytyvistä fiducial pisteistä. Räkkiin mahtuu keralla 50kpl piirilevyaihioita (Kuva 4). 

 

Kuva 4. Piirilevyn fiducial pisteet ja piirilevy räkki. 

 

2.2.2 Lasermerkintäkone 

 

Lasermerkintäkonetta (Kuva 5) voidaan halutessa käyttää merkkaamaan piirilevyt. 

 

Kuva 5. Lasermerkintä kone.  

  



12 

 

QR koodi tai muut vastaavat kompaktiin muotoon tehtävät koodit ovat yleisimpiä merkintä 

tapoja (kuva 6).  

 

 

Kuva 6. QR koodi laseroituna piirilevyaihioon. 

 

Yleisin syy merkkaukseen on tuotteen jäljitettävyyden parantaminen. Muutkin koneet voivat 

lukea kyseisen piirilevyn koodin ylös ja kerätä tuotekohtaista datatietoa, jota voitaisiin 

tarvittaessa tarkastella ja tutkia. Jos merkintää ei haluta tehdä, toimii kone pelkkänä 

kuljettimena. Kone tekee merkinnät laserilla, jonka se kohdistaa halutulle paikalle kameran 

avulla. Kone myös verifio koodin luettavuuden lukemalla sen itse heti merkkauksen jälkeen 

[5]. Lasermerkintäkone jättää jälkeensä pienen määrän polttomerkkauksesta aiheutuvaa pölyä 

levyn pinnalle. Pölyn olisi mahdollista vaikuttaa negatiivisesti pastanpainon onnistumiseen, 

mikäli sitä ei puhdistettaisi pois [6]. 

 

2.2.3 Puhdistuskone 

 

Puhdistuskone (Kuva 7) pyyhkäisee piirilevyistä pinnan ja juotospädit puhtaaksi ennen 

pastanpainoa. Juotospädi on paljas metallinen folio piirilevyllä, johon, komponentti 

juotospisteistään juotetaan. 
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Kuva 7. Puhdistuskone. 

 

Koneessa on pyörivät antistaattiset liimarullat, jotka on suunniteltu puhdistamaan epäpuhtaudet 

ja ylimääräiset partikkelit piirilevyn pinnasta (Kuva 8). Kone ja rullat ovat ESD Standardien 

IEC 61340-5-1:2016 ja IEC 61340-5-1:2016 mukaisia. [6] 

 

 

Kuva 8. Puhdistuskoneen liimarullat partikkeleiden puhdistuksessa. [6] 

 

Jopa puhdastilojen ilmassa leijailee partikkeleita, joiden koko voi olla välillä 0.01 µm ja 1,000 

µm riippuen puhdastilan luokituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Partikkeleita irtoaa 

ihmisistä, ilmanvaihdosta, materiaaleista ja pakkauksista. Irtoaa myös lattiasta sekä koneiden 

prosessien tuotoksena. [7] 

 

- Partikkelit voivat tukkia stensiilin reikiä pastanpainossa ja aiheuttaa vajaan pastauksen.  

- Epäpuhtaudet pastan seassa voivat aiheuttaa kraatereita juotoksiin.  
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- Voi aiheuttaa hautakivi efektiä. 

- Isoimmat roskat voivat toimia ohjureina pastalle ja muodostaa oikosulkuja.  

- Vettyminen ja juotokset voivat jäädä yleisesti monella tapaa huonompi laatuisiksi, jos 

partikkeleita on juotoksen seassa. [7] 

 

Emerald Group Publishing vuonna 2008 julkaisemassa artikkelissa käsiteltiin piirilevyn 

putsauksen vaikutusta piirilevyladonnan saantoon. Artikkeliin liittyi TekNek tekemä 

tutkimus, jonka mukaan pastanpainon virheet vähenivät merkittävästi, noin 47%, kun 

piirilevyt puhdistettiin juuri ennen pastanpainoa verrattuna että piirilevyjä ei puhdistettaisi 

(Kuva 9).  

 

 

Kuva 9. Havaitut viat ilman puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen. [7] 

 

2.2.4 Pastanpainokone 

 

Pastanpainokone (Kuva 10) suorittaa juotospastan asetuksen kaikille juotettaville piirilevy 

pädeille. Yksi piirilevy puoli kerrallaan. Kone asettaa ja asemoi ensin stensiilin pastattavan 

piirilevyaihion päälle. Seuraavaksi koneelle annostellaan manuaalisesti juotospasta stensiilin 

päälle paksuksi ”makkaraksi”. Raakkeli vetää juotospastat stensiilin päältä kaikkien aukkojen 

yli. Pasta jää stensiilin paksuisen kerroksen verran stensiilin aukkojen kohdilta piirilevyn 

pädeille (Kuvat 11 ja 12) [8]. Stensiili on yleensä joitain kymmeniä mikrometrejä ohut teräs 

levy, jossa piirilevyn juotospädien kohdilla tarkasti muotoiltuja reikiä. Auttaa tinapastan 

asettumaan ja rajautumaan tarkasti halutulle alueelle ja halutulla volyymilla piirilevyllä [2]. 
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Raakkeli on pastanpainokoneen painolasta, jolla juotospasta levitetään. On arvioitu, että jopa 

50 – 70% SMT-prosessissa ilmenevistä juotosvioista johtaa juurensa pastanpainon ongelmiin. 

Mikäli pastanpainon parametrit ovat kunnossa, tyypillisemmin pastanpainon ongelmat 

johtuvat stensiilissä olevista puutteista tai vioista. Pastanpaino on siis erittäin kriittinen vaihe 

prosessia [9].  

 

 

Kuva 10. Pastanpainokone. 

 

 

Kuva 11. Raakkeli, stensiili ja pastamakkara.   
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Kuva 12. Pastaamaton ja stensiilin läpi pastattu piirilevy. 

 

Pastanpainon laatuun vaikuttuvia asioita ovat mm. pastan tyyppi, ominaisuudet ja säilytykseen 

vaikuttavat tekijät kuten. 

 

- Pastan säilytys lämpötila ja ilmankosteus 

- Pastan käyttölämpötila ja ilmankosteus 

- Pastan sekoitus ennen käyttöä 

- Pastan määrä 

- Pastan viskositeetti 

- Pastan tahmeus 

- Pastan fluxin laatu 

- Pastan tinapallojen määrä ja koko 

- Pastan käyttöaika ja parasta ennen päiväys  

- Sekoituksen tasaisuus  

- Sekoituksen ja asetuksen aikana pastaan sekoittuvat epäpuhtaudet 

- Epäpuhtaudet jos käytetty ylimääräinen pasta otetaan talteen ja käytetään uudelleen. 

- Aika, kuinka kauan pasta voi olla piirilevyllä kuivamatta liikaa, jotta komponentti edelleen 

tarttuu siihen. [3] 

 

Hyvältä juotospastalta toivottavia käyttöominaisuuksia ovat pitkä avoin aika, hyvä 

painettavuus, huono kylmävaluminen, hyvä säilyvyys ja olosuhde kesto, soveltuvuus eri 

vetonopeuksilla ja erilaisille reflow profiileille, hyvät no-voiding ja no-solderballing 

ominaisuudet. [11] 

 

Pastanpainokoneeseen liittyen: 
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- Painokoneen ohjelmointi/parametrit 

- Raakkelin paine, paineen tasaisuus, nopeus ja irtoamisnopeus 

- Raakkelin kunto ja vaihtoväli 

- Kulma, jossa raakkeli painaa ja vetää stensiiliä vasten 

- Huoltojen ajoitus 

- Tasomaisuus. Koneen tasojen tulee olla vaakasuorassa. [12] 

 

Stensiiliin liittyen: 

- Stensiilin aukkojen suunnittelu 

- Stensiilin laatu 

- Stensiilin kunto 

- Stensiilin ikä ja käyttömäärä 

- Asemointi ja kohdistus 

- Stensiilin asetus, paine ja irrotus nopeus 

- Tasaisuus ja vaaterointi 

- Säännöllinen puhdistus ajon aikana. Oikein ajoitettuna tilanteen mukaan. 

- Piirilevyaihio alustat. Reflow uunin kautta palautuva alusta voi vahingoittaa stensiiliä, jos 

se ei ehdi jäähtyä ennen uutta kierrosta. [12] 

 

Työtä tehdessä havaittiin, että Jotwirellä käytettyjä muutamia erilaisia juotospastoja oli 

sekoitettu käyttäen metallista veistä jotain kymmeniä sekunteja (Kuva 13). Datalehti 

määrittää, että jos fluksi on alkanut eriytyä näkyvästi pastasta, voidaan seos palauttaa 

tasalaatuiseksi sekoittamalla ei metallisella ja pyöreä kulmaisella lastalla 1-2min ajan. 

Terävällä tai metallisella sekoittimella on riskinä epäpuhtausien irtoaminen purkin reunoista 

ja niiden sekoittuminen pastaan [3], [13]. Tämän osalta oli toimittu vastoin valmistajan 

ohjeistusta. Myös oikea säilytyslämpötila ja riittävä aika lämmön tasautumiseen huoneen 
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lämpöön ennen pastan käyttöä jääkaapista poiston jälkeen (vähintään 4h) on tärkeää, jotta 

juotospastan ominaisuudet säilyvät halutunlaisena [13]. 

 

 

Kuva 13. Pastan sekoitus veitsellä. 

 

Sekoittaminen voi olla välttämätöntä, jos fluksi on selvästi alkanut erottautua tinajauheesta, 

mutta epätasaisessa sekoituksessa voi olla riskinä ilmakuplien sekoittuminen juotospastan 

sekaan. (Kuvat 14 ja 15). 

 

 

Kuva 14. Käsin ja konesekoitus juotospastalle. [14]  

 

 

Kuva 15. Kuvituskuva ilmakuplia käsin sekoitetun pastan sisällä pastanpainossa. [14] 
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Jos käytettäisiin tuubi mallista pastapakkausta, tapahtuisi fluksin sekoitus tinajauheeseen 

ulospuristus vaiheessa ja saisi aikaan tasaisemman pastamakkaran myös pienemmällä riskillä 

ilmakuplien sekoittumiseen pastan kanssa. Tuubi mallinen on säilytettävä ruiskupää alapäin, 

jotta estetään fluksin erottuminen tinajauheesta (Kuva 16.) Jos käytettyä pastaa otetaan talteen 

uudelleen käyttöä varten, mitä ei suositella, se tulisi pitää erillään käyttämättömästä puhtaasta 

pastasta, jotta epäpuhtaudet eivät sekoitu uuteen pastaan. [13] 

 

 

Kuva 16. Pastapurkki ja tuubi. [13] 

 

2.2.5 Solder Paste Inspection SPI 

 

SPI (Kuva 17) tarkastelee pastakakkujen volyymia ja kohdistusta kameroiden avulla. Hälyttää 

ja pysäyttää linjan alkupään, jos pastaus on epäonnistunut ja ylittänyt sallittuja raja-arvoja. 

Tässä kohtaa on vielä mahdollista pestä piirilevy ja laittaa uudelleen loaderin räkkiin, josta se 

lähtee uudelleen linjalle. 
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Kuva 17. SPI .             

 

SPI kykenee tarkastamaan pastatulta piirilevyltä pastakakun volyymin, pinta-alan, korkeuden, 

offsetin eli pastan siirtymän ja levinneisyyden tähdätystä paikasta, pastasiltaukset, 

epämuodostumat, pastan rinnakkaisuudet, liian vähäiset, suuret tai kokonaan puuttuvat 

pastaukset (Kuva 18). SPI tarkkuus on 2,5 nanometriä pituus ja leveys suunnissa sekä 1 

mikrometri korkeus suunnassa [15].  

 

 

Kuva 18. Offset. [15] 

 

SPI ottaa valokuvat ja luo pastakakuista 3D kuvat, joista on helpompi tarkastella, minkälainen 

on hyvännäköinen pastaus tai millä tapaa se on huono. Luo myös esimerkki hahmotelman 

koneen mielestä ideaalisesta pastan koosta ja muodosta vihreällä värillä havaitsemansa 

pastakakun ympärille (Kuva 19). 
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Kuva 19. SPI virhehälytys näkymä. 

 

Jotwiren SPI rajoitteena oli, että sen keräämä datatieto vei todella paljon muistia koneen 

kiintolevyltä ja täyttyi pahimmillaan jopa yhden tuotteen ladontaerässä. Tämän vuoksi dataa 

täytyi poistaa tiheään tahtiin tai määrittää erittäin tarkasti, mitä dataa haluttiin tallentaa. Datan 

tallennus pilvipalveluun kevyemmässä muodossa voisi olla tähän ratkaisu ja tuoda 

mahdollisuuksia laatupuolen kehitykselle. Tätä ominaisuutta Jotwirellä ei ollut käytössä. 

Tehokkaassa ladontalinjassa pastanpainokone kommunikoi jatkuvasti SPI kanssa säätäen 

pastaus parametrejä mahdollisimman optimaaliseksi sitä mukaa kun virheitä esiintyy. Tätä 

mahdollisuutta Jotwirellä ei myöskään ollut, johtuen että pastanpainokone oli liian vanhaa 

tekniikkaa. Pelkästään automaattinen offset säätö onnistui. Muut parametrit oli säädettävä 

manuaalisesti SPI datan mukaan. SPI koneessa olisi ollut riittävä tekniikka automaattiseen 

opetukseen. 

 

2.2.6 Ladontakoneet 

 

Ladontakone FX-3RAL (Kuva 20) oli Jotwiren linjassa ensimmäisenä ladontakoneena. Latoi 

pääosin pienempiä komponentteja piirilevylle. 
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Kuva 20. ladontakone FX-3RAL. 

 

Pystyy latomaan pienimmillään 01005 tuuma kokoisia komponentteja lasertunnistuksen avulla, 

joka on standardi tuuma koko palakomponenteille. Metri järjestelmässä ilmoitettuna 0603mm. 

(02 x 01 mils ~ 0,6 x 0,3 mm). Isoimmillaan 33,5x33,5mm kokoiset ja 6mm korkuiset. 200g 

maksimipainoiset. Mahdollista valita komponenttien mukaan erilaisia nozzleja (Kuva 21). 

Nozzle on nostopää, jolla ladontakone nostaa ja kuljettaa komponentteja sekä asettaa ne 

piirilevylle. Yleensä alipaineeseen perustuva imusuutin. Vaihtoehtona myös kouramainen 

nostin. Koneella voi olla kerralla enintään 6 nozzlea käyttövalmiina per ladontapää. Mikäli ne 

eivät riitä, kone voi käydä vaihtamassa nozzlen tarjottimelta kesken ladonnan.  

 

 

Kuva 21. Nozzle tarjotin ja ladontapään kuusi nozzlea. 
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Koneen ominaisuuksia ovat yhteensopivuus anturi, joka hälyttää epäyhteensopivasta juotos 

pädeistä suhteessa komponentin juotospisteisiin, komponenttien verifiointi ennen kuin kone 

hyväksyy komponentit käyttöönsä estäen väärien komponenttien latomisen, ladonta voiman 

säätö, joustava kalibrointi mahdollisuus, laser ja kamera keskitys komponenteille. Feederi 

paikkoja koneessa 240kpl laskettuna pienempien 8mm feederien mukaan. Suuremmat feederit 

voivat viedä useamman paikan. Yhteensä 4 ladontapäätä, jotka haarautuvat 2 haaraan, joissa 

kummassakin 2 päätä sarjaan kytkettynä (kuva 22). [16] 

 

 

Kuva 22. Ladontakoneen 4 ladontapäätä. [17] 

 

Feederi (Kuva 23) on syöttölaite, johon nauhaan pakatut komponentit voidaan ladata. Feederi 

syöttää komponentteja yksi kerrallaan ladontakoneelle. 

 

 

Kuva 23. Komponenttikela ladattuna feederiin. 

 

Valmistaja ilmoittaa nopeimmaksi mahdolliseksi teoreettiseksi ladonta-ajaksi jopa 0.04s per 

komponentti, joka tekee noin 90000kpl per tunti. Haastavammilla ja painavammilla 

komponenteilla aika on pidempi. Mahdollista käyttää mekaanisia tai elektronisia feedereitä. 
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Komponentit myös mahdollista latoa käsin tarjottimelle, josta kone käy hakemassa 

komponentit, jos komponentti on ongelmallinen syöttää ja nostaa nauhasta. Kone on nopeampi 

kuin linjan jälkimmäinen ladontakone KE-2080L. Suurien komponenttien suhteen (Kuva 23) 

FX-3RAL on jälkimmäistä konetta rajoittuneempi ladontamahdollisuuksiltaan. [16] 

 

 

Kuva 24. Isoja ja pieniä SMD komponentteja ladottuna. 

 

Linjan toinen ladontakone KE-2080L (Kuva 24) latoi Jotwiren linjassa pääosin isommat 

komponentit ja tarvittaessa myös pienempiä. Pienimmillään myöskin 01005 tuuma kokoisia 

komponentteja. Kameran avulla mahdollista latoa isoimmillaan 50x150mm kokoisia 

komponentteja Valmistajan ilmoittamat ladontanopeudet nopeimmillaan 15400kpl per tunti 

pienimmille komponenteille ja 1850kpl per tunti yli 100 jalkaisille piireille tai yli 256 palloisille 

BGA piireille. [18] 

 

Kuva 25. Ladontakone KE-2080L. 
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Ladontakoneille on ohjelmakohtaisesti säädettävissä asetuksia, kuinka kone reagoi 

virhetilanteisiin, jos se epäonnistuu komponentin nostossa tai ladonnassa. Koneen voi säätää 

pysähtymään ja jäämään virhetilaan, jos esimerkiksi epäonnistuu kerran tai kaksi kertaa 

putkeen jonkin tietyn komponentin latomisessa. Virheiden sattuessa kone saattaa pudottaa 

komponentin lattialle tai hylkyastiaan. Operaattori voi tarkastaa syyn, miksi virheitä on sattunut 

ja onko tarvetta säätötoimenpiteille. 

 

Ladontakoneiden ohjelmien teosta vastasivat operaattorit. Tehokkuuden kannalta olisi järkevää 

pyrkiä optimoimaan ladontakoneen parametrit, jotta minimoitaisiin ladonta-aika. 

Merkittävimpiä ladonta tehokkuuteen vaikuttavia osa-alueita ladontakoneella, joihin voidaan 

helposti vaikuttaa, ovat: 

 

- Nozzlejen vaihtojen minimointi komponenttien nostamiseksi.  

- Kaikkien nozzlejen yhtäaikainen hyödyntäminen, esim 6 komponentin poiminen kerralla, 

eikä vain yhden. 

- Nozzlen siirtymä nopeuden maksimointi. 

- Matkan minimointi, jonka ladontakoneen nostopää liikkuu feederien ja piirilevyn 

ladontapisteen välillä.  

- Työkuorman tasapainotus ladontakoneen ladontapäiden välille. 

- Työkuorman tasapainotus ladontakoneiden välille. [19]  

 

Molempien erillään olevien ladontakoneiden kuormitus on kannattavaa määrittää 

mahdollisimman tasaiseksi koneiden välillä, jotta koneet eivät joudu odottamaan toinen toistaan 

normaali olosuhteissa [20]. Ladontakoneissa voi etu ja taka-asemien komponentti paikat 

huomioon ottaen vaikuttaa ladontakoneen komponenttien siirtely matkoihin (Kuva 25) [21]. 

Ladontakoiden ohjelmien optimointi tapahtuu Juki järjestelmän optimointiohjelmien kautta 

operaattorin luodessa uusia ladontaohjelmia. Jossain tapauksissa tiettyä komponenttia 

käytetään paljon yhteen tuotteeseen, joten sitä kannattaa ladata useammalle kuin yhdelle 

feederille, jotta kone voi tehokkaasti hakea monta samanlaista komponenttia yhtäaikaisesti 

useammalla nozzlella. Eri nozzlejen käyttöä ja kuormitusta kannattaa tasata myös, jotta koneen 

osat kuluisivat tasaisemmin. 
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Kuva 26. ladontakoneen etu ja taka-asemat. [17] 

 

Ladontakoneiden työjonon optimoimista varten oli käytössä Cluster optimizer ohjelma, jolla 

voitiin järjestää valitut työt mahdollisimman tuotantotehokkaaseen järjestykseen, minimoiden 

komponenttien vaihtotyön (Kuva 26). [22] 

 

Kuva 27. Cluster optimizer periaate työjonon optimointiin. [17] 

 

2.2.7 Visuaalinen tarkastuspiste 

 

Visuaalisella tarkastuspisteellä (kuva 27) tarkastettiin ladonnan ensimmäiset tuotteet 

silmämääräisesti suurennuslasin alla ennen reflow uunia, jotta saatiin visuaalinen varmistus ja 

tarvittaessa mahdollisuus helpompaan tuotteiden ja prosessin korjaukseen ennen ensimmäisiä 

juotoksia. Työkohtaiset ohjeet ja osasijoittelukuvat löytyivät verkkolevyltä, johon oli pääsy 

kuvassa näkyvältä koneelta. Tarkastuspisteellä oli myös mahdollista lisätä käsin 
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komponentteja, joita ladontakone ei kykene latomaan. Esimerkiksi liian korkeat komponentit, 

jotka ylittävät ladontalinjan ulottuvuuden. 

 

 

Kuva 28. Visuaalinen tarkastuspiste. 

 

2.2.8 Reflow uuni 

 

Jotwirellä oli käytössä konvektiiviseen lämmönsiirtoon perustuva reflow uuni (kuva 28), jossa 

lämpö siirtyy piirilevylle lämmitetyn ilman kautta ja lämpötila pidetään kaikilla korkeuksilla 

tasaisena uunin sisäisten puhaltimien avulla. Muita vaihtoehtoisia lämmönsiirto tapoja SMT 

prosessia varten olisi säteilyyn kuten infrapunaan, laseriin tai johtumiseen perustuvat 

lämmitysuunit [2]. 
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Kuva 29. Reflow uuni. 

 

Reflow uunissa piirilevy aihio kulkee usean eri lämpövyöhykkeen läpi. Uunissa tapahtuu 

ladontalinjan juotos vaihe (kuva 29). 

 

 

Kuva 30. Reflow prosessin jälkeen juottuneita komponentteja. 

 

Yleensä reflow prosessissa (Kuva 31) on 5 päävaihetta, jotka tuotteesta riippuen voivat 

vaihdella jonkun verran. 

 

1. Esilämmitys nousuvaihe, jossa piirilevyn lämpötila kasvaa yleensä 0.75°C /s - 2.0°C/s 

nopeudella huoneen lämmöstä noin 130-170°C asti. Tällä vältetään lämpöshokki ja 

piirilevyn sekä saavutetaan komponenttien imemän kosteuden hallittu kaasuuntuminen. 

2. Esilämmityksen terminen liotusalue, jossa lämpötila nousee enää vain hieman ja piirilevyn 

sekä komponenttien lämpöerot tasaantuvat. Fluxi kuivaa, aktivoituu ja poistaa hapettumat 
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pädeiltä sekä liottaa komponenttien jalat tiiviimmin piirilevyn pädejä vasten. Kesto yleensä 

90-120 sekuntia. 

3. Reflow sulamisalue. Lämpötila nousee jyrkästi kohti maksimilämpötilaa. Alue, jolla tina 

on sulassa nestemäisessä muodossa. Tämän alueen läpäisy kestää yleensä 30-90sek 

sisältäen mukaan laskettuna juotosalueen läpäisyn. 

4. Reflow juotosalue. Maksilämpötila alue. Metallisidos muodostuu komponentin jalkojen ja 

piirilevyn juotospädien välille. Usein ajallisesti 20-40 sekuntia. 

5. Jäähdytys alue. Hallittu jäähdytys takaisin kohti huoneen lämpöä. Sula tina jähmettyy 

kovaksi juotokseksi. Samalla vältetään terminen shokki liian nopeasta lämpötilan 

muutoksesta johtuen. Jäähdytys nopeus noin 6.0°C/s [2] 

 

 

Kuva 31. Reflow prosessin vyöhykkeet lämpöprofiilissa. [2] 

 

Reflow uunin lämpöprofiili säädettiin operaattorien toimesta tuotteen komponenttien ja 

käytettävän tinapastan mukaan. Profiili tulisi tarkastaa päivittäin ajamalla testi anturi uunin läpi, 

jotta saadaan varmistettua profiilin pysyminen halutulla tasolla. Reflow uuniin liittyy useita 

säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ja tarkastuksia, jotka on suoritettava, jotta voidaan varmistua 

prosessin toimivuudesta. Kyseisten toimenpiteiden ajaksi linja on usein pysäytettävä. 

 

Reflow prosessissa olisi erittäin tärkeää, että uunin läpi kulkeva piirilevy olisi koko matkaltaan 

niin tasallaan vaakasuorassa kuin mahdollista. Kaikki mahdollinen tärinä olisi myös estettävä. 

Muutoin komponentit voivat lähteä liikkumaan tai valumaan pois paikaltaan ennen paikalleen 

juottumista [23]. Kuvassa 32. on esimerkki Jotwiren erään tuotteen lämpötila profiilista. Reflow 
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uunissa oli 10 eri vyöhykettä, joiden läpi piirilevyaihio kulki 820mm/min nopeudella. 

Lämmitysalueen kiskojen pituus 3150mm ja jäähdytysalueen 1065mm. Yhden aihion läpimeno 

aika oli siis 5min luokkaa. Jotwiren ohjelmissa nopeus vaihteli pitkälti 720-850mm/min välillä 

tuotteesta riippuen. 

 

 

Kuva 32. Jotwire reflow lämpötilaprofiili. 

 

2.2.9 Unloader 

 

Linjan loppupäässä on unloader (Kuva 33), joka siirtää piirilevy aihiot kerroksittain piirilevy 

räkkiin. Kun räkki tulee täyteen, kone hälyttää ja operaattori nostaa sen pois, jonka jälkeen uusi 

tyhjä räkki asetetaan tilalle unloaderiin. Unloaderin leveyden säätö on automatisoitu. 

 

Kuva 33. Unloader. 
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2.2.10 Kuljettimet 

 

Ladontalinjan koneiden välillä oli kuljetinkiskoja (kuva 34), jotka kuljettivat piirilevyaihion 

seuraavalle koneelle. Kuljettimet toimivat myös odotuspisteinä ja bufferi varastoina 

piirilevyille, jotka edellinen kone on käsitellyt. Kuljettimet säädettiin ladonnan alussa 

piirilevyaihion mittojen mukaan kohdilleen. Kuljettimien nopeus säädettiin manuaalisesti 

sopivaksi, jotta liike on riittävän rauhallista ja pasta sekä komponentit pysyvät paikallaan 

kuljetuksen ajan. Tarkempaa määritystä nopeudelle ei ollut tehty. 

 

 

Kuva 34. Piirilevy kuljetin. 
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3 HENKILÖRESURSSIT JA OHJELMAT 

 

3.1 Resurssointi mallit 

 

Jotwire hyödynsi SMD ladonnassa pääasiallisesti Juki:n tarjoamia järjestelmiä. Käytännössä 

kaikki ohjelmien ja linjan toiminnot olivat operaattorien käsissä Jotwiren käyttämässä mallissa. 

Kaikkien osa-alueiden hoitaminen kuormitti ladonnan operaattoreita melko paljon ja ajan 

puutteen vuoksi ohjelman joidenkin ominaisuuksien käytöstä jouduttiin tinkimään. Jotwiren 

resurssoinnista voisi löytyä kehitettävää, jotta ladontalinjan käyttöastetta saataisiin nostettua ja 

tyhjäkäynti aikaa vähennettyä. Juki:lta löytyy oma heidän suosittelemansa malli ladontatöiden 

jaotteluun eri henkilöresursseille (Kuva 35).  

 

 

 

Kuva 35. Juki:n resurssointi malli [22]. 
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Jukin mallissa työt jakautuvat seuraavasti: 

 

Operaattorit: 

- Saapuvien komponenttien vastaanottaminen Jukin järjestelmään ja niiden hyllyttäminen. 

- ladontaohjelman valitseminen työjonosta ja työn aloittaminen. 

- Töiden esivalmistelu. 

- Linjan juoksevien töiden hoitaminen ladonnan alusta lopetukseen. 

 

Huoltomies: 

- Ladontalinjan koneiden huoltojen ajoitus. 

- Huoltaminen ajoitetusti ja aina tarvittaessa. 

- Feederien ja muiden oheis laitteiden sekä työkalujen huolto. 

 

Ohjelmointi-insinööri 

- Ladonta ohjelmien teko uusille tuotteille. 

- Ladontaohjelmien ohjelma kohtainen optimointi. 

- Ladontatyöjonon järjestyksen optimointi ja hienosäätö halutussa aika ikkunassa, esim 

viikko. 

 

Työnjohto 

- Töiden ajoitus. Karkea säätö. 

- Ladontalinjan monitorointi ladonnan meneillään olevien töiden osalta. 

- Ladontalinjan menneiden töiden datan analysointi koneiden käyttöasteen, tyhjäkäynti 

aikojen osalta sekä koneiden ilmoittamien virheiden osalta. 

- Analysoidun tiedon perusteella kehitystoimenpiteiden eteenpäin vieminen. 

 

Jotwiren mallissa erillistä ohjelmointi-insinööriä ei ollut ja työt jakautuivat seuraavasti: 

 

Operaattorit: 

- Saapuvien komponenttien vastaanottaminen Jukin järjestelmään ja niiden hyllyttäminen. 

- Ladontaohjelman valitseminen työjonosta ja työn aloittaminen 

- Töiden esivalmistelu. 
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- Linjan juoksevien töiden hoitaminen ladonnan alusta lopetukseen. 

- Ladonta ohjelmien teko uusille tuotteille. 

- Ladontaohjelmien ohjelma kohtainen optimointi. 

- Ladontatyöjonon järjestyksen optimointi ja hienosäätö halutussa aika ikkunassa, esim 

viikko. 

 

Huoltomies: 

- Ladontalinjan koneiden perushuoltojen ajoitus. 

- Huoltaminen ajoitetusti ja aina tarvittaessa. 

- Feederien ja muiden oheis laitteiden sekä työkalujen huolto (jää osittain operaattoreille). 

 

Työnjohto 

- Töiden ajoitus. Karkea säätö. 

 

Seuraavia töitä ei tehnyt kukaan. 

- Ladontalinjan monitorointi ladonnan meneillään olevien töiden osalta. 

- Ladontalinjan menneiden töiden datan analysointi koneiden käyttöasteen, tyhjäkäynti 

aikojen osalta sekä koneiden ilmoittamien virheiden osalta. 

- Analysoidun tiedon perusteella kehitystoimenpiteiden eteenpäin vieminen. 

 

3.2 Linjan esivalmistelut ja juoksevat työt 

 

SMT prosessi aloitettiin valitsemalla tuote ohjelmiston kautta, jota seuraavaksi haluttiin 

valmistaa, sekä määrittämällä määrä, paljonko halutaan latoa. Ensimmäinen työvaihe oli 

ladonnan esivalmistelu (Kuva 36), jota ohjelma ohjeisti tekemään vaihe vaiheelta. 

 

 

Kuva 36. Esivalmistelu työvaihe [22]. 
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Esivalmistelutöihin kuului tuotekohtaiset ohjelmien valinnat tietokoneelta. Operaattorit olivat 

valmistelleet asiakkaan speksien ja yleisten ladontaprotokollien mukaisesti ladontaohjelmat 

ladontalinjan kaikille koneille. Ladontaohjelma ohjeisti, mitä komponentteja operaattorien piti 

ladata feedereihin ja miltä hyllypaikalta ne löytyivät. Osa komponenteista täytyi säilyttää 

kuivakaapissa MSL luokituksen takia (Kuva 37) [28]. Jokainen komponentin liike piti kuitata 

ja hyväksyttää ladontaohjelmalle käsilukijalla, jotta ohjelma tiesi, missä mikäkin komponentti 

on ja kuinka suuri määrä sitä missäkin on. Muuten ohjelma antoi virheilmoituksen. Feedereiden 

valmistelu työn pystyi aloittamaan jo hyvissä ajoin, vaikka edellisen työn ladonta oli vielä 

kesken, jos feedereitä ja feederi kärryjä oli riittävästi käyttämättömänä tätä varten. Komponentit 

voivat olla tarjotin mallisessa pakkauksessa tai nauhalla kelassa. Feederit asetettiin ohjelmien 

oheistamana kärryihin (Kuva 38) oikealle paikalleen, jonka jälkeen ne olivat valmiita 

siirrettäväksi ladontakoneelle. Mikäli ladonta oli jo käynnissä ja haluttiin esivalmistella 

seuraavaa työtä, pystyi esivalmistellut feederit asettamaan isompiin bufferi telineisiin 

odottamaan. 

 

 

Kuva 37. Komponentti hyllyt ja kuivakaappi. 
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Kuva 38. Ladattuja feedereitä kärryihin valmisteltuina (vas) ja bufferi telineeseen (oik). 

 

Linja koneineen ja kuljettimineen täytyi säätää tuotteen piirilevyaihio koon mukaiseksi. 

Pastanpainokone oli valmisteltava valitsemalla koneeseen oikea stensiili, asettamalla 

juotospasta ja raakkeli. Joskus piirilevyille oli tehtävä esivalmisteluja, joita koneet eivät 

pystyneet tekemään. Tietyissä tilanteissa SMD liimaa joutui asettamaan käsin dispenserillä 

piirilevyille. Myös juotospastaa saattoi joutua asettamaan dispenserillä pastanpainon lisäksi. 

Reflow uunille valittiin tuotekohtaisesti oikea lämpötilaprofiili. Lasermerkintäkoneella oli 

säädettävä haluttu juokseva merkkisarja, mikä laseroidaan piirilevyille. Kun ladonta erä oli 

saatu valmiiksi, jouduttiin jälkitöinä purkamaan ja palauttamaan komponentit takaisin Juki 

järjestelmän määrittämille varastopaikoille (Kuva 39). Jos työjono oli ajoitettu järkevästi, iso 

osa edellisen ladontatyön komponenteista kävi myös seuraavaan työhön, jolloin turhaa purku 

ja lataus -työtä ei tarvinnut tehdä. 

 

 

Kuva 39. Ladonnan jälkityöt [22]. 
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4 SUORITUSTASOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

4.1 Alkupohdinnat 

 

Työssä lähdettiin miettimään suoritustasoon vaikuttavia tekijöitä aluksi ajatuskartan kautta. 

Ajatuskarttaan koottiin työkokemukseni ja muun käytännön kautta kertyneen tiedon kautta 

mieleen tulevia asioita, mitkä voisivat vaikuttaa ladontalinjan suoritustasoon (Liite 1). 

Ajatuskartan perusteella tultiin siihen tulokseen, että mittarien puute suoritustason suhteen oli 

tärkein ja hyödyllisin aihe lähteä tutkimaan käsittelemään kyisessä tilanteessa ensimmäisenä. 

 

4.2 Keskeytykset ja seisonta-aika 

 

Ladontaprosessin aikana voi tulla monenlaisia keskeytyksiä jokaiselle linjan koneelle. Yhden 

koneen pysähdyttyä pysähtyy pian koko linja, ellei keskeytyksen aiheuttajaa saada riittävän 

nopeasti selvitettyä. Keskeytykset voitaisiin jaotella odotettavissa oleviin keskeytyksiin ja 

yllättäviin keskeytyksiin. Odotettavia keskeytyksiä tulee olemaan aina, mutta niitä voidaan 

pyrkiä minimoimaan määrällisesti ja niiden ajallisen keston osalta [25]. Yleisimpiä odotettavia 

syitä keskeytyksille, linjan alusta alkaen eri koneille: 

 

Loader 

- Piirilevyaihiot loppuvat räkistä. 

 

Lasermerkintä 

- Ei havaittu merkittäviä keskeytyksiä. 

 

 

Puhdistuskone 

- Rullien vaihto. 

 

Pastanpainokone 

- Pasta loppuu. 

- Raakkeli on vaihdettava. 

- Stensiili on pestävä. 
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- Huono pastanpaino laatu, aihio pestävä ja pastattava uudelleen. 

- Tilanteita, jolloin pasta asetettava käsin dispenserillä. 

 

Ladontakoneet 

- Komponenttien loppuminen feederistä. 

- Odottaa seuraavaa aihiota linjan alkupäästä. 

- Odottaa ruuhkan purkautumista ladontakoneen jälkeen, jotta voi syöttää ladotun aihion 

eteenpäin uuden tieltä. 

- Virhe, esim feederissä komponentti kaatunut tai jäänyt jumiin. 

 

Reflow 

- Hidas läpimeno aika, joka aiheuttaa ruuhkaa. 

- Unloader räkki täynnä eikä uutta aihiota voi syöttää uunin läpi. 

 

Unloader 

- Räkki täynnä ja tyhjennettävä operaattorien toimesta.  

 

Puutteelliset henkilöresurssit voivat aiheuttaa linjan turhia keskeytyksiä aina, kun useampi 

kone tarvitsee yhtäaikaisesti operaattorin huomiota. Myös ylimääräiset operaattorien työt 

aiheuttavat keskeytyksiä, koska linjaa ei ehditä yhtäaikaisesti hoitaa. Jotwirelle kyseisiä töitä 

olivat komponenttien täyttäminen varastoautomaattiin, muiden koneiden ja robottien käyttö, 

uusien tuotteiden tuotannonkelpoisuusraporttien täyttäminen, siivous, koneiden kalibrointi, 

sekä myös osittain viallisten tuotteiden vian etsintä ja korjaus. Operaattorien taukojen 

yhtäaikaiset ajoitukset voivat tuoda linjalle keskeytyksiä, joita ei muuten tulisi. Operaattorien 

töihin saapumisajoissa oli jätetty pieni jouston vara. Tämä voisi aiheuttaa sen, että pienen 

osan päivästä työntekijöitä on liikaa ja pienen osan liian vähän, jos vuorot menisivät 

päällekkäin. Operaattorien sairaspoissaolot aiheuttavat resurssivajausta, koska riittävästi 

koulutettua henkilöstöä on vähän ja tuurausta on vaikea järjestää. Operaattorien 

koulutuspäivät ja lomat aiheuttavat resurssivajauksen kautta keskeytyksiä. Suunnitellut ja 

ajoitetut suuremmat ja pienemmät huollot ladontalinjalle aiheuttavat linjan keskeytystä. 

Yllättäviä keskeytyksiä aiheuttavat: 

 

- Sähkökatko (UPS löytyy osalle laitteista). 
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- Palohälytys. 

- Talotekniikan pettäminen. Lämpö/ilmankosteus olosuhteet estävät ladonnan/ paineilmaa 

ei tule. 

- Materiaalit eivät saavu ajoitettuna ajankohtana. 

- Saldovirhe ja osien ja muiden tarvikkeiden yllättävä loppuminen. 

- Materiaali / työkalut kadoksissa. 

- Tavarantoimittajan virhe. Väärää / viallista komponenttia. 

- Operaattorien sairaspoissaolot. 

- Muiden konekäyttäjien sairaspoissaolot, joita operaattorit joutuvat tuuraamaan. 

- Työtapaturmat. 

- Äkillisestä kiire tilauksesta johtuva työjonon töidenmuutos. 

- Työkuorman yllättävä kasvaminen lomakaudella ja resurssien riittämättömyys. 

- Työkuorman yllättävä äkillinen kasvaminen normaaliolosuhteissa. 

- Koneille sokea piste, josta aiheutuu vika, joka käy ilmi vasta myöhemmin. 

- Piirilevyaihio jää jumiin räkkiin, loaderiin tai kuljettimeen. 

- Muiden ladontalinjan koneiden virhetilat. 

- Koneiden ja työkalujen hajoaminen, jota voi pitkittää vajaus huoltohenkilöstössä ja 

varaosien saatavuudessa. 

- Inhimilliset virheet ja unohdukset henkilöstö. Dokumentointi, osto, muut työntekijät. 

 

4.3 Pullonkaulat 

 

Pullonkaulat voivat vaihdella merkittävästi riippuen valmistettavasta tuotteesta. Linjan 

koneiden osalta pullonkaula sijoittui yleensä joko pastanpainoon, ladontakoneisiin, reflow 

uunin kohdalle tai henkilöresursseihin. Jos komponentteja piirilevyllä oli vähän, yleensä 

pastanpaino ja reflow olivat hitaampia kuin ladontakoneet. Jos tuotteessa oli komponentteja 

paljon, ladontakoneet jäivät usein pullonkaulaksi. Ladontakoneiden jäädessä prosessin 

hitaimmaksi osaksi, aiheutui ongelmia myös pastauksen kanssa. Turhan työn tekeminen tai työn 

tekeminen epätehokkaasti voisi aiheuttaa turhia hidasteita minkä tahansa työvaiheen kohdalla. 

Olisi tärkeää etsiä ja määrittää hyväksyttävät hyväksi todetut metodit eri työvaiheille. 

Operaattoreilla oli paljon ladontakoneiden suoraan pyörittämiseen liittymättömiä työtehtäviä 

kuten uusien tuotteiden kohdalla järjestelmään uusien komponenttien määrittely ja lisääminen, 

joiden kanssa oli oltava erittäin tarkkana ensimmäistä kertaa vastaanottaessa. Operaattorien 
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täytyi verrata jokainen uusi valmistajankoodi asiakkaan BOM listaan ja mikäli sitä ei ollut 

määritelty suoraan, mutta vastaava speksit täyttävä voitiin hyväksyä. Täytyi etsiä datalehdet ja 

verrata niitä toisiinsa ennen komponentin hyväksymistä järjestelmään. Normaalit 

komponenttien hyllytykset voitiin siirtää varastohenkilökunnalle, mutta ensimmäistä kertaa 

uusien komponenttien hyllytys ja määritys järjestelmään vaati spesifimpää ymmärrystä 

elektroniikan komponenteista. Juotospasta voi alkaa kovettua odottaessaan komponenttien 

ladontaa, mikä voisi aiheuttaa laatu ongelmia ja tihentää stensiilin puhdistus väliä. Pastauksen 

voisi joutua keskeytymään monia kertoja ladonta erän aikana johtuen stensiilin pesusta kesken 

ladonnan. Volyymituotteiden kohdalla voisi olla järkevää hankkia toinen stensiili, jonka 

pystyisi ottamaan välittömästi käyttöön aina silloin, kun toinen olisi menossa pesuun. Jos 

valmistettava tuote on flex levy mallinen tai vastaava ohuempi rakenteeltaan, tarvitsee se 

alustan, jonka päällä kulkea linjan läpi. Tällöin flex levyjen (kuva 40) lataaminen alustoille ja 

linjan alkupäähän voisi viedä paljon operaattorien aikaa. 

 

 

Kuva 40. Flex mallinen piirilevy teipattuna neliön muotoiseen alumiinialustaan. 

 

Jos tuotteessa on käsin tarkastuspisteellä asetettavia komponentteja, voisi se muodostua 

hitaimmaksi työn vaiheeksi. Piirilevyn pinta-ala ja montako kappaletta mahtuu piirilevy 

aihiontiin, vaikuttaa merkittävästi ladonnan nopeuteen. Tuotteet kulkevat aihioittain prosessin 

eri vaiheiden läpi. Pullonkaulat voivat myös muodostua toistuvista työkohtaisesti 

riippumattomista keskeytyksistä, joita edellisessä osiossa käsiteltiin. Henkilöresurssit voivat 

muodostua pullonkaulaksi, jos seuraavan työn valmistelu ja menossa olevan työn hoitaminen 

samanaikaisesti ei onnistu liian vähäisestä henkilöstöstä johtuen. Työkalujen, feederien ja 

feederikärrien puute voi aiheuttaa pullonkaulan esivalmistelutyövaiheissa. Komponenttien 

oston ajoitus tai ajoituksesta riippumaton pitkä saatavuus aika voi sotkea työjonon, kun jonkin 

tuotteen valmistusta ei voitaisi aloittaa ajoitettuna ajankohtana. Komponenttien pakkaukset 
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vaikuttavat osaltaan linjan toiminnan tehokkuuteen. Jos mahdollista, haluttaisiin 

komponenttien saapuvan 8mm feederiin sopivaan nauhakelaan pakattuna. Jotwirellä oli eniten 

8mm nauhalle soveltuvia feedereitä ja nauhatavaran lataamiseen kului vähiten aikaa olemassa 

olevista pakkausvaihtoehdoista. Usein toimittajat tarjosivat samaa komponentteja useissa eri 

pakkauksissa, joten ostajilla pitäisi olla hyvä tekninen ymmärrys tai tulla suora ostoimpulssi 

toiminnanohjausjärjestelmästä kela tavaran ostoon. 

 

Uusien tuotteiden protoajot aiheuttivat paljon ylimääräistä työtä, ohjelmien valmistelua, 

uusien osien tarkastusta ja järjestelmään lisäämistä. Näillä töillä oli usein kiire ja niiden 

ajoitus voi olla hankala ajoittaa sopivaan väliin linjan tehokkuutta ajatellen. Prototuotteiden 

ensimmäiseen pienen valmistuserän komponenttien ostoimpulssiin pitäisi yleensä saada 

reilusti ylimääräisiä komponentteja ainakin pienimpien ja halvimpien osalta. Pienimmät 

vastukset voivat maksaa sentin murto osan per kappale, mutta liian lyhyeen nauhan pätkään 

(~10cm) pakattuna voi olla mahdoton ladata feederiin ilman jatkopätkien kiinnitystä. Tämä 

aiheutti operaattoreille ylimääräistä jatkopätkien asetustyötä komponenteille. Sama ongelma 

toistui usein myös ostaessa pidempiäkin pätkityssä muodossa olevia komponentti nauhoja. 

Toimittajat leikkaavat usein nauhat pätkiin, ilman että tyhjää nauhaa jää yhtään kumpaankaan 

päähän. Feederi tarvitsee noin 10cm tyhjää nauhaa komponenttialueen lisäksi tai muuten 

komponentteja tulee menemään siltä matkalta hukkaan. Tarkalla määrällä myös protoerä olisi 

vaarassa jäädä vajaaksi, jos operaattori tai kone hukkaisi yhdenkin komponentin. Joskus 

piirilevysuunnittelu ja komponenttivalinnat voivat aiheuttaa haasteita ja hidasteita, joille 

mitään ei ole tehtävissä tuotannossa. Näitä olisi mahdollista ratkaista heti protoerässä huolella 

laaditun tuotannonkelpoisuusraportin kautta, jakaen tiedon hankaluuksista asiakkaan 

tuotesuunnittelun kanssa. Näin olisi myös mahdollista vaikuttaa tuotteen suunnitteluun 

tuotantotehokkaammaksi. Jos osaaminen operaattoreilla uusien ladontaohjelmien ja muiden 

koneiden parametrien osalta on rajoittunut liiaksi yhdelle tai kahdelle henkilölle, niiden 

tekemisen ajoitus voi osua huonoon saumaan tai myöhästyä reilusti esimerkiksi 

sairaspoissaolon takia. Vuorotyön hyödyntäminen voi olla tilanteesta riippuen 

kustannustehokasta tai tuoda turhaa ylimääräistä kustannusta. Jotwirellä oli normaalisti 

käytössä kaksi vuoroa ja vain erikoistapauksissa kolmivuoro. Turhaa työaikaa voi mennä 

myös, jos valmistettavan tuotteen vuosivolyymi on esimerkiksi 10000kpl ja sitä valmistetaan, 

vain 1000kpl erissä monta kertaa pitkin vuotta. Olisi tehokkaampaa latoa kerralla 

mahdollisimman suuria eriä, jotta vältytään turhalta työntoistolta. Seuraavan työn 
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esivalmistelutyöt olisivat optimitilanteessa tehty jo edellisen ladonnan aikana, jolloin linjan 

tyhjäkäyntiaika ladontojen välissä olisi mahdollisimman pieni. Tähän harvoin päästiin ja 

esivalmistelu saatettiin aloittaa vasta kun edellinen ladonta on loppunut. Kaksi puolisen 

piirilevyn kohdalla pullonkaula saattoi osua esivalmistelutyöhön piirilevypuolen vaihdossa, 

kun toinen puoli oli jo valmis.  Puutteellinen tai heikko töiden ajoitus ja ohjaus voi aiheuttaa 

ylimääräistä työtä, jolloin työjono ei purkaudu optimaalisesti huomioiden samojen 

komponenttien kuuluminen useampaan työhön. Tästä aiheutuisi ylimääräistä purku- ja 

esivalmistelutyötä. 

 

Ympäri vuoden myytävien tuotteiden riittävän puskurivaraston puuttuminen aiheutti 

suunnitellun työjonon sotkeutumista. Jos tuotteita olisi puskurivarastossa, ei tarvitsisi juosta 

kiireellisten toimitusten perässä, vaan tuottaa lisää optimoiden ladontalinja työjonon 

työtehokkuutta silmällä pitäen. Puskurivarastoille oli tehty hyvä ajantasainen varastotaso 

määrittely joillekin tuotteille ja joillekin määrittely oli tehty viimeksi kaukana 

menneisyydessä. Tuotekohtaiset rajat olisi tarkastettava ja määriteltävä uudelleen huomioiden 

nykyiset tuotteiden toimitusmäärät asiakkaittain. 

 

4.4 Puutteet prosessissa 

 

Riittävän laatutason määrittely. Suurin osa Jotwiren asiakkaista vaati elektroniikan laaduksi 

IPC-A-610 standardin laatuluokka 2 tasoa. Tähän peilaten on tullut yksittäisiä tilanteita, milloin 

standardista ei ole löytynyt juuri tilanteeseen suoraan sopivaa ohjeistusta ja jouduttu peilaamaan 

sekä soveltamaan ohjeistuksia. Ylilaadun tekeminen voi hidastaa prosessia merkittävästi, jos 

riittävän laatutason tuotteita lähdetään korjaamaan ja prosessia niiden suhteen varmistelemaan 

turhaan. Pastanpainon tarkastuksessa käytetyn SPI raja-arvojen määrityksessä tuntui olevan 

yleisesti kehitettävää. Kone oli uusi eikä riittävän tasoista koulutusta ollut pidetty. Koneen 

hälytys raja-arvoja oli asetettu välillä jopa liian tarkaksi. Reflow uunin jälkeisessä kuljettimessa 

oli ollut jo pidemmän aikaa vikaa, mitä ei oltu saatu korjattua. Operaattorit joutuivat 

kävelemään kuljettimelle ja painamaan vikakuittausnappia useita kertoja päivässä, vaikka 

todellista vikatilannetta ei ollutkaan. AOI tarkastuslaite oli linjasta erillisenä yksikkönä. Tästä 

aiheutui, että laatuvirheet jäivät usein kiinni vasta, kun koko ladontaerä oli valmis ja 

systemaattiset viat olivat päässeet toistumaan lähes kaikissa tuotteissa. Vikojen juurisyyn 

löytäminen voi olla hankalampaa löytää ja ratkoa tässä vaiheessa, verrattuna siihen, että ajo 
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olisi vielä meneillään. Tämän suhteen parannusta oli jo suunnitteilla ja AOI oli tarkoitus olla 

suoraan integroituna linjaan lähitulevaisuudessa.  Pastanpainokone oli vanhaa tekniikkaa eikä 

kommunikoinut SPI:n kanssa säätäen parametrejä optimaalisiksi. Tämä aiheutti turhia vikoja 

tuotteissa ja ylimääräistä työtä. Uuden pastanpainokoneen hankinta oli myöskin jo suunnitteilla. 

Laitteiden säännölliset kalibroinnit ja huollot viivästyivät aika ajoin tuotannon kiireistä johtuen. 

Tuotannontehokkuuteen liittyvien mittarien puutteesta johtuen, optimaalisen henkilöresurssien 

määrän arviointi oli ollut hankalaa esimiehille. 
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5 OPERAATTORIEN HAASTATTELU 

 

Laajemman näkökulman saamiseksi haastateltiin kolmea kokenutta SMD operaattoria ja 

ladontalinjan kehityksessä paljon mukana työskennellyttä kehityspäällikköä. 

 

Haastateltavia pyydettiin ottamaan kantaa seuraaviin aiheisiin: 

1. Mitkä asiat aiheuttavat eniten keskeytys / seisonta-aikaa ladontalinjalla?  

2. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimmät pullonkaulat ladontalinjalla?  

3. Minkä asian näkisit merkittävimpänä yllä mainituista linjan tehokkuutta ajatellen?  

 

Operaattori A 

 

1. ”Komponenttikelojen vaihto ja tuubi pakkauksista ladattavien komponenttien lisääminen 

ladontakoneille ajon aikana. Käsin ladottavat komponentit, joita ei pysty koneellisesti 

latomaan. Esivalmistelutyöt, kuten komponenttien lataaminen feedereille. Uusien 

prototuotteiden valmistelu ja ohjelmien teko muun tuotannon seassa. Työt, jotka sisältävät 

paljon erikoisempia komponentteja. Pienet erä koot, joissa tuotteita valmistetaan pitkin 

vuotta.” 

 

2. ”Piirilevyjen pastaus useimmiten. Erityisesti jos joutuu pastaamaan osittain käyttäen 

käsidispenseriä. Käsin ladottavat komponentit ” 

 

3. ”Eniten vaikuttaa pienet erä koot ja sitä kautta esivalmistelutyön toisto pitkin vuotta.” 

 

 

Operaattori B 

 

1. ”Suunnitellusta ladonta järjestyksestä poikkeaminen kiireellisten töiden takia. Seuraavan 

työn esivalmistelun ajoitus ei onnistu edellisen työn ladonnan aikaan. Tyhjiä feedereitä ei 

ole tarpeeksi ja osa valmiiksi ladattuna jotain tulevaa työtä varten. Joutuukin yllättäen 

purkamaan valmiiksi ladatun. Osattava valita purkuun ladattu feederi, jonka tarve on 

mahdollisimman kaukana. Ei saada useinkaan tehtyä clustereita, eli useita töitä peräkkäin 

ajoitettuna, joiden järjestyksen ohjelmat voivat optimoida minimoiden esivalmistelu työn 
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töiden välillä. Pitäisi saada lukittua vähintään viikon ajot etukäteen clustereita varten ja 

osiakin toteutukseen pitäisi olla riittävästi hyllyssä. Tyhjien kelojen vaihto täysiin ajon 

aikana.” 

 

2. ”Useiden asiakkaiden takia töiden esivalmistelu työllistää jatkuvasti. Usein eri asiakkaiden 

tuotteissa on erilaisia komponentteja, kun taas sama asiakas käyttää usein samoja useissa 

tuotteissaan. Tähän voisi olla mahdollista kehittää apuohjelmistoja. Resurssi pula feederien 

esivalmisteluissa. Pitäisi olla aina vähintään yksi tai työn vaihdossa tulee taukoja 

esivalmistelujen takia. AOI:illa hidastaa huono ohjelmien optimointi, joka aiheuttaa paljon 

turhia virhehälytyksiä, jotka operaattori tarkastaa. Optimointi on hidasta ja sille ei useinkaan 

löydy aikaa.” 

 

3. ”Clustereita pitäisi saada tehtyä enemmän ja pidemmälle ajanjaksolle kerrallaan.” 

 

Operaattori C 

 

1. ”Työnvaihdot. Joskus esivalmistelut vievät enemmän aikaa kuin itse työn ladonta. Huonot 

kelat voivat joskus tuoda lisätyötä feedereille lataamiseen. Hankalat osat.” 

 

2. ”Käsin ladottavat osat. Pastakone vaihe, jos työssä joutuu lisäämään paljon lisä pastaa tai 

asettamaan liimaa komponentteja varten.” 

 

3. ”Työnvaihdot. Ovat joskus epäselviä sekä osapuutteet.” 
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Kehityspäällikkö 

 

1. ”Tuotevaihdot. Linjassa on paljon laitteita, jotka täytyy käydä läpi tuotevaihdon yhteydessä. 
Usein vain yksi operaattori hoitaa vaihdon.” 

  
2. ”Resurssipula seuraavien/uusien tuotteiden valmistelussa. 0201-palakomponenteille 

tarkoitettujen feedereiden vähäisyys. Tilanne on korjaantumassa lähitulevaisuudessa. 
Uusien tuotteiden ylösajo.” 

  
3. ”Tuotevaihdot.” 
 

 

Vastauksista löytyi paljon yhteneväisyyttä. Työnvaihdot ja töiden ajoitus nousivat selvästi 

esille. Myös normaalista prosessista poikkeavat työvaiheet. Feederien puute, josta aiheutuu 

ruuhkaa komponenttien etukäteen lataamiselle, tuli esille useamman kerran. Yllä mainituista 

asioista resurssien ja työkalujen mitoitus olivat selviä kohteita, joihin tulee kiinnittää huomioita 

ja säätää tarpeen mukaan. Töiden ajoituksen parantaminen vaatii, että päästäisiin tilanteeseen, 

jossa työjonoa ei ohjata kiireen mukaan liian tarkasti työnjohdon osalta, vaan esimerkiksi 

viikkotasolla, jotta ladonnan työjono ja vaihdot saataisiin optimoitua Jukin optimointityökaluja 

hyödyntäen. 
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6 MITTARIT 

 

6.1 Mitattavat suureet 

 

Operaattorit ottivat itse aikaa ladonnan esivalmisteluille. Ladontakoneen aika otettiin ylös 

ladonnan aloituksesta valmistumiseen asti työkorttikohtaisesti. Työkorteille oli määritetty 

kappalemäärä, kuinka monta tuotetta kerralla ladottiin. Ajat raportoitiin toiminnanohjaus 

järjestelmään ja olivat tarvittaessa luettavissa sieltä. Ladontakoneen aika saatiin suoraan 

ladontakoneen lokitiedoista. Esivalmisteluaika oli manuaalisen ajanoton varassa. Esivalmistelu 

aikaan haluttiin saada laskettua kokonaisaika, mikä kului seuraavan ladontatyön 

esivalmistelussa. Osittain esivalmistelu saattoi tapahtua edellisen ladontatyön kanssa 

samanaikaisesti ja osittain edellisen ladonnan loputtua. Tehokkaassa tilanteessa seuraava työ 

olisi ehditty lähes kokonaan esivalmistella, ennen kuin edellinen työ on saatu päätökseen. 

 

Isolta osin linjan tehokkuutta voitiin mitata vertaamalla linjan koneiden aktiivista käynnissä olo 

aikaa työpäivän pituuteen. Piti saada eroteltua varsinainen aktiivinen työaika ylimääräisistä 

seisahduksista ja saada selville syyt seisahduksille, jotta niitä voitaisiin minimoida jatkossa. 

Seisahduksien syyt voivat olla moninaisia, kuten aiemmilla sivuilla on käyty läpi osiossa 

”Suoritustasoon vaikuttavat tekijät”. Pienemmille osatekijöistä piti saada kerättyä tarkemmin 

eroteltua dataa, jotta ongelmien aiheuttajat saatiin priorisoitua järjestykseen merkittävimmästä 

vähiten merkittävään.  

 

6.2 Mittaus mahdollisuudet 

 

Jotwirellä oli käytössä Process genius ohjelmisto, josta oli mahdollista nähdä pelkästään 

ladontakoneiden käyttöaste. Koneen mittaus perustui ladontakoneiden virrankulutuksen 

muutoksiin ja määritettyjen raja-arvojen kautta tunnistukseen, onko kone työskentelemässä vai 

pysähdyksissä. Kone määritti käyttöasteen vertaamalla koneen työskentely aikaa kaikkina 

arkipäivinä kellon aikaan välillä 6.00 – 23.00. Asetuksista oli käytännön takia säädetty mittaus 

vain kahteen vuoroon, koska yövuorot olivat harvoin käytössä ja asetuksien säätäminen ei 

onnistunut yksinkertaisesti. Myöskin perjantaipäivien käyttöaste näkyi virheellisenä, koska 

Jotwirellä perjantait olivat 2 tuntia lyhyempiä sekä aamuvuoron että iltavuoron osalta kuin 

muina arkipäivinä. Tämä vääristymä käyttöasteessa ei ollut este suoritustason mittauksessa, 
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koska virheet pysyivät joka kuukausi vakioina. Näin voitiin edelleen määrittää keskimääräinen 

käyttöaste ja seurata kehitystoimenpiteiden vaikutusta esimerkiksi kuukausitasolla. Mikäli 

oltaisiin haluttu tarkemmat käyttöastetiedot, olisi täytynyt tehdä manuaalista suodatustyötä 

datatiedolle esimerkiksi excel tyyppisellä työkalulla ja suodattaa kaikki vääristymät pois ennen 

käyttöasteen tarkastelua. Diplomityötä tehdessä huomattiin, että ladontakoneiden 

mittausasetuksissa oli puutteita ja korjaustarpeita. Ensimmäisen ladontakoneen käyttöaste 

mittauksessa ohjelma laski koneen käyttöajaksi, jos edes yksi neljästä ladontapäästä 

työskenteli. Olisi siis mahdollista saada 100% käyttöasteen lukema mittausjaksolta, jos vain 

yksi ladontapää työskentelee tai jos jokainen yksin vuoronperään. Kuin myös että kaikki neljä 

päätä työskentelisi pysähtymättä koko mittausjakson ajan. Jokainen ladontapää vaatisi oman 

mittauksensa, eikä alun perin toteutettua kaikille päille yhteistä mittausta, jos haluttaisiin 

tarkempaa analyysia koneen työskentelytehosta. Toisella ladontakoneella oli myös vääristymää 

käyttöasteen laskennassa, vaikka käytössä oli vain yksi ladontapää. Vertailuksi verrattiin Juki 

järjestelmän omaa mittausta koneen käyntiajalle erään tuotteen 1h 54min mittaisessa 

ladonnassa. Juki laski käyttöajaksi 57min Process geniuksen laskiessa 47min. Vääristymälle 

löytyi selkeä syy. Process geniuksen puutteellinen hysteriisi. Ohjelma reagoi liian nopeasti 

virran muutoksiin ja näki jatkuvasti 1 sekunnin mittaisi pysähdyksiä tilanteissa, joissa niitä ei 

ollut. Esim. ladontapään suunnanvaihdokset. Process geniuksesta saisi kätevästi ja tarkasti 

todellisen käyttöasteen selville, kunhan yllä mainitut ongelmat hoidettaisiin kuntoon. Onnistuisi 

esim kuukausitason seuranta kummaltakin ladontakoneelta (Kuva 41). 

 

 

Kuva 41. Process genius kuukausitason käyttöaste raportti. 

 

Manuaalisena mittarina toimi toiminnanohjausjärjestelmän raportointi, josta saatiin ulos 

operaattorien kirjaamat työajat ja töille asetetut suunnitellut ajat. Suunnitellut ajat voivat 

muuttua, jos niitä päiviteltiin ajantasaiseksi, joten niihin suoraan toteutuneen ajan vertaaminen 
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toimi lähinnä lyhyen ajanjakson sisällä, kun suunnitellut ajat pysyivät koskemattomina tai tuote 

pysyi muuttumattomana rakenteeltaan. Ladonta-ajoille saatiin määriteltyä suunnitellut 

tavoiteajat hyödyntämällä ladontaohjelmiston simulointi toimintoa. Ladonta voitiin ajallisesti 

simuloida ja määrittää simulaatiota hyödyntäen tavoiteaika. Määrityksessä kannatti huomioida 

sopiva kerroin, jotta tavoite pysyi realistisella tasolla. Operaattorien työajan raportointi 

kirjattiin koneiden ottaman ajan mukaan ja osittain manuaalisesti kellosta katsomalla, joten 

virheen mahdollisuus ajanotossa oli olemassa. Tuotteiden rakennemuutosimpulssit tulivat 

asiakkaan tuotekehityksen tai sisäisten muutosten kautta ja yleensä silloin päivitettiin samalla 

suunniteltuja työaikoja Jotwiren järjestelmään. Suunniteltuja työaikoja tarkasteltiin ja 

tarvittaessa päivitettiin myös silloin, kun huomattiin todella suuria toistuvia heittoja 

toteutuneiden ja suunniteltujen työkohtaisten aikojen välillä. Syy heittoon saattoi olla puhtaasti 

erittäin huonosti arvioitu suunniteltu aika tai jokin epätehokkuuden aiheuttaja prosessissa. 

 

Ladontakoneiden osalta oli käytössä Juki IS Intelligent Shopfloor Solutions ohjelma, jonka 

kautta pystyi tarkastelemaan ladontakoneiden tapahtumia. Juki IS oli ollut asennettuna 

Jotwirellä pidemmän aikaa, mutta kaikkiin sen mahdollisuuksiin ja ominaisuuksiin ei oltu 

ehditty perehtyä tarkemmin suoritustason kehitys mielessä, eikä sitä myöten oltu otettu 

käyttöön ladontalinjan suoritustason mittaamiseen. Saman ohjelmiston kautta oli hoidettu 

monta muuta toimintoa. Mm ladontaohjelmat operaattorien toimesta.  

 

Juki IS ohjelmasta on mahdollista saada ulos seuraavaksi käsiteltäviä suoritustason 

mittaamiseen liittyviä tietoja. Ennen yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tarkastelua voisi olla 

hyvä tarkastella ensin karkeampaa saatavilla olevaa datatietoa suoritustasosta (Kuva 42) [17]. 

Tässä sektorikaaviossa on jaoteltu ladonta kahteen osaan. Esivalmisteluun sekä ladonta-aikaan. 

Ladonta-aika sisältää sekä varsinaisen ladontakoneiden työn ja myös kaikki keskeytykset. 

 

 

Kuva 42. Karkeampi ladonta-aika. [17] 
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Kuvassa 43. on hieman tarkempi sektorikaavio, jossa run time on eroteltu neljään erilaiseen 

osioon. Kaaviossa on hieman hämäävästi käytetty samaa run time nimitystä eri merkityksessä 

kuin edellisessä kaaviossa. 

 

 

Kuva 43. Sektorikaavio ladontakoneen tapahtuma-aikojen suhteesta. [17] 

  

- Setup time. Aika alkaa, kun seuraavaksi ladottavan tuotteen ohjelma valitaan ja ladataan 

koneille. Tämän jälkeen aloitetaan kaikki tarvittavat ladonnan esivalmistelut ja aika päättyy, 

kun varsinainen ladonta on valmis alkamaan ja painetaan ”start” näppäintä. Setup aika voi 

olla myös todella lyhyt, jos suurin osa esivalmisteluista on pystytty tekemään edellisen 

tuotteen ladonnan kanssa samanaikaisesti. 

 

- Run Time. Aika, joka alkaa, kun painetaan ”start” näppäintä ladonnan aloittamiseksi ja 

päättyy kun ladonta ohjelma lopetetaan. Eli viimeinen vaihe upload wait time tulee 

päätökseen. Ajanotto pysähtyy hetkellisesti aina silloin, kun jokin muu alla mainittu 

pysäytyksestä johtuva ajanotto lähtee käyntiin. 

 

- Stop time. Aika, jonka ladontakone on pysähdyksissä jonkin virheen tai komponentti 

puutteen vuoksi. 

 

- Transport wait time. Aika, joka juoksee, jos ladontakone joutuu odottamaan, että 

piirilevyaihio linjalla voi edetä eteenpäin. Ladontakone on pysähdyksissä tämän ajan. 

Ajanotto pysähtyy, kun linjalle syntyy tilaa ja ladontakone pääsee jatkamaan työtään. Tämä 

kuvaa parhaiten muiden linjan laitteiden suorituskykyä suhteessa ladontakoneisiin. Löytyy 

myös tarkemmat transport wait time (in), johon kellottuu aika, kun ladontakone odottaa 

seuraavaa tuotetta ladottavaksi. Lisäksi transport wait time (out), johon kellottuu aikaa, kun 
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ladontakone ei pysty siirtämään käsittelemäänsä tuotetta eteenpäin koneen jälkeen 

syntyneen ruuhkan vuoksi. 

 

- Upload wait time. Aika, jolloin ladonta on valmistunut, mutta ladontaohjelmaa ei olla vielä 

lopetettu. Työn lopetustyövaiheet kellottuvat tähän aikaan. 

 

- Total production time. Kaikki edellä mainitut ajat yhteensä. 

 

Juki ohjelma kerää seuraavia hieman yksityiskohtaisempia tapahtumatietoja ladontakoneilta, 

joita voisi tarkastella, mikäli karkeampien toteutuma-aikojen osalta ei olla tavoite tasolla 

(Taulukko 1). Kummallekin koneelle oma listauksensa jokaisesta eri tuotteiden ladonnoista. 

Taulukko 1. Jukin ladontakone kohtaiset lokitiedot. [17] 

 

 

Ohjelma kerää seuraavia edellistä taulukkoa tarkempia lokitietoja feederien osalta 

komponenttien saldoista, poiminnasta, asetuksesta piirilevylle ja niiden onnistumisesta. 

Virheiden määrä omilla riveillään. Ohjelma osaa myös erotella, minkä feederin ja komponentin 

kanssa ongelmia ilmenee (Taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Feederien loki tiedot Juki IS. [17] 
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Tuotekohtaisesti voidaan myös asettaa suunnitellut ajat, joita voi pitää tavoite aikoina ladonnan 

läpiviemiselle. Myös sen seuraamiseen spesifimmän yhteenvetotaulukon voi tulostaa 

ohjelmasta (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Ladontalinjan yhteenveto. [17] 

 

 

Diplomityötä tehdessä havaittiin, että ohjelman keräämä mittausdata ennen 2.9.2021 ei ollut 

käyttökelpoista suoritustason mittaamiseen. Ohjelmassa oli ollut väärät asetukset datan keruuta 

varten. Jotwirellä oli pääosin käytössä 2-vuoro systeemi ja vain yksittäisiä 3-vuoro viikkoja 

vuositasolla. Ohjelmaan oli määritetty jatkuva 3-vuorojärjestelmä ja tämä aiheutti mm. sen, että 

jos iltavuoro aloitti uuden työn esivalmisteluvaiheen, jolloin setup time lähti juoksemaan ja 

vasta seuraava aamuvuoro sai esivalmistelun valmiiksi, oli ohjelma kellottanut koko yön yli 

setup timea olettaen, että myös yövuoro on käytössä. Myöskään Jotwiren kaikki viikon 

työpäivät eivät olleet saman mittaisia vaan perjantai päivät olivat sovitusti lyhyempiä. Täten 



53 

 

myöskään perjantain asetukset ohjelman datan keruussa eivät olleet pitäneet paikkaansa. 

Asetukset säädettiin kohdilleen ja määriteltiin esimiehen huolehdittavaksi, jotta ne olisivat 

jatkossa aina ajan tasalla. Syyskuun alusta lähtien hyväksyttävä datan keruu voitiin aloittaa.  

 

Juki tarjoaa ladontakoneilleen myös erilaisia lisäohjelmia, joilla olisi mahdollista mitata 

vieläkin tarkemmin suoritustasoon liittyviä parametrejä. Ohjelma Trace Monitor (standard)  

 

Ohjelma tarjoaa toimintoinaan: 

1. Automaattinen jatkuva datan keräys ja tallennus. Muutoin tehtävä manuaalisesti koneilta. 

2. Datan analysointi ja hälytykset välittömästi tapahtuma hetkellä. Muutoin kerättävä ja 

käsiteltävä manuaalisesti. Usein ongelma ehtii pitkälle ennen kuin huomataan. 

3. Luo visuaaliset graafit datasta, joita helppo analysoida pidemmälle. 

 

Kellottaa aikaa toiminta ja seisonta ajoista sekä kerää lokia vika tilanteista, niiden määristä ja 

niiden ajoista. Syitä esimerkiksi komponenttien loppuminen, komponentin nostovirhe, 

feederivirhe, asetusvirhe. Ohjelmisto vaikutti muuten lupaavalta sovellukselta keräämään tietoa 

ladontakoneiden suoritustasosta, mutta kyseinen ohjelma on tuettu vain RS-1R / RS-1, RX-6 / 

RX-6R / RX-6B, RX-7 / RX-7R ja JM-100 ladontakone malleilla ja vaati uudemman ohjelmisto 

version pohjalle. 

 

6.3 Mittausdatan hyödyntäminen ja priorisointi 

 

Suoritustasoa optimoitaessa tulisi pyrkiä saamaan linjan käyttöaste mahdollisimman korkeaksi. 

Juki järjestelmän keräämiä aikoja voidaan hyödyntää tässä tarkoituksessa. Jotta suoritustaso 

olisi mahdollisimman korkea, tarkemman sektorikaavion run time ajan pitäisi olla 

mahdollisimman suuri suhteessa total production time aikaan. Eli pyrittäisiin minimoimaan 

tyhjäkäyntiaikaa, minimoimalla kaikkia muita yllä mainittuja aikoja mahdollisuuksien mukaan. 

Linjan tehokkuuden kannalta myös total production time pitäisi olla niin matala kuin 

mahdollista. Juki järjestelmä kerää tietoja eri tekijöistä melko kattavasti, mutta raportoinnissa 

oli myös havaittavissa joitakin puutteita. Datan keruu rajoittuu vain tuotteen valmistuksen 

alusta valmistuksen loppuun. Aika edellisen ohjelman päätöksen ja seuraavan työn aloituksen 

väliltä jää pimentoon. Setup time kerää vain sen osan esivalmistelutöistä, mitkä ovat jääneet 

edellisen työn valmistumisen ja seuraavan työn aloituksen välille. Esivalmistelutyöt voidaan 



54 

 

aloittaa jo edellisen ladonnan käynnissä ollessa. Päällekkäin ladonnan kanssa menevää 

esivalmisteluaikaa ei siis Juki järjestelmästä saada ulos. Esivalmistelutyöstä on otettu 

toiminnanohjausjärjestelmän raportointia varten manuaalisesti esivalmisteluun kuluva 

kokonaisaika. Ladonnan kanssa päällekäin menevä esivalmisteluaika saataisiin selville 

vähentämällä manuaalisesti kellotetusta esivalmisteluajasta Juki järjestelmän Setup time.  

 

Ohjelma pystyy määrittämään transport wait time ajan hyvin ympäripyöreällä tarkkuudella. 

Saadaan selville, onko odotusajan aiheuttaja ennen vaiko jälkeen ladontakoneita olevissa 

koneissa. Voi olla myös ladontakoneen näkökulmasta toinen ladontakone. Ei myöskään saada 

suoraan tietoa, onko odotusaika välttämätöntä odotusaikaa eli muut koneet toimivat niin 

tehokkaasti kuin mahdollista, mutta ovat vain hitaampia tuotekohtaisesti kuin ladontakone vai 

onko odotusaika muiden koneiden turhasta tyhjäkäynnistä johtuvaa.  Ohjelma ei suoraan kerro, 

ovatko ladontakoneet itse niin tehokkaita toimimaan jokaista sekuntia kohden kuin mahdollista.  

Mittaritiedoille tehtiin kolmen eri tason jaottelu, joiden puitteissa suoritustasotilannetta voisi 

lähteä purkamaan ja analysoimaan (Liite 2). 

 

Taso 1. Erittäin karkea taso. Käynti ja tyhjäkäyntiajan jakautuminen 

Taso 2. Karkea taso. Tyhjäkäynti ajan jakautuminen erikoneiden ja syiden välille. 

Taso 3. Hienosäätö taso. Yksityiskohtaisempi data tyhjäkäynnin aiheuttajista. Transport wait 

time aikojen osalta vaatii vielä tarkempaa selvittelyä, jotta pullonkaula koneen kyseisessä 

tilanteessa saadaan paikannettua. 

 

Tasomäärityksen kautta voitaisiin lähteä tarkastelemaan asteittain syvemmälle tuotekohtaisesti 

suoritustasoon vaikuttavia tekijöitä tasolta 1 kohti tasoa 3. Myös viikko tai kuukausitasolla 

järjestämällä kaikkien ladontojen tiedot järjestykseen halutun muuttujan osalta suurimmasta 

pienimpään tai pienimmästä suurimpaan. 

 

Linjan käyttöasteelle voitaisiin määrittää keskimääräinen taso ennen kehitystoimia sekä tavoite 

taso, jota pyritään saavuttamaan. Käytännöllinen tarkastelujakso voisi olla kuukausittain, jotta 

otantaan saataisiin useampia erilaisia töitä ja riittävästi työtunteja. Kehityskohteita voisi 

haarukoida myös viikkotason seurannalla. Eri osa-alueille voisi määrittää tuotekohtaisesti 

tavoiteajat, joiden ylittyessä alettaisiin tarkastella kyseisen tuotteen valmistusta ja 

kehitystarpeita tarkemmin.  
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Kaikkia tässä työssä mainittuja tekijöitä ei pystytty erottelemaan tarkasti Juki IS tarjoamilla 

mittausmahdollisuuksilla. Jotta saataisiin kustannustehokkaasti kattava priorisaatio kaikille 

suoritustasoon negatiivisesti vaikuttaville tekijöille olisi hyvä vaihtoehto suorittaa lisäksi 

FMEA analyysi sekä control plan analyysi suoritustasoa silmällä pitäen. FMEA on lyhenne 

sanoista failure mode effects analysis. Analyysi, jossa tarkoitus on selvittää, mitkä ovat 

todennäköisimmät syyt epäonnistumisille ja ennaltaehkäistä niitä pisteyttämällä haivaitut 

uhkatekijät. [26] Control plan on yleensä jatkoanalyysi FMEA:lle, jossa määritellään 

toimenpiteet, joilla ennaltaehkäistään ja hallitaan mahdolliset epäonnistumiset. [27] Työssä 

toteutettiin FMEA analyysi sekä control plan osiossa 4.2 läpi käydyille ladontalinjan 

mahdollisille yllättäville keskeytyksille (Liite 3). Analyysissa arvioitiin eri syiden 

vaikutusaluetta, syitä aiheutumiselle sekä kuinka ne ovat havaittavissa. Kaikkia osa-alueita 

pisteytettiin liite 4. pisteytystaulukon mukaisesti. Korkeimmat kokonaispisteet saanut rivi 

määräytyi analyysissa kaikkein merkittävimmäksi. Liitteenä 5 on control plan, jossa 

määriteltiin jokaiselle analyysissa käsitellylle asialle suositeltu kontrollointi toimenpide 

keskeytyksen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi. 

  

6.4 Mittausdatan hyödyntäminen käytännössä 

 

Kun Juki ohjelman asetukset saatiin säädettyä kohdilleen, valittiin yhden keskisuuren tuotteen 

datatiedot tarkasteltavaksi. Tuote oli 2 puolinen piirilevy, jossa yhteensä 88kpl erilaista 

komponenttia, joista jotakin komponentteja meni yhdelle piirilevylle useampia kappaleita. Työ 

sisälsi yhteensä 462kpl ladottavaa komponenttia per tuote, joista 137kpl bottom puolella ja 

325kpl top puolella levyä. Yksittäisiä tuotteita oli 4kpl per aihio ja ladottavia aihioita 50kpl. 

Yhteensä siis 200kpl tuotteen ladonta. Manuaalisesti kellotettuna operaattorien 

esivalmistelutyöaikaa oli mennyt yhteensä 11,08h kyseiseen työhön. Ladonta-ajat myös 

simuloitiin Juki järjestelmän omalla toiminnolla, jotta saatiin suuntaa antavat realistiset 

tavoiteajat ladontakoneiden tehokkuudelle, silloin kun ne latovat komponentteja. Simuloitu 

aika oli peilattavissa suoraan operating time aikaan tai tarkemman sektorikaavion run time 

aikaan, jotka ovat samoja muuttujia eri nimillä omissa taulukoissaan. Bottom puolen simuloidut 

ajat aihiota kohti sekä koko ladontaa kohti koneittain taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Simuloidut ladonta-ajat bottom puoli 

 

 

Ensin valmisteltiin ja suoritettiin bottom puolen ladonta heti edeltävän ladonnan jälkeen. 

Ladonta vei yhteensä esivalmisteluineen 2h 34min 50sek. Tässä näkymässä run time sisältää 

myös kaikki keskeytykset, eikä erottele niitä mitenkään. Kyseessä on karkea jako 

esivalmisteluvaiheeseen ja ladontaan. Setup time määrittyy hitaimman koneen esivalmistelujen 

keston mukaan. Run time sen mukaan, mikä linja ensimmäisenä alkoi työskennellä ja päättyy 

sen mukaan, mikä viimeisenä lopettaa (Kuva 44). 

 

 

Kuva 44. Karkea ladonta lokitieto Juki järjestelmästä BOTTOM puoli. 

 

Seuraavaksi päästiin tarkastelemaan hieman tarkemmin run time aikaa pysähdykset 

huomioiden ja jokaiselta koneelta eriteltynä. Linjan koneet olivat jaettu kolmeen osaan. 

Ensimmäisessä koneessa oli kaksi linjaa. Oikea ja vasen. Nämä on nimetty M01(R) ja M01(L). 

Toinen ladonta kone nimetty M02 (Kuva 45). 
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Kuva 45. Tarkemmat ladontatiedot jokaiselta koneelta BOTTOM puoli. 

 

Run time aika oli jokaisella mitattavalla ladontapäällä nopeampi kuin simuloitu aika, joten 

koneiden toiminta ladontatilanteissa oli ollut tehokkaalla tasolla. Diagrammeista voi päätellä, 

että ladontakoneet ovat olleet merkittävän osan ajosta pysähdyksissä. Tämän perusteella 

voidaan katsoa vielä tarkempaa dataa eri pysähdys syistä (Kuva 46).  
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Kuva 46. Ladontakoneen tarkat ladontatiedot BOTTOM puoli. 

  

Yllä olevista taulukoista näkyy, että stop time aika on johtunut isolta osin komponenttien 

loppumisesta, eli operaattori ei ollut ehtinyt lataamaan uusia komponentteja riittävän nopeasti 

ladonnan aikana. Transport wait time painottuu (in) aikaan, eli ladontakoneet ovat joutuneet 

odottamaan linjan alkupään koneita jonkin verran. Itse komponenttien latominen on sujunut 

pienillä virheillä, koska picked component number on hyvin lähellä placed component number 

lukua. Process geniuksen lokien mukaan (kuva 47 ja 48) ladonnan käyttöaste ensimmäisellä 
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ladontakoneella oli 59,3%. Tyhjäkäyntiaikaa 42min 28s. Koneiden käyntiaika 1h 11min 33s. 

Tässä tapauksessa käyttöasteen mittaus oli pielessä, kuten osiossa 6.2 käsiteltiin.  

 

 

Kuva 47. Process genius. 6.9.2021 klo 05:55 – 07:49 Ladontakone 1. 

 

Ladonnan käyttöaste toisella ladontakoneella oli 41%. Tyhjäkäyntiaikaa 42min 28s. Koneiden 

käyntiaika 1h 11min 33s. Tässäkin tapauksessa käyttöasteenmittaus oli pielessä, kuten osiossa 

6.2 käsiteltiin. 

 

 

Kuva 48. Process genius. 6.9.2021 klo 05:55 – 07:49 Ladontakone 2. 

 

Seuraavaksi sama tarkastelu suoritettiin heti perään ajettavalle tuotteen top puollelle. Myös top 

puolelle simuloitiin ladonta-aika (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Simuloitu ladonta-aika top puoli 

 

 

Top puoli oli vienyt selvästi enemmän aikaa ja myös esivalmisteluaikaa. Komponenttien määrä 

olikin paljon suurempi. Esivalmisteluaika on ollut niin suuri, että voidaan päätellä, ettei 

esivalmistelua ole pystytty tekemään edellisen ladontavaiheen kanssa saman aikaisesti juuri 

yhtään ja tämä on johtunut joko resurssivajeesta, tyhjien feederien puutteesta tai molemmista 

(kuva 49). 

 

Kuva 49. Karkea ladonta lokitieto Juki järjestelmästä TOP puoli 

 

Tarkemmasta diagrammista (kuva 50) selvisi, että transport wait time sekä stop time osuus on 

ollut erittäin suuri tästä ladonnasta. Varsinainen run time alle 2 tuntia, noin 14 tunnin pituisesta 

ladonnasta. 
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Kuva 50. Tarkemmat ladontatiedot jokaiselta koneelta TOP puoli 

 

Simuloidut ladonta-ajat alitettiin jälleen selvästi, eli koneiden työskentely run time aikana oli 

tehokasta. M02 koneen kohdalla ladonta-aika oli lähempänä simuloitua, mutta kuitenkin 

nopeampi kuin simuloitu. Alla olevista tarkemmista määrittelyistä (Kuva 51) voidaan nähdä, 

että ensimmäisen ladontakoneen näkökulmasta transport wait time (out) on ollut suurempi kuin 

(in) aika. Mutta jälkimmäisen ladontakoneen transport wait time (out) ollut vain 10min. 

Jälkimmäinen ladontakone on siis jäänyt ladonnassa pullonkaulaksi. Olisi syytä tarkastella 

koneiden välinen kuormitusjakauma. Out of component time on myös ollut erittäin korkea 

molemmilla koneilla. Selvästikään resurssit eivät ole olleet ennakoimassa osien loppumista ja 

lataamassa uusia osia kovinkaan tehokkaasti kyseisen ladonnan aikana. Process genius tiedot 

tämän osalta jätettiin käsittelemättä tiedostetun virhedatan vuoksi. 
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Kuva 51. Ladontakoneen tarkat ladontatiedot BOTTOM puoli 

 

Viikkotasolla suoritustason kehitystarpeita tarkastellessa, voidaan tulostaa ladontakoneiden 

tiedot tekstitiedosto muotoon ja avata excel tyyppistä ohjelmaa käyttäen, jossa tietoja on 

helpompi käsitellä ja järjestellä tarkastelussa olevien asioiden mukaan. Alemmassa kuvassa 52, 

esitelty viikon 36 ladontotojen lokitiedot. Alhaalla harmaalla on laskettu viikon toiminta-ajat 

yhteen sekä suhteellisen työajan keskiarvo. Work ratio tarkoittaa, kuinka paljon operating time 

aikaa eli tarkemman sektorikaavion run time aikaa sisältyy kokonaisladonta-aikaan. Kuvan 

taulukossa rivit jaoteltu pienimmästä suurimpaan work ratio sarakkeen perusteella.  
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Kuva 52. Viikon 36 ajojen lokitiedot 

 

Halutessaan voitaisiin suoraan jaotella ladonnat suurimmasta pienempään minkä tahansa 

pysähdys syyn perusteella. Kuvassa 53. on suurimman stop time perusteella taulukosta haettu 

ladontatuote. Ladontakone M01 vasemmalla linjalla ollut 6h 28min 47sek pysähdysaikaa. 

Oikealla linjalla 10h 21min 8sek. Ladonta esivalmisteluineen kestänyt 13h 42min 34sek. Work 

ratio todella alhainen ja linjan ajoa ei ole hoidettu tehokkaasti. 

 

 

Kuva 53. Suurin stop time vko 36 ladonnoista 

 

Juki ohjelman ominaisuuksien takia excel tyyppinen tietojen järjestely oli kuitenkin 

käytännössä melko raskasta ja vaati paljon manuaalista tekstinkäsittelytyötä. Ohjelma käytti 

tekstimuotoon tulostaessa pilkkua sekä lukujen erottimena, että desimaali erottimena. Kuvassa 

54. näkyy eri osa-alueisiin liittyvä lukujono, jossa listattuna prosentti luku 99,96% sekä 0,04% 
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ja 99,94% muiden kokonaislukujen seassa. Yleisemmin käytetty tapa vastaavissa tulostettavissa 

raporteissa on käyttää lukujen erottimena puolipistettä ( ; ), jolloin on paljon helpompi erotella 

luvut omiin sarakkeisiinsa tekstinkäsittelyohjelmien pikatoiminnoilla. Aiheesta kysyttiin 

ohjelmiston ylläpitäjän tuelta apua, mutta selvisi, etteivät enää tue käytössä olevaa ohjelmisto 

versiota, eikä päivityksiä ole enää tulossa. Muiltakin osin tulostuneen raportin tiedot eivät olleet 

sijoitettuna järkevästi tekstin järjestelyä ja käsittelyä ajatellen. 

 

 

Kuva 54. Pilkku sekä desimaali erottimena, että lukujen erottajana. 

 

6.5 Mittarien soveltuvuus kohteeseen 

 

Suoritustason mittareista Process genius ohjelmisto toimi olemassa olevista vaihtoehdoista 

parhaiten ladontakoneiden käyttöasteen pääasiallisena mittarina, kunhan saataisiin säädettyä 

mittaus halutunlaiseksi. Juki ohjelmisto toimi karkeampaan ja hienompaan ladontakohtaiseen 

tarkasteluun sekä kehityskohteiden määrittämiseen ja seuraamiseen. Lisäksi tarvittiin 

ohjelmallisesti saatavien esivalmisteluaikojen tueksi manuaalista ajanottoa, jotta saatiin selville 

siihen kuluva kokonaisaika ja miten se jakautuu ladontakoneajan rinnalle. Näin voitiin 

tavoitella uuden työn esivalmistelujen ajoittumista edellisen ladonnan aikana tapahtuvaksi. 

Jukin work ratio mittatieto kertoo hyvin, missä tuotteissa on eniten kehitys potentiaalia, kunhan 

huomioidaan sen lisäksi myös tuotekohtaiset kokonaisladonta-ajat. Pidempään aikaa vievissä 

töissä olisi usein suurempi potentiaali kuin lyhyemmissä ajoissa, vaikka work ratio olisi 

alhaisempi lyhyemmässä. Tyhjäkäyntiajan minimoimisessa ja kehityskohteita etsiessä Setup 

time, Stop time ja Transport wait time ovat merkittävimpiä tarkasteltavia mittaritietoja. 

 

Mittaritietojen tarkastelu ja kehityskohteiden lajittelu viikko- tai kuukausitasolla 

merkittävimmästä vähiten merkittävään, onnistuu helpoiten taulukko pohjaisella 

tietojenkäsittely ohjelmalla, kuten excel, suodattamalla ja lajittelemalla tietoja halutun 

mukaiseen järjestykseen tarkasteltavien mittatietojen osalta. Tässä hankaluutta aiheutti 

aiemmin käsitellyt raporttiin liittyvät ongelmat. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TYÖN HYÖDYT 

 

Juki IS käyttämättömät ominaisuudet osoittautuivat monilta osin käyttökelpoisiksi työkaluiksi 

suoritustason mittaukseen verrattuna muihin, enemmän käsityötä vaativiin manuaalisiin 

tiedonkeruu tapoihin. En myöskään lähtenyt etsimään muiden valmistajien vaihtoehtoisia 

ohjelmia tutkittavaksi koska ohjelmistojen lisenssit maksavat rahaa ja yhden jo muussa 

tarkoituksessa käytössä olevan ohjelman lisähyödyntäminen on käytännön kannaltakin 

järkevämpää, kuin ottaa lisäksi uusi erillinen ohjelma. Puutteena Jukin järjestelmässä oli 

käytännön puoleen liittyvät datatiedon käsittelymahdollisuudet. Suoritustason eri osa-alueille 

saatiin määriteltyä mittarit ja käyttöönotettua mittausohjelmat. Muutamiin ohjelmien asetuksiin 

ja määrityksiin jäi kehitettävää diplomityön valmistumisen jälkeen toteutettavaksi. 

 

Työn perusteella selvisi myös asioita pintaliitosladontalinjan laatutason kehittämisen suhteen. 

Muun muassa SPI, Juki IS sekä AOI keräämää data tietoa voisi hyödyntää isommissa määrin 

laatutason mittarien määrittämiseksi ja sitä kautta laatutason kehittämiseen. Laatutason kehitys 

yhdessä suoritustason kehittymisen kanssa parantaisivat merkittävästi SMD linjan tuottavuutta 

ja kannattavuutta. Ohjelman keräämää dataa toistuvista ladontavirheistä tiettyjen 

komponenttien kohdalla voisi myös mahdollisesti jakaa komponentin valmistajan kanssa 

edistää tuotekehitystä komponenttivalmistajan päässä, mikä auttaisi myös tuotantoprosessia 

tulevaisuudessa. Henkilöhaastattelujen kautta löytyi kohteita, joita ei tietokoneohjelmien kautta 

pystytä selkeästi havainnoimaan ja joita kannattaisi tarkastella myöskin korkealla prioriteetilla. 
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8 YHTEENVETO 

 

Työ sujui hyvin ja valmistui tavoiteajassa. Työ alkoi kesäkuussa 2021 ja valmistumisen tavoite 

ajaksi asetettiin jouluksi 2021. Työssä löydettiin vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

ja selvisi, mitä asioita tarkastelemalla voitaisiin mitata suoritustasoa ja kuinka mittausdataa 

hyödyntäen parantaa pintaliitosladontalinjan tehokkuutta. Mittaukseen soveltuvia ohjelmia 

löytyi jo ennestään asennettuna, mutta ei käyttöönotettuina, joten lisähankintoja ei ollut tarvetta 

tehdä. Käyttöönottoon liittyen jäi joitakin asioita määriteltäväksi ja säädettäväksi paremmiksi, 

jotta mittausdatasta saadaan tarkempaa ja laadukkaampaa kehitystarpeiden tarkastelua varten. 

Mikäli näitä ei saada kuntoon, voisi suoritustason mittadatan hyödyntämisen näkökulmasta olla 

syytä miettiä muita ohjelmia. Mittausdatan priorisoinnille löytyi määrittelytapoja, joiden 

perusteella voitiin keskittyä merkittävimpiin suoritustasoa heikentäviin tekijöihin 

korkeammalla prioriteetilla. Mittaustiedon keruu perustui pitkälti tietokonepohjaiseen 

ohjelmalliseen mittausdatan keruuseen ladontaohjelmista ja koneista sekä virrankulutus 

mittaukseen koneiden työskennellessä. Työn aikana törmättiin myös useampiin elektroniikan 

valmistuksen laadun puutteisiin, joista osalle tehtiin toimenpiteitä välittömästi ja osalle tullaan 

tekemään lähitulevaisuudessa. Pohdintojen ja haastattelujen kautta löytyi myös suoritustasoon 

vaikuttavia tekijöitä, joita olisi hankala mitata ohjelmallisesti suoraan. 
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