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Opinnäytetyön tarkoituksena oli uusien laitteiden kvalifiointi ja käyttöönotto tuotantokäyttöön 
nykyisten laitteiden tilalle ja/tai rinnalle. Kvalifioitavia laitteita olivat levyjenvalmistusprosessissa 
käytettävät aspirointipäät, dispensointipäät sekä erillinen pumppuyksikkö.  

Kvalifioinnit suoritettiin Wallac Oy:n SOP:ien mukaisesti noudattaen laatupolitiikkaa, 
validointipolitiikkaa ja kvalifiointimenetelmiä, mitkä vastaavasti noudattavat lukuisten maiden 
lakeja sekä viranomaisvaatimuksia. 

Teoriaosuudessa tarkastellaan levyjen valmistusprosessia painottaen tuotteen toiminnan sekä 
laadun merkitystä. Seuraavissa kappaleissa perehdytään laitekvalifiointeihin, laitteiden 
toimintaan sekä kriittisiin parametreihin ja niiden kontrollointiin käytännön tasolla. Kvalifiointien 
testit perustuivat laitteen toiminnan sekä prosessin kannalta kriittisiin parametreihin tuotteen 
näkökulmasta katsottuna. 

Kvalifiointien tuloksena voitiin todeta, että aspirointi- ja dispensointipäät toimivat niille asetettujen 
spesifikaatioiden mukaisesti täyttäen laatuvaatimukset tarkoituksenmukaisessa käytössään. 
Erillisen pumppuyksikön kvalifiointia suoritettiin OQ-vaiheeseen asti tämän opinnäytetyön osalta. 
Kvalifiointia tullaan jatkamaan yrityksen sisäisesti opinnäytetyössä saatujen tulosten pohjalta.  
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QUALIFICATION AND INTRODUCTION OF 
ASPIRATION AND DISPENSION DEVICES AND 
PUMP UNIT  

 

The objective of this thesis was to qualify and introduce new devices into production to replace 
and/or to be used alongside current devices. The devices subjected to qualification were 
aspiration and dispensing devices and a separate pump unit.  

The qualifications were performed according to Wallac Oy’s SOPs and quality policy, validation 
policy and qualification procedure which respectively comply with the laws and regulatory 
requirements of several countries. 

The plate production process is discussed while emphasizing the significance of the performance 
and quality of the product. The device qualifications, the principle of the devices and the critical 
parameters and parameter control at a practical level are dealt with. The qualification tests were 
based on the critical parameters of the devices and process as considered from the product’s 
perspective.  

As a result, it was confirmed that the aspiration and dispensing devices work according to 
specifications while fulfilling the quality requirements for their intended use. The qualification of 
the separate pump unit was performed until the OQ phase within the scope of this thesis. The 
qualification will be continued internally based on the results obtained. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

CV Variaatiokerroin, hajonnan suhde keskiarvoon (Coefficient of 

Variation) 

DS Suunnittelun spesifikaatio, kuvaa miten laitteen logiikka, oh-

jelmisto, käyttöliikenne ja tietoliikenne on suunniteltu (Design 

Specification) 

DELFIA Dissociation-enhanced lanthanide fluorescence immunoas-

say. 

DQ Suunnittelun kvalifiointi (Design Qualification)  

Eräohje Nimikkeen valmistuksen kuvaava toimintaohje. (Tason 3 

SOP) 

FAT Laitetoimittajan luona tehtävät testit laitteelle, (Factory Ac-

ceptance Test) 

FDA  Food and Drug Administration, Yhdysvaltain elintarvike- ja 

lääkevirasto, jonka valvonnan ja säädösten alle kuuluu mm. 

lääkinnälliset laitteet.  

FS Toiminnalliset spesifikaatiot, tarkentaa ja määrittelee teknis-

ten ja mekaanisten vaatimusten toteutuksen, (Functional 

Specification) 

GMP  Hyvät tuotantotavat, (Good Manufacturing Practice) 

GAMP Hyvät automatisoidut tuotantotavat, (Good Automated 

Manufacturing Practice) 

 

IVD In vitro -diagnostiikka. Ihmiskehosta otetulle näytteelle tehtä-

vää tutkimusta, joka suoritetaan ihmiskehon ulkopuolella 

IQ Asennuksen kvalifiointi, (Installation Qualification)  



Kombinaatti Useammasta kuin yhdestä komponentista muodostettu koko-

naisuus 

Komponentti Yksittäinen reagenssi tai tuote 

Kouttaus Pinnoitus. Opinnäytetyössä termiä käytetään kuvaamaan pro-

sessivaihetta, jossa mikrotiitterilevyjen kaivot pinnoitetaan 

vasta-aineilla (kouttausvaihe) 

Kvalifiointiraportti Kvalifioinnin suorituksen jälkeen kirjoitettava raportti, jossa ku-

vataan kvalifioinnin suorituksia ja kerättyä dataa sekä ilmoite-

taan tulokset ja päätelmät. 

Lääkinnällinen laite Instrumentti, laitteisto, väline, materiaali tai muu tarvike, jota 

käytetään  joko yksinään tai yhdistelminä, sekä niihin liitty-

vään toimintaan tarvittavia ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu 

käytettäväksi mm. ihmisten sairauden diagnosointiin tai hoi-

toon, anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen tai he-

delmöitymisen säätelyyn 

Nimike Tuotteen identifioiva koodi.  

OQ Toiminnan kvalifiointi, (Operation Qualification) 

Punnituslevy Mikrotiitterilevy, jonka stripsien taarapaino on tunnettu 

PQ Suorituskyvyn kvalifiointi, (Performance Qualification) 

SAT Asiakkaan luona käyttöpaikassaan suoritettavat testit, ennen 

kuin varsinaisten IQ- tai OQ-testien aloitusta, (Site Accep-

tance Test) 

SOP Standardimenettelytapaohje (Standard Operation Procedure) 

Spesifikaatio Tekniselle järjestelmälle asetettu vaatimus 

 

Tekninen järjestelmä Laite, laitteisto, tila tai hyödyke 



Täydellinen verifiointi Objektiivisesti osoitettu varmistuminen siitä, että prosessi ja 

prosessin jokaisen tuoteyksikön jokainen kriittinen ominai-

suus täyttää toistettavasti sille asetetut vaatimukset (100% 

testaus)  

URS Käyttäjävaatimukset, kuvaa teknisen järjestelmän vaatimuk-

sia liittyen toimintaa, prosessiin, tuotteeseen, ympäristöön, 

turvallisuuteen, liitäntöihin muihin järjestelmiin ja viranomais-

vaatimuksiin, (User Requirements Specifications) 
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1 JOHDANTO 

Wallac Oy:n kemiantuotantoon kuuluvassa levyvalmistuksessa tuotetaan vasta-aineilla 

pinnoitettuja mikrotiitterilevyjä, joita käytetään muun muassa vastasyntyneiden lasten 

synnynnäisten sairauksien seulonnoissa. Seulontamääritysten avulla hoidettavissa ole-

vat sairaudet löydetään aikaisessa vaiheessa, jolloin hoitotoimenpiteet päästään aloitta-

maan välittömästi ennen oireiden kehittymistä. 

Aikaisin aloitetuilla hoitotoimenpiteillä on merkittävä vaikutus potilaan terveydentilan ke-

hittymisen kannalta. Laajemmin tarkasteltuna seulonnoilla voi olla myös merkittävä ta-

loudellinen vaikutus potilaalle sekä potilaan perheelle. Seulonnoista saatujen tulosten 

vaikutus ja varsinkin niiden oikeellisuus loppukäyttäjälle tuo vastuuta valmistajalle. Tämä 

koskee niin yritystä, kuin tuotteiden valmistusprosessissa olevia työntekijöitä. Vastuu ja 

lain velvoittama velvollisuus tuottaa turvallisia, toimivia ja asiakkaiden sekä viranomais-

vaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluita toistettavasti ja oikea-aikaisesti.[1]  

Viranomaisvaatimuksiin kuuluu myös valmistusprosessien laadulliset vaatimukset, joille 

on määritetty omat kriteerinsä. Validointi, on se tapa jolla osoitetaan, että prosessi ja 

prosessissa käytetyt menetelmät kykenevät toistettavasti tuottamaan ennalta asetettujen 

vaatimusten mukaista tuotetta ja/tai tulosta. Validointiin kuuluvalla kvalifiointitoimenpi-

teillä taas osoitetaan objektiivisesti, että prosessissa käytetyt laitteet, tilat ja hyödykkeet 

on asennettu asianmukaisesti sekä toimivat niille asetettujen vaatimusten mukaisesti tar-

koituksenmukaisessa käytössään.[1,2,3,4] 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli levynvalmistusprosessissa käytettävien aspi-

rointi- ja annostelupäiden sekä erillisen annosteluyksikön kvalifiointi ja käyttöönotto tuo-

tantokäyttöön. Näillä laitteilla on omat käyttötarkoituksensa levynvalmistusprosessissa 

sekä omat toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset, joiden on täytyttävä hyväksytysti. 

Näin varmistetaan, että valmistusprosessi pystyy toistettavasti tuottamaan turvallisia ja 

toimivia tuotteita. Prosessivalidoinnin ja laitekvalifiointien merkitys tuotteille korostuu var-

sinkin seulontamäärityksien kohdalla, jossa vastasyntyneeltä otettua näytettä tutkitaan 

ainoastaan yhdessä levyn kaivossa, jolloin väärään diagnoosiin ei ole varaa. 

Laitekvalifioinnit suoritettiin Wallacin laatukäsikirjaan perustuvien menettelyohjeiden mu-

kaisesti noudattaen Wallacin laatupolitiikkaa, validointipolitiikkaa ja kvalifioinnin menet-

telyohjetta.  
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Jotta kvalifiointien merkitystä sekä työn käytännön osuutta on helpompi ymmärtää, on 

ensimmäisessä teoriaosuudessa avattu vasta-ainepäällystettyjen levyjen toimintaa sekä 

valmistusprosessia. Kappaleissa on painotettu tuotteiden laadun ja toimivuuden merki-

tystä, joita valvotaan ja ohjataan laadunhallintajärjestelmän avulla, josta on kerrottu 

omassa kappaleessaan. Näiden kappaleiden pohjustamana teoriaosuus siirtyy käsitte-

lemään laitekvalifiointeja, joissa perehdytään laitteiden toimintaan sekä laitteille ominais-

ten yksikköprosessien kriittisiin parametreihin. Lopuksi käsitellään työn käytännön 

osuutta sekä saatuja tuloksia.   
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2 YRITYS 

Nykyisin PerkinElmer Inc. -konsernin omistuksessa oleva turkulainen Wallac Oy on in 

vitro -diagnostiikan lääkinnällisiä laitteita suunnitteleva ja valmistava yritys, sekä konser-

nin yksi merkittävimmistä tuotekehityksen ja tuotannon toimipisteistä. Wallac Oy:n tar-

jontaan kuuluvia lääkinnällisiä laitteita ovat reagenssit, instrumentit, laitteistot ja ohjel-

mistot, joita käytetään joko sellaisenaan tai jonkin kokonaisuuden osana lääketieteellisiin 

tarkoituksiin.[1,5] Tuotteita käytetään mm. syövän ja endokrinologisten eli hormoneja tuot-

tavien elinten sairauksien diagnosoinnissa, äidin raskaudenaikaisen terveyden seuran-

nassa, sikiön kehityshäiriöiden tarkkailussa ja vastasyntyneiden lasten synnynnäisten 

sairauksien seulonnassa.[1] 

Wallac Oy on alkuaan 1950-luvulla Jorma Wallasvaaran perustama teknologiayritys, 

joka nousi johtavaksi lämpö- ja rakennustekniikan instrumenttien valmistajaksi. Myöhem-

min Wallac Oy siirtyi kehittämään diagnostiikan laitteistoja, mikä johti Euroopan ensim-

mäisen vastasyntyneiden seulontalaitteiston ja -kitin valmistumiseen vuonna 1985.[6]  

Vastasyntyneiden seulontakitit kuuluvat nykyäänkin yrityksen ja konsernin merkittävim-

piin tuotteisiin, joilla on seulottu jo yli 600 miljoonaa vastasyntynyttä lasta synnynnäisiltä 

sairauksilta. [3,7]  

2.1 Wallac Oy:n laatupolitiikka  

Wallacin laatupolitiikka on perusta, jonka pohjalta Wallacin laatuun liittyviä tavoitteita ar-

vioidaan ja kehitetään. Laatupolitiikkaan kuuluu sitoumus ylläpitää sellaista laadunhallin-

tajärjestelmää, jonka avulla asiakkaat saavat turvallisia, toimivia ja asiakkaiden sekä vi-

ranomaisten asettamien vaatimusten täyttäviä tuotteita ja palveluja toistettavasti ja ajal-

laan. Tavoitteiden saavuttamiseksi koko organisaation tasolle on luotu asianmukaiset 

tavoitteet ja mittarit, joiden avulla toimintaa seurataan ja tarpeen mukaan myös kehite-

tään.[1] 

Wallacin tarjoamien tuotteiden laadun, ja siten myös toimivuuden merkitys korostuu nii-

den käyttötarkoituksessa. Esimerkiksi vastasyntyneiden seulonnassa väärä diagnoosi 

voi johtaa sairauden hoitamattomuuteen, josta voi seurata vakava vammautuminen tai 

jopa kuolema. Tämän takia Wallac tiedostaa, että toimivan ja tuloksellisen laadunhallin-
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tajärjestelmän avaintekijä on asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyyteen kuuluu asiakkai-

den tarpeiden huomioiminen ja niihin vastaaminen, ottamalla viranomaisvaatimukset 

huomioon.[1] 
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3 LEVYVALMISTUS 

Wallac Oy:n tiloissa toimii useita eri tuotannon yksiköitä, joista yksi on kemiantuotannon 

levyvalmistus. Levyvalmistukseen kuuluu kolme erillistä tilaa, joissa valmistetaan vasta-

aineilla pinnoitettuja mikrotiitterilevyjä (Kuva 1) ja/tai vasta-aineilla pinnoitettuja irtokup-

peja sisältäviä kyniä.  

 

Kuva 1 Mikrotiitterilevy (96-kuoppainen). 

Kerrottakoon selvyyden vuoksi, että tässä opinnäytetyössä suoritetut kvalifioinnit on 

tehty kahdessa eri tuotannon tilassa, joita kutsutaan uudeksi ja vanhaksi puoleksi, ja 

kolmella eri linjastolla (KOU3 ja KOU4 sekä PPL1). Wallacin tapauksessa kun puhutaan 

validoinneista ja/tai kvalifioinneista, niin ne ovat aina tila- ja linjakohtaisia, jonka takia 

tämä ero on hyvä tietää. KOU-linjat sijaitsevat uudella puolella ja PPL1-linja sijaitsee 

vanhalla puolella. Näiden linjojen toimintaan, prosessivaiheisiin, ja prosessivaiheissa 

käytettyihin laitteisiin tullaan perehtymään tarkemmin tulevissa kappaleissa. 

Uuden puolen KOU-linjat ovat selvästi nykyaikaisempia kuin vanhalla puolella sijaitsevat 

linjastot ja KOU-linjoilla on mahdollista suorittaa kaikki levynvalmistusprosessin päävai-

heet (kouttaus-, pesu- ja kyllästys- sekä loppuaspirointivaihe) pakkausta lukuun otta-

matta. Vanhalla puolella nämä kaikki prosessivaiheet suoritetaan omilla linjoillaan, joista 

pesu- ja kyllästysvaihe tehdään PPL1-linjalla. 
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Tekniikan kehityksen ja KOU-linjojen korkeamman automatisointiasteen johdosta levyn-

valmistusprosessista on saatu tehokkaampi, tuottavampi ja työntekijöiden sekä tuottei-

den kannalta parempi. Tämä näkyy manuaalisen käsityön sekä tuotteisiin kohdistuvan 

suoran kontaktin vähentymisenä. Tuotteet ovat herkkiä kontaminaatioille, joten tämä on 

merkittävää myös tuotteiden laadun ja toiminnan kannalta, koska puhdastiloissa ihminen 

on yleensä suurin kontaminaation ja ylimääräisten partikkelien lähde. Uuden ja vanhan 

puolen lisäksi levyvalmistukseen kuuluu DELFIA Xpress Coating -tila, jossa valmistetaan 

vasta-aineilla pinnoitettuja irtokuppeja sisältäviä kyniä. Näitä vasta-aineilla pinnoitettuja 

mikrotitterilevyjä sekä kyniä valmistetaan seulonta- ja tutkimuskäyttöön maailmanlaajui-

sesti. 

Levynvalmistusprosessi koostuu valmistuksesta, pakkauksesta ja etiketöinnistä sekä 

prosessin sisäisestä kontrollista. Yksityiskohtaisemmin tämä prosessi koostuu useam-

masta vaiheesta, jotka etenevät pääosin seuraavassa järjestyksessä: kouttaus-, pesu- 

ja kyllästysliuosten valmistus, vasta-aineen esikäsittely, levyn merkintä, vasta-aineliuok-

sen annostelu, kaivokohtaisen annostelutilavuuden kontrollointi, inkubointi, kouttaus-

liuoksen aspirointi, pesu- ja kyllästysliuosten annostelu, inkubointi, kyllästysliuoksen as-

pirointi, pakkaus, etiketöinti ja prosessikontrolli.[8] Havainnollistava kuva liitteessä 1 (Ku-

vio 1). 

Kuljettuaan levynvalmistusprosessin läpi, valmiille levyille suoritetaan tuotteen eräohjeen 

mukaiset laadunvalvontatestit. 

3.1 Vasta-aineilla pinnoitetut mikrotiitterilevyt 

Levyt itsessään tulevat ulkopuoliselta toimittajalta, jonka jälkeen ne kulkevat Wallacin 

levynvalmistusprosessin läpi, jossa ne pinnoitetaan vasta-aineilla tai toisin sanoen im-

munoglobuliineilla.  

Levyjen yksi merkittävimmistä käyttökohteista on vastasyntyneiden lasten seulonnat, 

jotka pitkälti perustuvat vasta-aineiden toimintaan seulontamäärityksissä. Seulonnoilla 

pyritään löytämään hoidettavissa olevat sairaudet ja/tai toiminnalliset häiriöt varhaisessa 

vaiheessa, ennen kuin varsinaisia oireita alkaa muodostua. Aikaisin aloitetuilla hoitotoi-

menpiteillä pystytään estämään  vakavia vammautumisia, jotka pahimmassa tilanteessa 

voisivat johtaa peräti kuolemaan.[9] 
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Yleisesti levyt toimitetaan asiakkaille seulontakitin mukana, jossa levyt toimivat yhtenä 

kitin komponenttina. Seulontakittejä on monenlaisia ja eri käyttötarkoituksiin kohdennet-

tuja seulottavasta sairaudesta riippuen. Seulontamääritysten kannalta merkittävin ele-

mentti on vasta-ainepäällystettyjen levyjen kaivoissa tapahtuva vasta-aineen ja antigee-

nin tai tuotteesta riippuen toisen vasta-aineen välinen immunologinen reaktio, jossa 

nämä immunologiset aineet sitoutuvat toisiinsa.[8,10],   

Levyjen valmistusprosessissa levyille annostellaan vasta-aineliuosta, jonka sisältämä 

vasta-aine sitoutuu levyjen kaivojen pintaan. Tämä pinnoite voi olla esimerkiksi hiirestä 

peräisin olevaa monoklonaalista vasta-ainetta (anti-mouse IgG), johon kiinnittyvät vain 

sille spesifiset aineet eli T4 (IgG-tyroksiini kompleksi) DELFIA Neonatal Thyroxine (T4) -

seulontakitin tapauksessa.[ 11,12]  

Seulonnat perustuvat immunomääritykseen eli erittäin selektiiviseen bioanalyyttiseen 

määritystekniikkaan, jonka avulla mitataan spesifin molekyylin pitoisuutta immunologi-

sen aineen, kuten antigeenin tai vasta-aineen avulla. Vaikka määritystekniikka on selek-

tiivinen, niin määritys itsessään on silti herkkä häiriötekijöille, jonka takia levyjen on ol-

tava riittävän vapaita häiriötekijöistä sekä keskenään tasalaatuisia. Levyjen laadun ja 

oikeellisen tuloksen merkitys korostuu seulontamäärityksissä, jossa vastasyntyneestä 

otettua verinäytettä tutkitaan ainoastaan yhdessä levyn kaivossa, jolloin väärän positiivi-

sen tai väärän negatiivisen tuloksen oikeellisuutta ei osata epäillä.  

 

Immunomääritykset  

Seulonnoissa hyödynnetään PerkinElmerin kehittämää DELFIA -immunomääritystekno-

logiaa, joka perustuu aikaerotteisen fluoresenssin mittaukseen. DELFIA -teknologia on 

yksi vaihtoehto perinteiselle ELISA -teknologialle, joka taas perustuu entsyymin tuotta-

maan signaaliin. DELFIA -immunomäärityksissä mitataan analyytin eli tutkittavan aineen 

määrää käyttämällä lantanidikelaatilla, kuten Europiumilla leimattuja reagensseja.[10]  

Immunomäärityksiä on kahta eri päätyyppiä, kilpailevaa ja ei-kilpailevaa. Määritystyyppi 

riippuu vaaditusta toiminta-alueesta, herkkyydestä ja mitattavan analyytin sekä vasta-

aineen ominaisuuksista. Kilpailevasta määritystyypistä esimerkkinä on DELFIA Neonatal 

Thyroxine (T4) -kitti, jota käytetään vastasyntyneiden kilpirauhasen vajaatoiminnan seu-

lontaan. Kitin nimessä oleva (T4) viittaa tetrajodityroniiniin, joka on jodin sisältävä hor-

moni, mitä ihmisen kilpirauhanen tuottaa ja erittää kehoon.[11,13]  
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Kilpirauhasen hormonit säätelevät kehon aineenvaihduntaa toimimalla katalyytteinä ha-

petusreaktioissa. Kilpirauhasen vajaatoiminnan eli hypotyreoosin aikana, laskenut T4 

hormonipitoisuus hidastaa aineenvaihduntaa, mikä voi johtaa ihmisen normaalien toi-

mintojen heikentymiseen. DELFIA Neonatal Thyroxine (T4) -kittiä käytetään tämän tetra-

jodityroniinin (T4) eli tyroksiinin kvantitatiiviseen eli määrälliseen määritykseen.[11,13]   

Tyroksiinipitoisuuden määrityksessä, jossa käytetään kilpailevaa määritystapaa, poti-

laan näytteessä oleva mahdollinen T4 sekä Europiumilla leimattu tunnettu analyytti T4 

kilpailevat keskenään hiiressä tuotetun Anti-Thyroxine IgG -vasta-aineen sitoutumispai-

koista. Tämä Anti-Thyroxine IgG on T4-antigeenille spesifi vasta-aine.[1] 

Määritys aloitetaan siirtämällä vastasyntyneestä otettu näyte (paperilla oleva verinäyte) 

levyn kaivoon, johon on immobilisoitu kaikkia hiiren vasta-aineita tunnistava vasta-aine 

(Anti-mouse IgG). Tämän jälkeen näytteen päälle annostellaan esivalmistettu liuos, joka 

sisältää Europiumilla leimatun T4:n sekä Anti-Thyroxine IgG -vasta-aineen. Liuoksen li-

säämisen jälkeen näytteessä oleva T4 sekä Europiumilla leimattu T4 alkavat kilpaile-

maan Anti-Thyroxine IgG -vasta-aineen sitoutumispaikoista. Ja vastaavasti Anti-Thyro-

xine IgG sitoutuu levyn kaivon pinnassa olevaan anti-mouse IgG -vasta-aineeseen.[11]  

Yllä olevasta tekstistä voidaan huomioida, että Europiumilla leimattu T4 oli jo samassa 

liuoksessa Anti-Thyroxine IgG:n kanssa, minkä takia nämä toimenpiteet tulee tehdä ri-

peästi. Kun näytteessä oleva T4 ja Europiumilla leimattu T4 ovat kilpailleet Anti-Thyro-

xine IgG:n sitoutumispaikoista tietyissä olosuhteissa (inkubointi), niin lopuksi kaivoista 

pestään pois kaikki sitoutumattomat aineet, jotka voisivat muuten häiritä mitattavaa sig-

naalia.[10,11]  

Lopuksi pesuvaiheiden jälkeen kaivoihin lisätään Enhancement-liuosta, joka erottaa Eu-

ropium-ionit leimatusta T4-antigeenista, johon ne olivat kiinnittyneet. Tämä saa Euro-

piumit muodostamaan voimakkaasti fluoresoivan kelaatin Enhancement-liuoksessa ole-

vien komponenttien kanssa, minkä jälkeen tätä Europiumien fluoresenssia mitataan kai-

voista. Tässä määritystavassa näytteessä olevan analyytin (T4) pitoisuus on kääntäen 

verrannollinen fluoresenssin voimakkuuteen, koska fluoresenssin voimakkuus on sitä 

suurempi mitä enemmän kiinnityspisteitä Europiumilla leimattu tunnettu analyytti (T4) on 

löytänyt.[10,11] 

Kilpirauhasen vajaatoiminnan seulonta suoritetaan lähes heti synnytyksen jälkeen otta-

malla pieni verinäyte vastasyntyneen kantapäästä. Verinäyte tutkitaan laboratoriossa, 
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jossa kilpirauhaseen vajaatoiminta voidaan todeta tämän T4-hormonipitoisuuden romah-

duksena (DELFIA Neonatal Thyroxine (T4) -kitti) tai vastaavasti myös TSH-hormonipitoi-

suuden korkeana kasvuna. TSH-hormonin toiminta liittyy T4 pitoisuuteen, koska TSH-

hormonin tehtäviin kuuluu kilpirauhasen syntesoimien ja erittämien hormonien, kuten 

T4:n sääteleminen. TSH-hormonia seulotaan siihen tarkoitetulla Neonatal hTSH ki-

tillä.[9,11,12]  

3.2 Levynvalmistusprosessi 

Levynvalmistusprosessi koostuu valmistuksesta, pakkauksesta ja etiketöinnistä sekä 

prosessin sisäisestä kontrollista. Yksityiskohtaisemmin tämä prosessi koostuu useam-

masta vaiheesta, jotka etenevät pääosin seuraavassa järjestyksessä: kouttaus-, pesu- 

ja kyllästysliuosten valmistus, vasta-aineen esikäsittely, levyn merkintä, vasta-aineliuok-

sen annostelu, kaivokohtaisen annostelutilavuuden kontrollointi, inkubointi, kouttaus-

liuoksen aspirointi, pesu- ja kyllästysliuosten annostelu, inkubointi, kyllästysliuoksen as-

pirointi, pakkaus, etiketöinti ja prosessikontrolli.[8]  

Selvyyden vuoksi, nämä em. vaiheet voidaan tiivistää kolmeen tämän opinnäytetyön 

kannalta merkittävimpään pääprosessivaiheiseen, kouttausvaiheeseen, pesu- ja kylläs-

tysvaiheeseen sekä loppuaspirointi- ja pakkausvaiheeseen. Näiden em. prosessivaihei-

den jälkeen levyille suoritetaan valmistettavan nimikkeen eräohjeen mukainen laadun-

valvonta. Levynvalmistusprosessin vuokaavio on esitetty liitteessä 1 (Kuvio 1).  

Kouttaus 

Levyjen valmistusprosessi alkaa kouttausvaiheella, jossa levyjen kaivoihin annostellaan 

valmistettavan nimikkeen eräohjeen mukainen määrä vasta-aineliuosta. Annostelu suo-

ritetaan kouttausliuoksen annosteluun kvalifioidulla kiertomäntäpumppujärjestelmällä, 

jonka tehtävänä on annostella vasta-aineliuosta tasaisesti koko erän ajan.  

Kaikki prosessivaiheet aloitetaan valmistelevilla toimenpiteillä, jonka jälkeen linja jolla 

prosessivaihe suoritetaan, käynnistetään ja aloitetaan levyjen asettaminen linjassa ole-

valle levyjensyöttöyksikölle. Syöttöyksikkö siirtää levyt kamparadalle, joka kuljettaa levyt 

kyseisen prosessin läpi. Kouttausvaiheen alussa jokaiseen levyyn tehdään tarvittavat 

merkinnät levyn identifioinnin ja jäljitettävyyden vuoksi. Tämän jälkeen levyjen kaivot 

puhdistetaan partikkelinpoistajalla puhaltamalla ja imemällä, poistaen kaikki mahdolliset 
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irtopartikkelit. Seuraavassa vaiheessa tapahtuu kouttausliuoksen annostelu sekä kaivo-

kohtaisen nesteen pinnan korkeuden tarkastus ultraäänimittauksella. Mikäli jokin laitteille 

tai prosessille asetetuista parametreistä ei täyty, linja pysähtyy tai hylkää levyt automaat-

tisesti. Annosteluvaiheen hyväksytyt levyt siirretään inkuboitumaan valmistettavan nimik-

keen mukaisen analyytin vaatimusten mukaisesti.  

Pesu- ja kyllästys 

Kouttausvaiheen jälkeen suoritetaan levyjen pesu- ja kyllästysvaihe. Pesuprosessin en-

simmäisessä vaiheessa kouttausliuos aspiroidaan eli imetään pois. Tämän jälkeen levyt 

pestään annostelemalla ja aspiroimalla valmistettavan erän nimikkeen ohjeistuksen mu-

kaisia pesuliuoksia. Pesuprosessi sisältää kaksi tai kolme pesuliuoksen annostelua ni-

mikkeestä riippuen ja yhden kyllästysliuoksen annostelun. Kyllästysvaiheen jälkeen levyt 

siirretään inkuboitumaan.  

Loppuaspirointi ja pakkaus 

Viimeisessä vaiheessa tapahtuu levyjen loppuaspirointi ja paketointi. Loppuaspirointivai-

heessa levyiltä aspiroidaan ylimääräinen kyllästysliuos pois. Aspirointivaiheessa tarkoi-

tuksena on saavuttaa ohjeistuksen mukainen jäännöskosteus, jota seurataan ja/tai kont-

rolloidaan punnituslevyjen avulla läpi valmistettavan erän. Aspirointivaiheen jälkeen levyt 

kulkevat automaattisen kuljetuslinjan avulla erilliselle pakkauslinjalle, jossa levyt etike-

töidään ja paketoidaan. Tuotteiden toimivuuden ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi val-

mistettavasta erästä otetaan eräohjeen mukainen määrä levyjä laadunvalvonnan testei-

hin. Levyjen kemiallinen laadunvalvonta tehdään noudattamalla yleisiä ja tuotekohtaisia 

määritysohjeita sekä laitekohtaisia käyttöohjeita.  

Laadunvalvonta 

Tuotannon prosessien tuotteita valvotaan ja arvioidaan niiden koko elinkaaren ajan. Laa-

dunvarmistus ja siihen liittyvät kontrollimenetelmät ja menettelyt luodaan jo tuotekehityk-

sen yhteydessä. Tunnistamalla tuotteen ja tuotteen valmistusprosessin kriittiset tekijät jo 

suunnittelu- ja kehitysvaiheessa, pystytään tuotteen laatu rakentamaan ja takaamaan 

myös valmistusprosessin yhteydessä. Tästä johtuen kemian tuotannossa tehdään laa-

dunvalvontaa myös kaikelle tuotannon prosessiin liittyvälle materiaalille, raaka-aineille, 

puolivalmisteille, kittikomponenteille sekä lopputuotteille kombinaattitasolla.[1,14]  

Tuotteiden laadun rakentaminen ja ylläpito tehdään Wallacin laadunhallintajärjestelmän 

avulla. Laadunhallintajärjestelmän avulla varmistetaan, että lopputuote sekä tuotteen 
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valmistukseen käytetyt menetelmät, laitteet ja raaka-aineet täyttävät laadullisten vaati-

musten lisäksi myös viranomaisten asettamat vaatimukset.[1,15] Wallacin laadunhallinta-

järjestelmästä kerrotaan lisää kappaleessa 5.  

Prosessista valmistuneille tuotteille tehtävä laadunvalvonta tapahtuu yleisesti kahdessa 

vaiheessa. Ensin komponenttilaadunvalvonta tekee tuote-erän valmistuttua kyseisen 

tuotteen eräohjeen määrittämät testit, joihin kuuluu yleensä toimivuuden sekä homogee-

nisuuden eli tasalaatuisuuden testaukset. Komponenttilaadunvalvonnan tehtävänä on 

varmistaa, että tuotteelle määritetyt laatuspesifikaatiot täyttyvät vaatimusten mukaisesti. 

Ja koska levynvalmistusprosessin lopputuotteita eli vasta-ainepäällystettyjä levyjä käy-

tetään pääasiallisesti kittikokonaisuuden yhtenä komponenttina, niin testataan myös tä-

män kittikokonaisuuden yhteensopivuus. Tämä tehdään loppulaadunvalvonnassa, 

missä hyväksytyt kittikomponentit yhdistetään kombinaatiksi, jossa muodostetun kom-

binaatin komponenttien kemiallinen yhteensopivuus varmistetaan. 

Loppulaadunvalvonnan tuloksia verrataan määritettyjen hyväksymisrajojen lisäksi tuo-

tannon ohjausrajoihin, joita käytetään prosessien ohjaukseen.[16] Laadunvalvonnan tu-

loksia sekä laatuspesifikaatioita seurataan myös tuotannon laaturyhmän kokouksissa, 

joissa päätetään laadun parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä.[1]  

Loppulaadunvalvonnan testaamat ja hyväksymät komponentit vapautetaan myyntiin me-

neviksi, jonka jälkeen komponentit lopulta yhdistetään kittipakkaamossa kiteiksi, jotka 

lähetetään myyntiin maailmanlaajuisesti. Nämä kitit sisältävät kaikki kyseisen kitin käyt-

tötarkoitukseen tarvittavat reagenssit sekä laatusertifikaatit. Esimerkki Wallacissa val-

mistettavasta kitistä on PerkinElmerin GSP Neonatal hTSH -kitti, jota käytetään hypoty-

reoosin eli kilpirauhasen vajaatoiminnan seulontaan vastasyntyneiltä lapsilta.[17] 
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4 LAADUNHALLINTA 

Euroopan parlamentin ja neuvoston lääkinnällisiä laitteita koskevassa asetuksessa 

2017/745 on määritelty, että sarjavalmisteisia lääkinnällisiä laitteita valmistavalla yrityk-

sellä on oltava valmistettavien laitteiden riskiluokkaa vastaava riskien- ja laadunhallinta-

järjestelmä, joiden avulla varmistetaan laitteiden tarkoituksenmukainen toiminta, ja täten 

myös potilaiden turvallisuus.[5]  

Wallac Oy, joka toimii in vitro -diagnostiikan (IVD) tuotteiden suunnittelijana, valmistajana 

ja toimittajana, sekä lääkinnällisten laitteiden maahantuojana ja toisen valmistajan lait-

teiden jakelijana sekä komponenttitoimittajana, on velvollinen noudattamaan yrityksen 

toiminta- ja jakeluympäristöön kuuluvien maiden viranomaisvaatimuksia. Esimerkkinä ai-

kaisemmin mainittu EU:n asetus 2017/745. Wallac on siis velvollinen ylläpitämään toimi-

vaa laadunhallintajärjestelmää, jonka avulla varmistetaan tuotannon toimintojen laadul-

listen ja lain velvoittamien tavoitteiden saavuttaminen.  

Kaikki tuotannon toimintoihin liittyvät prosessit ja resurssit on määritelty ja rakennettu 

noudattamaan näitä laadun ja lakien velvoittamia vaatimuksia. Valmistettavien lääkinnäl-

listenlaitteiden osalta laatu- ja turvallisuusvaatimukset kattavat niiden koko elinkaaren, 

johon kuuluu laitteen suunnitteluvaihe, käytetyt raaka-aineet, valmistusprosessi ja tuot-

teen myynti siihen asti, kunnes tuotteen jakelu ja huoltotuki lopetetaan. Jotta nämä vaa-

timukset voidaan tuotteen osalta täyttää, on myös tuotteen valmistusprosessin oltava 

validoitu. Tästä käytetään termiä prosessivalidointi. Prosessivalidoinnilla osoitetaan, että 

valmistusprosessi pystyy toistettavasti tuottamaan tulosta/tuotetta, joka täyttää kaikki en-

nalta-asetetut vaatimukset. Tähän päästäkseen on tuotteen kriittiset ominaisuudet oltava 

identifioitu sekä kaikki prosessissa käytetyt laitteet ja tilat kvalifioitu. Kvalifioinnin lisäksi 

validointiin kuuluu tuotteiden sekä prosessien mahdollisten riskitekijöiden arviointi, jossa 

kaikki riskitekijät tulee vähentää mahdollisimman alhaisiksi ottamalla potilasturvallisuus 

huomioon. Koska hyvän laadun varmistus alkaa käytetyistä raaka-aineista, käytetään 

tuotannossa ainoastaan hyväksyttyjä toimittajia ja vain asetettujen spesifikaatioiden mu-

kaisia materiaaleja.[1,5,15]  

Ainoastaan silloin, kun lääkinnällinen laite on täyttänyt kaikki käyttötarkoituksensa mu-

kaiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset, voidaan laite saattaa markkinoille ja ottaa 

käyttöön. Suomessa ylin valvova viranomainen on Valvira, jolle Wallac ilmoittaa kaikki 

markkinoille asetettavansa lääkinnälliset laitteet. Euroopan Unionin alueelle tuotujen 
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sekä EU:n alueella myytävien ja käyttöönotettavien  lääkinnällisten laitteiden kannalta 

oleellinen ja yleensä myös pakollinen vaatimus on CE-merkintä. CE-merkinnällä vakuu-

tetaan, että kyseinen laite täyttää Euroopan IVD 98/79EY-direktiivin sekä asetuksen 

2017/745 vaatimukset. CE-merkintä on siis em. direktiivin ja asetuksen vaatimustenmu-

kaisuudenvakuutus. [5]  

Laadunhallintajärjestelmä mikä on oikeastaan koko toiminnan ydin, ja jolla kaikkia tuo-

tannon prosesseja ja toimenpiteitä ohjataan, on kuvattu Wallacin laatukäsikirjassa seu-

raavaan tapaan: Wallac Oy:n laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että 

asiakkaille toimitetut tuotteet sekä palvelut ovat turvallisia ja toimivia sekä täyttävät vaa-

ditut viranomaisvaatimukset. Kyseinen laadunhallintajärjestelmä noudattaa EN ISO 

13485 laadunhallintajärjestelmästandardia (Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet) sekä 

Suomen lakia terveyden huollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), Euroopan IVD 

98/79EY-direktiiviä ja amerikkalaisen FDA:n laatujärjestelmäsäädöksiä (QSReg) ja lu-

kuisia muita maakohtaisia säädöksiä koskien lääkinnällisiä laitteita  ja/tai muita viran-

omaismääräyksiä tarpeen mukaan.[1] 

Laatukäsikirja on yksi neljästä Wallacin laatujärjestelmään kuuluvasta dokumenttityy-

pistä ja samalla kaikkien Wallacin standardimenettelytapaohjeiden eli SOP:ien pääohje. 

Näille neljälle dokumenttityypille on määritetty hierarkkinen järjestys, jossa em. laatukä-

sikirja toimii korkeimman tason eli tason yksi dokumenttityyppinä, jossa on kuvattu laa-

dunhallintajärjestelmän organisointi ja tuotannon toimintojen vastuut ja lähestymistavat. 

Alemman tason menettelytapaohjeissa lähestymistavat ja vastuut ovat ohjeistettu spe-

sifimmin. Esimerkiksi tason 2 ohjeet vastaavat kysymyksiin kuka, mitä ja milloin, ja tason 

3 ohjeet kysymykseen miten.  

Kaikki Wallacin tuotantoon liittyvät toiminnat suoritetaan ennalta laadittujen ja hyväksyt-

tyjen menetelmäohjeiden (taso 2) sekä niihin perustuvien työ- ja eräohjeiden (taso 3) 

mukaisesti. Hierarkkisella järjestelyllä varmistetaan, että jokainen dokumentti ja ohje ra-

kentuu samoilla periaatteilla laatukäsikirjan ja laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. 

Näin varmistetaan myös, että kaikki tuotannon prosesseihin liittyvät toimenpiteet tulee 

aina suoritettua samalla asianmukaisella tavalla. Loppujen lopuksi laadun rakentaminen 

kuuluu henkilökunnalle, jonka takia myös jokaisen työntekijän on ymmärrettävä mitä 

Wallacin laatupolitiikka on ja mikä on laadun merkitys. Laatua ylläpidetään henkilökoh-

taisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Tämän vuoksi Wallacin laatujärjestelmään 

kuuluu kaikkien standardimenettelytapaohjeiden sekä itse laadunhallintajärjestelmän 
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koulutus henkilökunnalle. Standardimenettelytapaohjeet kuuluvat myös Euroopan Unio-

nin GMP -ohjeistuksen vaatimiin dokumenttityyppeihin.[18]   

4.1 Validointi 

Validointi on osa laadunhallintajärjestelmää. Validoinnin tarkoituksena on osoittaa kont-

rolloitujen toimenpiteiden avulla objektiivisesti, että tiettyä kohdetta koskevat vaatimuk-

set pystytään täyttämään toistettavasti. Vaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi aiemmin mai-

nitut viranomaisvaatimukset, niihin liittyvät ohjeistukset, kuten GMP ja GAMP sekä vali-

doinnin tuloksena ehkä tärkeimpänä, tuoteturvallisuuden saavuttaminen.[4,19] 

Validoinnin yhtenä perusedellytyksenä on, että validoitava kohde ja sen kriittiset tekijät 

on riittävän tunnettu, jotta sitä pystytään kontrolloimaan tarpeen mukaisesti. Jos kohde 

ei ole tarpeeksi tunnettu, se täytyy ensin karakterisoida ja optimoida. Karakterisoinnissa 

tutkitaan, optimoidaan ja dokumentoidaan tutkittavan kohteen, kuten prosessin tai lait-

teen toiminta-alue sekä toiminnan vaikutukset. Karakterisoinnin jälkeen kohteen toimi-

vuus todennetaan validoinnissa niillä raja-arvoilla, jotka karakterisoinnissa määritettiin. 

Validoitavalla prosessilla tarkoitetaan laitteiden, materiaalien, ympäristön, ohjelmiston ja 

henkilöstön muodostamaa kontrolloitua kokonaisuutta. Koska validoinnissa otetaan koko 

kokonaisuus huomioon, tuloksena saavutetaan toimintaympäristö, jossa koulutettu hen-

kilöstö kykenee toimimaan menettely- ja työohjeiden avulla, kvalifioidussa tilassa kvalifi-

oitujen laitteiden kanssa tuottamaan asetettujen spesifikaatioiden mukaista tuotetta ja/tai 

tulosta. Validoinnin lopuksi tehdyistä toimenpiteistä laaditaan raportti, missä nämä toi-

menpiteet ja niiden tulokset sekä data on esitetty.[2,3,4]  

Wallacin validointipolitiikan lähtökohtana on saattaa tuotteiden valmistukseen liittyvät 

prosessit validiin tilaan.  Tällä tarkoitetaan sitä, että prosessista on objektiiviseen näyt-

töön perustuva konkreettinen varmistus prosessin kyvykkyydestä suoriutua sille asetet-

tujen vaatimusten mukaisesti ilman, että prosessia tarvitsee verifioida täydellisesti. Kun 

prosessille ei suoriteta täydellistä verifiointia, on prosessin kyvykkyys osoitettava vali-

doinnilla tilastollisesti perustellulla näytemäärällä sekä otantamenetelmällä, joka kattaa 

koko prosessissa valmistettavan tuotteen eräkoon ääriarvot. [1,4] Tätä validia tilaa valvo-

taan Wallacin laatujärjestelmän avulla. Prosessille voidaan myös määrittää uudelleen-

validoinnin tarve laaturaporteista saatujen tulosten ja/tai palautteiden seurauksena. Laa-

turaportteihin kuuluu esimerkiksi auditoinnit, ylläpitokatselmukset, laatukokoukset ja 

asiakaspalautteet. Mikäli prosessi pysyy validissa tilassa täyttäen prosessille ja tuotteille 
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asetetut laatuvaatimukset, eikä prosessiin tai tuotteeseen tehdä muutoksia, ei uudelleen-

validoinnille ole tarvetta. [1,4,15] 

4.2 Kvalifiointi 

Kvalifiointi on osa validointiprosessia ja koostuu useimmiten neljästä eri vaiheesta: 

- DQ, suunnittelun kvalifiointi  

- IQ, asennuksen kvalifiointi  

- OQ, toiminnan kvalifiointi  

- PQ, suorituskyvyn kvalifiointi 

Kvalifiointi on merkittävä osa validointitoimintaa, koska validoitava kohde on usein jokin 

prosessi tai menetelmä, jonka tulee tuottaa toistettavasti vaatimustenmukaista tu-

losta/tuotetta, niin silloin myös kaikkien validoitavaan prosessiin tai menetelmään liitty-

vien järjestelmien on toimittava toistettavasti tarkoituksenmukaisella tavallaan. Eli kaik-

kien käytettyjen tilojen sekä laitteiden on oltava kvalifioituja.  

Kvalifiointi on siis kirjallinen dokumentaatio, jonka tarkoituksena on osoittaa, että tekni-

nen järjestelmä on asennettu oikein ja se toimii sille asetettujen spesifikaatioiden mukai-

sesti tarkoituksenmukaisessa käytössään. Kvalifiointi on aina laite-, laitteisto-, hyödyke- 

tai tila-kohtainen ja siihen kuuluu yleisesti nämä neljä edellä mainittua vaihetta DQ, IQ, 

OQ ja PQ. Näiden kvalifiointivaiheiden lisäksi kvalifioitava kohde luokitellaan yhteen kol-

mesta kvalifiointiluokasta A, B tai C, jotka määrittelevät kvalifioinnin laajuuden. Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään laitekvalifiointeihin.[2,3] 

Kvalifiointiluokan määrittely on osa laadunhallintajärjestelmän riskienhallintaprosessia, 

johon kuuluu riskianalyysi, kuten riskin suuruuden ja merkityksen arviointi sekä riskiteki-

jöiden tunnistaminen.[1] Laitteen kvalifiointiluokan määrittelyssä otetaan siis huomioon 

laitteen käyttötarkoitus, laitetyyppi, laitteen tekninen toiminta ja laitteen vaikutukset pro-

sessin tai tuotteen laatuun. Kriittisimmät laitteet luokitellaan luokkaan A tai B, ja ei-kriitti-

siksi määritellyt laitteet ja/tai muuten toiminnaltaan yksinkertaiset laitteet luokkaan C. 

Kvalifiointiluokkien lisäksi tuotannossa on apulaitteiksi määriteltyjä laitteita, kuten sekoit-

tajia, joille ei tehdä toiminnan tarkastusta, eivätkä ne kuulu kalibroinnin tai huollon pii-

riin.[2,3] 
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Luokkaan A kuuluvat laitteet ovat yleisesti tilaustyönä tehtyjä laitteita, jotka on valmistettu 

ennalta määritettyjen spesifikaatioiden mukaisesti tai jopa kokonaisia linjastoja, jotka 

koostuvat useammasta eri moduulista. B-luokan laitteet taas ovat tyypillisesti valmistajan 

omia standardilaitteita, kuten määrityslaitteita. C-luokan laitteiksi luokitellaan laitteita, 

jotka ovat yksinkertaisia toiminnaltaan, kuten pipetit ja vaa’at, joille riittää yleensä yksi 

toiminnan osoitus OQ-vaiheessa.[2,3] 

4.2.1 Kvalifioinnin vaiheet 

Kvalifioitavasta kohteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen kvalifioinnin ensimmäisenä 

vaiheena on suunnittelun kvalifiointi eli DQ-vaihe, joka on dokumentoitu osoitus siitä, että 

laitteen suunnittelu (FS js DS) vastaavat laadittuja käyttäjävaatimuksia (URS). Suunnit-

teluvaiheen hyväksynnän jälkeen, laitteelle voidaan todeta tarpeelliseksi suorittaa FAT-

testit laitetoimittajan luona ennen, kuin laite hyväksytään toimitettavaksi SAT-testeihin. 

SAT-testit on oltava hyväksytty ennen kuin voidaan aloittaa asennuksen kvalifiointia eli 

IQ-vaihetta. 

Laitteen asennuksen kvalifiointi on objektiiviseen näyttöön perustuva dokumentoitu osoi-

tus, että laite ja sen osat täyttävät sille ennalta määritetyt spesifikaatiot, ja on asennettu 

oikein sille määrätylle paikalleen laitevalmistajan ohjeiden sekä vaatimusten mukaisesti. 

Kvalifioinnin yhteydessä tarkastetaan laitteen dokumentointien oikeellisuus ja arvioidaan 

mikäli laitteeseen liittyviin ohjeistuksiin on ilmennyt päivitystarve.[2,3,20] 

Asennuksen kvalifioinnin jälkeen suoritetaan toiminnan kvalifiointi (OQ), jolla taas osoi-

tetaan, että laite ja sen osat toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla sille määritetylle toi-

minta-alueella asetettujen spesifikaatioiden mukaisesti. Tässä vaiheessa oletuksena on, 

että prosessista ja laitteen toiminnasta on riittävä tieto, jotta laitteen tarkoituksenmukai-

nen toiminta voidaan osoittaa. Yleisesti toiminta testataan toiminta-alueen äärialueilla eli 

ylä- ja alarajoilla, jolloin testaukset kattavat koko toiminta-alueen. Toiminnan kvalifiointi 

on tapauksesta riippuen myös mahdollista suorittaa asennuksen kvalifioinnin yhtey-

dessä.[2,3,20] 

Viimeinen kvalifiointivaihe on suorituskyvyn kvalifiointi (PQ). PQ-vaiheen tarkoitus on 

osoittaa, että laite toimii sille tarkoitetussa käyttötarkoituksessa toistettavasti tarkoituk-

senmukaisella tavalla tuottaen haluttua tulosta. PQ-vaihe suoritetaan tuotannon normaa-

liolosuhteissa joko tuotannon normaalissa mittakaavassa tai tapauskohtaisesti muussa 



 (26) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joni Kuisma 

riittäväksi todetussa mittakaavassa. Testeissä ei ole välttämätöntä käyttää oikeita kom-

ponentteja, vaan normaaliolosuhteita voidaan myös simuloida oikeita komponentteja 

vastaavilla komponenteilla. [2,3,20] 
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5 LAITEKVALIFIOINNIT 

Wallacin kvalifiointipolitiikka kattaa kaikki laitteet, hyödykkeet ja laboratorio- ja tuotanto-

tilat, joita käytetään tuotannossa, laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä. Kvalifioituja 

kohteita valvotaan laatujärjestelmän avulla, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kohde 

pysyy kvalifioidussa tilassa. Kvalifioidun tilan valvonta toimii samalla periaatteella, kuin 

tuotannon prosessien validin tilan valvonta, josta puhuttiin kappaleessa 4.1. Kvalifioidun 

kohteen valvonta tulee GMP -ohjeistuksista, joiden mukaan teknisen järjestelmän uudel-

leenkvalifioinnin tarvetta tulee arvioida sopivin väliajoin.[20]   

Kvalifioinnin tarve voi johtua siitä, että otetaan uusi laite käyttöön, prosessiin ja/tai lait-

teeseen tehdään muutos, laite siirretään toiseen tilaan tai että laadunvalvontatuloksista 

ja/tai prosessin ja laitteiden seurannasta on ilmennyt jotain, minkä perusteella laite on 

määrätty uudelleenkvalifioitavaksi. Kun laitteelle on määritetty kvalifioinnin tarve, määri-

tetään kvalifioinnille vastuuhenkilö. Samalla määritetään laitteen kvalifioinnin laajuus, 

laitteen monimutkaisuuden ja käyttötarkoituksen perusteella.[1,2,20] 

Jos laite tulee uutena hankintana ja on määritelty vähintään A-luokan laitteeksi, luodaan 

laitteelle käyttäjävaatimukset (URS), jossa on määritetty laitteen spesifikaatiot ja vaati-

mukset, jotka voivat liittyä prosessiin, toimintaan, ympäristöön, turvallisuuteen, rekiste-

röintivaatimuksiin tai tuotteeseen. URS -dokumentti toimii kvalifioinnin perustana laitteen 

koko elinkaaren ajan. Laaditun URS -dokumentin perusteella laitteen valmistaja laatii 

toiminnalliset spesifikaatiot (FS), jossa on määritelty miten URS:n vaatimukset toteute-

taan. Tähän liittyy suunnittelun kvalifiointi (DQ), joka tehdään vertaamalla käyttäjävaati-

muksia (URS) ja suunnitteludokumentteja (FS, DS) vaatimusten jäljitettävyysmatriisissa. 

Toiminnaltaan yksinkertaiset standardilaitteet eivät tarvitse DQ-kvalifiointia eikä URS- 

dokumenttia. [2] 

Opinnäytetyössä kvalifioitavia laitteita olivat aspirointipäät, joita käytetään liuosten ime-

miseen, erillinen kiertomäntäpumppujärjestelmä, joka pumppaa eli siirtää annosteltavia 

liuoksia ja dispensointi- eli annostelupäät, jotka lopulta jakavat tämän pumppujen siirtä-

män liuostilavuuden levyille.  

Ennen kuin siirrytään laitteiden teoriaosuuteen, käydään läpi levynvalmistusprosessille 

kriittiset tekijät, jotka ovat myös laitteiden tarkoituksenmukaisen toiminnan ja kontrolloin-

nin kannalta oleellisia (kts. Taulukko 1). 
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Taulukko 1 Levynvalmistusprosessille kriittiset tekijät ja niiden kontrollointi. 

Kriittinen 

asia/vaihe 

Vikatila Vaikutuksen kohde Kontrollointi 

Raaka-aineet Poikkeavuuksia raaka-ainei-

den laadussa 

(esim. puhtaus) 

Tuotteen laatu, 

tuotteen toiminta, 

homogeenisuuden ja 

signaalitasojen poik-

keamat 

Asetetut spesifi-

kaatiot,  

laadun testit, 

kvalifioitu toimittaja, 

menetelmäohjeet  

 

Liuosvalmis-

tus 

Virheellinen liuos;  

väärä pH, 

punnitusvirhe, 

väärä raaka-aine, 

väärä sekoitusaika 

Liuoksen homogeeni-

suus ja levyjen signaali 

tasot, 

heikentynyt stabiilisuus 

Työohjeet, 

työvaiheiden doku-

mentointi ja kak-

soistarkastus, 

kalibroinnit 

Prosessien 

pesumenetel-

mät (alku-, 

väli- ja loppu-

pesu) 

Välineistön puutteellinen 

puhdistuneisuus, 

aineiden kiinnittyminen lait-

teistoon, 

tuotteiden väliset ristikonta-

minaatiot, 

pesuainejäämät 

 

Tuotteiden toimivuus ja 

laatu, 

prosessin toiminta, 

laitteiden toiminta 

Pesumenetelmien 

validointi, 

pesumenetelmien 

verifiointi, 

pesu- ja huolto-oh-

jeistukset, 

käyttölaitteiden 

kvalifiointi 

 

 

Kouttaus Vasta-aineliuos ei ole sta-

biili, 

epätasainen ja/tai väärä an-

nostelun tilavuus 

Levyn toiminta, 

homogeenisuuden ja  

signaalitasojen poik-

keavuus 

Työohjeet, yleinen 

laatukontrolli ja 

punnitukset, ultra-

äänilukija 

Inkubointi Väärä inkubointiaika  

ja/tai -lämpötila 

Vasta-aineiden ja/tai 

blokkausproteiinien 

kiinnittyminen, 

tuotteiden laatu ja säily-

vyys 

Työohjeet, 

työvaiheiden doku-

mentointi ja kak-

soistarkastus 
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Pesu- ja kyl-

lästys 

Epätasainen ja/tai  

väärä annostelun tilavuus 

Levyjen toiminta, laatu, 

homogeenisuus 

Työohjeet, punni-

tukset,  

ultraäänilukija, 

laitteiden kvalifi-

ointi, 

prosessivalidointi 

Liuosten aspi-

rointi 

Epätasainen ja/tai väärä 

jäännöskosteuden määrä, 

väärä aspirointipaine 

Levyjen toiminta ja 

laatu, säilyvyys,  

homogeenisuus 

Työohjeet, 

punnitukset, laittei-

den kvalifiointi,  

prosessivalidointi 

Paketointi Paketointi ei ole tiivis Levyjen toiminta, 

säilyvyys 

Laitteiden kvalifi-

ointi, 

työohjeet, 

työvaiheiden doku-

mentointi ja tarkas-

tus 

 

5.1 Aspirointipäät 

Opinnäytetyössä kvalifioituja aspirointipäitä käytetään levyvalmistuksen KOU3- ja 

KOU4-linjalla pesu- ja kyllästysvaiheessa sekä loppuaspirointivaiheessa. Kummassakin 

em. prosessivaiheessa aspiroinnin tarkoituksena on poistaa levyiltä ylimääräinen liuos 

ja saavuttaa tasainen jäännöskosteus sekä vaatimusten mukainen jäännöskosteuden 

määrä vaurioittamatta kaivojen pohjalla olevaa kouttausta. Jäännöskosteuden hyväksy-

misrajat on määritetty prosessivalidoinnissa, ja niitä noudatetaan niin tuotannossa kuin 

laitekvalifiointien suorituksessa.  

Uudet aspirointipäät ovat lähes identtiset vanhojen aspirointipäiden kanssa. Ainoa ero 

vanhoihin aspirointipäihin on uusi alaosa, jossa käytetään laipallisia aspirointipillejä. Näi-

den laipallisten aspirointipillien tarkoituksena on vakioida aspirointipillien korkeussuun-

nan positio eli paikka. Näin saadaan varmistettua, että jokainen aspirointipilli pysyy sa-

malla tasolla, jolloin imuteho on yhtä tehokas jokaisen kaivon kohdalla ja saavutetaan 

tasaisempi jäännöskosteus. 



 (30) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joni Kuisma 

5.1.1 Toimintaperiaate 

Kummallakin KOU-linjalla on oma ulkoinen aspirointijärjestelmä, joka sisältää ulkoisen 

paineenkontrollointiyksikön, jolla säädetään aspirointipainetta. Aspirointipäät toimivat 

yhdessä aspirointijärjestelmän kanssa, jonka muodostamalla alipaineella levyjen kai-

voissa olevat nesteet imetään.  

Aspirointipäät koostuvat: 

1. Alaosasta, jossa uudet laipalliset aspirointipillit ovat kiinni 

2. Väliosasta, joka muodostaa alipainekammion, mikä tasaa aspirointipaineen as-

pirointipilleihin. 

3. Yläosasta, johon aspirointipaine/jäteletku kiinnitetään. Yläosa muodostaa alipai-

nekammion yhdessä väliosan kanssa. 

4. Levyn vastapainoista ja osista joilla aspirointipäät kiinnitetään linjaan.  

5.1.2 Kriittiset parametrit ja niiden kontrollointi 

Vaatimustenmukaisen aspirointijäljen saavuttamiseksi prosessille on määritetty tietyt ni-

mikekohtaiset parametrit, joita käyttämällä ennalta-asetetut vaatimukset pystytään saa-

vuttamaan toistettavasti. Parametrit asetetaan aina nimikkeen ohjeistuksen mukaisesti 

ennen erän aloitusta. Ennalta määritettyjen parametrien lisäksi prosessin tulosta kontrol-

loidaan esimerkiksi punnituslevyillä, joiden avulla jäännöskosteuden määrä varmistetaan 

ennen erän aloitusta.  

Imupaine, aspirointiaika, kamparadan nostonopeus ja kamparadan nostokorkeus (offset) 

eli aspirointipillien etäisyys kaivon sisäpinnasta ovat aspirointiprosessin kannalta kriittisiä 

parametrejä, joilla on suora vaikutus aspiroinnin tehokkuuteen, toimintaan ja levyjen 

jäännöskosteuteen. Prosessissa käytettyjä parametrejä on mahdollista muokata linjan 

käyttöliittymästä nimikekohtaisen reseptin toleranssien rajoissa. Näille parametreille on 

asetettu omat säätö- ja hyväksymisrajat, jotka perustuvat aiemmin karakterisointitutki-

muksissa määritettyihin aspiroinnin toiminta-alueisiin, jonka takia näitä säätörajoja on 

myös noudatettava. Säätörajoista poikkeaminen voisi johtaa prosessiin ja tuotteeseen 

vaikuttaviin häiriö- ja/tai poikkeamatilanteisiin. Esimerkiksi liian pienellä imupaineella as-
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piroinnin teho laskee, jolloin ei saavuteta tavoiteltua jäännöskosteutta, eikä aspirointipro-

sessille asetettuja kriteereitä. Vastaavasti liian tehokas imupaine voisi johtaa levyjen pin-

nassa olevan kouttauksen vaurioitumiseen.  

Imupaineen, aspirointiajan sekä kamparadan nostokorkeuden ja -nopeuden lisäksi aspi-

rointiin vaikuttavia asioita ovat aspirointipillien suoruus, levyjen kaivojen geometria, as-

pirointipillien sisähalkaisija, aspiroitavien liuosten viskositeetti ja aspirointipäiden ase-

mointi linjastolla kulkeviin levyihin verrattuna. Aspirointipillien suoruus sekä aspirointipäi-

den asemointi tarkastetaan, ja tarpeen vaatiessa myös asetetaan kohdilleen aina ennen 

aspirointivaiheen aloitusta. Aspirointipäiden ja aspirointipillien asemoinnilla on erittäin 

suuri merkitys aspiroinnin tehokkuuteen. 

Ideaalisen jäännöskosteuden saavuttamiseksi aspirointien tulee tapahtua niin, että liu-

osta aspiroidaan kerran kaivojen kummastakin reunasta, jonka takia esimerkiksi lop-

puaspirointivaiheessa ensimmäisen ja toisen aspirointipään pillien tulee sijoittua kaivojen 

eri reunoille. Aspirointipäiden kohdistus tapahtuu aspirointipäiden väliosassa sijaitsevan 

kohdistusruuvin avulla.  

Aspiroitavien liuosten viskositeettiin, levyjen kaivojen geometriaan, eikä aspirointipillien 

sisähalkaisijaan voida vaikuttaa, mutta niiden vaikutuksen merkitys on tunnistettava. Esi-

merkiksi korkean viskositeetin omaavia liuoksia on hankalempi aspiroida/poistaa, kuin 

pienen viskositeetin omaavia liuoksia. Tämä johtuu viskositeetin määritelmästä, joka lä-

hinnä kuvaa nesteen kykyä vastustaa liikettä. Viskositeetin lisäksi kaivojen geometriois-

sakin on eroja, käytettyjen levytyyppien välillä. Molemmilla on oma vaikutuksensa aspi-

rointijälkeen ja jäännöskosteuden määrään. Aspirointipillien sisähalkaisija taas vaikuttaa 

siihen, että millaiselta pinta-alalta aspirointi tapahtuu, ja että millainen imuteho on yksit-

täisellä pillillä. Eli myös aspirointipillien teknisten mittojen on täytettävä niille asetetut 

vaatimukset, johon kuuluu pillien välinen yhdenmukaisuus.  

Seuraavaksi on vielä esitetty levy- ja eräkohtaisia muuttujia, jotka vaikuttavat levyjen 

jäännöskosteuteen. Imupaine, aspirointiaika ja kamparadan nostokorkeus ja -nopeus 

ovat parametrejä, jotka asetetaan ennen erän aloitusta ja pysyvät siten muuttumatto-

mina. 
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Taulukko 2 Aspirointivaiheen levy- ja eräkohtaiset muuttujat 

Levy- ja eräkohtai-

set muuttujat 

Vikatila Vaikutuksen kohde Kontrollointi 

Kamparadan nosto-

korkeus 

Asetusarvo ja todel-

linen arvo eivät vas-

taa toisiaan 

Aspiroinnin teho,  

jäännöskosteuden 

määrä, 

jäännöskosteuden 

tasaisuus 

Radan seuranta la-

sermittauksen avulla, 

huolto-ohjelma, 

punnitukset, 

prosessivalidointi 

Levyn liikkumavara 

radalla 

Levyjen väliset erot 

aspiroinnissa, 

törmäys aspirointi-

pilleihin 

Jäännöskosteuden 

määrä, 

levyn hajoaminen, 

(*aspirointipillien si-

sään työntyminen) 

Punnitukset, 

prosessivalidointi, 

(*uudet laipalliset as-

pirointipäät) 

Aspirointipään ase-

mointi 

Jäännöskosteus ei 

täytä vaatimuksia, 

epätasainen jään-

nöskosteus 

Tuotteen toiminta ja 

homogeenisuus 

 

Kohdistusruuvit, 

kohdistuksen tarkas-

tus ennen aloitusta, 

punnitukset 

 

Taulukossa 2 olevista muuttujista merkittävin on aspirointipäiden asemointi, ja siten 

myös aspirointipillien asemointi suhteessa levyjen kaivoihin, koska kohdistus tehdään 

käsin. Tämä on oikeastaan ainut merkittävä muuttuja, mutta sitä kontrolloidaan punni-

tuslevyjen avulla ennen erän aloitusta, eikä erää aloiteta ennen kuin on saavutettu vaa-

timustenmukainen jäännöskosteus. Muiden muuttujien vaikutuksen näkee punnitustu-

losten heilahduksina, vaikkakin ne ovat useimmiten mitättömiä, mutta niidenkin vaikutus 

on myös tiedostettava.  
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5.2 Dispensointipäät 

Dispensointi- eli annostelupäitä käytetään pesu- ja kyllästysvaiheessa, jossa dispensoin-

tipään tarkoituksena on annostella tai oikeastaan jakaa levyjen kaivoihin (96 kpl) spesifi-

nen määrä pesu-, suolapesu- tai kyllästysliuosta. Ennen kuin siirrytään käsittelemään 

dispensointipäiden toimintaa, puretaan ensin pesu- ja kyllästysvaiheen merkitystä, koska 

se koskee kaikkia opinnäytetyössä kvalifioituja laitteita.  

5.2.1 Pesu- ja kyllästysvaiheen tarkoitus 

Pesuvaiheen tarkoituksena on poistaa levyjen kaivoista kiinnittymättömät ja heikosti kiin-

nittyneet vasta-aineet, jotka voisivat muutoin irrota myöhemmissä vaiheissa. Vasta-ai-

neiden irrottamiseksi pesuliuokset sisältävät ainesosia, jotka edistävät heikosti kiinnitty-

neiden vasta-aineiden poistamista sekä samalla itse sitoutuvat vapautuneisiin muovipin-

toihin. Aineita, jotka sitoutuvat vapaisiin muovipintoihin kutsutaan blokkausreagens-

seiksi, ja aineita jotka edistävät heikosti kiinnittyneiden aineiden poistamista kutsutaan 

detergenteiksi.[21] Osalla ainesosista on kumpaakin ominaisuutta. 

Valmiita levyjä käytettään mm. immunomäärityksiin, jotka perustuvat kahden aineen 

spesifiseen sitoutumiseen ja niiden kvantitatiiviseen mittaukseen. Oikeellisen tuloksen 

saavuttamiseksi kaikki muu epäspesifinen sitoutuminen halutaan estää. Siksi pesuvai-

heen lopuksi, kun heikosti kiinnittymättömät aineet on poistettu kaivoista, annostellaan 

kyllästysliuos, jonka pääasiallinen tehtävä on kyllästää eli tässä tapauksessa estää 

kaikki epäspesifinen sitoutuminen, sitoutumalla itse näihin vapaisiin muovipintoihin. 

Jos vapaita muovipintoja jäisi blokkaamatta, niihin voisi sitoutua  esimerkiksi näytteestä 

jotain muita proteiineja tai leimavasta-ainetta, jotka alentaisivat määrityksen herkkyyttä 

ja samalla nostaisivat epäspesifistä taustasignaalia. Pesu- ja kyllästysvaiheessa annos-

teltavat liuokset ovat analyytti/tuotekohtaisia, koska esimerkiksi blokkausreagenssit eivät 

sovellu kaikkien aineiden kanssa yhteen. Blokkausreagenssi yleensä valitaan tapaus-

kohtaisesti empiirisen tutkimuksen perusteella, koska blokkausreagenssin valintaan vai-

kuttaa useampikin eri asia. Ideaalinen blokkausreagenssi estää kaiken epäspesifisen 

sitoutumisen sekä parantaa määrityksen herkkyyttä ja spesifisyyttä saavuttaen korkean 
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signaali-kohinasuhteen. Tämän lisäksi blokkausreagenssin ei tule vaikuttaa kohdeainei-

den väliseen sitoutumiseen, eikä itse reagoida määrityksessä käytettävien komponent-

tien kanssa.[21]  

Jotta pesu- ja kyllästysvaihe toimii tarkoituksen mukaisesti, on liuokset annosteltava ka-

rakterisointitutkimuksissa määritettyjen parametrien mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, 

että pesu- ja kyllästysvaiheessa tulee annostella ohjeistusten mukaisia liuoksia, oikea 

määrä sekä oikeassa järjestyksessä. Pesu- ja kyllästysvaiheen tarkoituksen takia annos-

teltavat liuostilavuudet ovat selvästi suuremmat, kuin kouttausvaiheessa annostellun 

kouttausliuoksen. Tämän lisäksi levyjen kaivojen täytyy olla keskenään tasalaatuisia (ho-

mogeenisuus), joten levyn sekä koko erän sisäisen annostelutilavuuden täytyy pysyä 

tasaisena läpi erän.  

5.2.2 Toimintaperiaate 

Dispensointipäät toimivat aina yhdessä annostelupumppuyksikön kanssa. Annostelu-

pumppuyksikön tehtävänä on siirtää annosteltava liuos dispensointipäähän, jonka jäl-

keen dispensointipään tehtävä on jakaa annosteltava liuos tasaisesti levyn kaivoihin, si-

ten ettei liuosta roisku eikä tipu sille kuulumattomaan paikkaan.  

Dispensointipää koostuu: 

- Yläosasta, johon annosteluletku ja ilmausletku kiinnitetään. 

- Alaosasta, jossa annostelupillit ovat kiinni 

- Ylä- ja alaosan välisestä tilasta, joka täytetään annosteltavalla liuoksella ilmauk-

sen avulla 

5.2.3 Kriittiset parametrit ja niiden kontrollointi 

Annosteluun vaikuttavia asioita ovat dispensointipäiden ja annostelupumpun toiminta 

sekä käytetyt liuokset. Tässä osiossa oletetaan, että annostelupumppu toimii tarkoituk-

senmukaisesti. 

Dispensointipäiden toimintaperiaate on erittäin yksinkertainen. Dispensointipäät toimivat 

ainoastaan siirtyvän liuoksen jakajana, jossa tärkeimpänä vaatimuksena on, että siirret-

tävä liuostilavuus pysyy samana sekä jakautuu tasaisesti jokaisen 96:n kaivon välillä. 
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Annostelun tasaisuuteen vaikuttavia asioita ovat annostelupillien sisähalkaisijan mitta, 

joka vaikuttaa annostelun toimintaan, sekä kärjen muoto, joka vaikuttaa liuoksen käyt-

täytymiseen. Näiden takia pillien on oltava keskenään mahdollisimman identtisiä. Tämän 

lisäksi annostelupillien tukkeutuminen ja muut ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa annostelun 

tasaisuuteen. Liuostilavuuden määrää ensisijaisesti säätelee pumput, mutta dispensoin-

tipäiden ylä- ja alaosan välisellä tilalla on myös oma vaikutuksensa annostelutilavuuteen. 

Välitila 

Kun dispensointipäät on koottu asianmukaisesti ja aloitetaan ajamaan käyttöliuoksia 

(pesu ja kyllästys), niin aina ensimmäiseksi päät ilmataan, jolloin ylä- ja alaosan välinen 

tila täyttyy kokonaan liuoksella. Jos dispensointipään sisällä olevaan kammioon jää il-

maa, järjestelmässä vallitseva paine laskee ja annostelupillit alkavat tiputtamaan liuosta, 

eikä liuostilavuus jakaudu tasaisesti. Näiden lisäksi ilman kertyminen järjestelmään las-

kee annostelun tilavuutta. Tästä on esimerkkitapaus kappaleessa 7.2, jossa testiajon 

aikana annostelupäähän oli kertynyt ilmaa, mikä aiheutti poikkeavan punnitustuloksen. 

Ilman kertyminen voi johtua esimerkiksi liittimien ja letkujen huonoista kytkennöistä tai 

muista järjestelmän ongelmista. 

Annostelupillien sisähalkaisija 

Jos annostelupillien sisähalkaisijassa eli poikkipinta-alassa on eroavaisuuksia, ei pump-

pujen siirtämä liuostilavuus jakaudu tasaisesti annostelupillien välillä. Tämä tulee tila-

vuusvirran määritelmästä, joka on virtausnopeuden sekä poikkipinta-alan tulo. Eli suu-

remman poikkipinta-alan omaavasta pillistä siirtyy enemmän liuosta. Suuri sisähalkaisija 

lisää myös liuoksen tiputtelua, mikä näkyy ensimmäisenä pienen pintajännityksen omaa-

villa liuoksilla. Tämä johtuu siitä, että pienen pintajännityksen omaavilla liuoksilla pinta-

jännityksen aikaansaavien nesteen sisäisten molekyylien keskinäinen vetovoima eli ko-

heesio on heikko. Suuri sisähalkaisija tarkoittaa suurta pinta-alaa, jolle neste pyrkii muo-

dostamaan pintajännityksen avulla kalvon, mutta mitä suurempi pinta-ala, sitä enemmän 

molekyylivoimia ja työtä pinnan muodostamiseksi vaaditaan. [22]    

Pieni sisähalkaisija taas kasvattaa annosteluun vaaditun työn määrää, mikä korostuu 

korkeaviskoosisissa liuoksissa, joiden annostelu voi koitua liian raskaaksi järjestelmälle 

samalla kun liuoksen ja annostelupillien väliset kitkavoimat kasvavat. Näistä johtuen an-

nostelupillien on oltava keskenään samankokoiset sekä vaadittujen spesifikaatioiden 

mukaiset. Annostelupäiden teknisistä mitoista sekä toleranssirajoista on laitevalmistajan 

laatimat dokumentit.  
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Annostelupillien muoto 

Annostelupillien kärjet ovat muotoiltu tietyn muotoisiksi, jossa muodon tarkoituksena on 

estää liuoksen kertyminen annostelupillien kärkeen ja samalla vähentää liuosten tiputte-

lua. Jos pillin kärki olisi tasainen, siinä olisi enemmän pinta-alaa johon liuos pystyisi ad-

heesion avulla kiinnittymään. Adheesion eli kappaleen (pillin) ja nesteen välisen tartun-

tavoiman lisäksi nestepisaran koko kasvaisi entisestään koheesion vaikutuksesta, kun-

nes pisara saavuttaisi pisteen, jossa se irtoaisi kappaleesta ja tippuisi väärään paikkaan. 

Ulkoisten tekijöiden kontrollointi 

Kun laitteen toimivuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen on todennettu, täytyy myös 

laitteen toimintakuntoa ylläpitää. Tämä koskee kaikkia käyttölaitteita. Se tehdään pro-

sessivaiheelle ja laitteille määritettyjen pesu- ja huoltotoimenpiteiden avulla. Pesu- ja 

huoltotoimenpiteiden tarkoituksena on estää tuotteiden välinen ristikontaminaatioriski, 

sekä poistaa kaikki prosessia ja tuotetta haittaavat epäpuhtaudet. Epäpuhtauksiin kuu-

luvat prosessin käyttöliuosten sisältämät ainesosat, sekä pesumenetelmissä käytettyjen 

pesuliuosten pesuainejäämät, kuten happo-, emäs- ja suolajäämät.  

Pesumenetelmät toimivat myös ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä mikrobiologisesta 

näkökulmasta. Laitteiston pesu- ja huoltotoimenpiteiden on tarkoitus estää myös mikro-

binen kasvusto. 

Dispensointipäiden kohdalla kriittisin osa-alue on annostelupillit, jotka ovat herkkiä tuk-

keutumaan, koska niiden halkaisija on alle millimetrin kokoluokkaa. Annostelupillit voivat 

tukkeutua järjestelmään päässeen roskan tai kyllästysliuoksen sisältämän sokerin joh-

dosta. Sokerin kiteytyminen ja mikrobikasvuston kehittyminen voidaan estää riittävillä 

pesutoimenpiteillä, mutta roskan pääsyä järjestelmään on vaikeampi estää. Roska voi 

päästä järjestelmään esimerkiksi useimpien pesuliuosten mukana tai jopa ilmasta, kun 

laitteet ovat purettuina ja avonaisina. Roskan pääsyä järjestelmään voidaan ehkäistä 

prosessinaikaisella suodatuksella, mikä on yksi syy kiertomäntäpumppujärjestelmän 

kvalifioinnille ja käyttöönotolle, jota käsitellään kappaleessa 5.3.  

Kaikkien dispensointipäiden annostelutilavuutta kontrolloidaan erän aikana tehtävillä tar-

kastuksilla. Niiden lisäksi kyllästysliuoksen annostelutilavuutta tarkkaillaan prosessinai-

kaisesti ultraäänilukijan avulla, joka mittaa kaivokohtaista liuostilavuutta ja vertaa sitä 

asetusarvoihin. Erän alussa tehtävällä tarkastuksella varmistetaan annostelun tasai-
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suus, sekä eräohjeen mukainen annostelun määrä. Jos toinen näistä ei täytä vaatimuk-

sia, tehdään tarvittavat toimenpiteet, jotta annostelusta saadaan vaatimusten mukainen, 

ennen kuin erä voidaan aloittaa. Annostelun määrää muokataan muuttamalla pumppu-

jen annostelua ohjelmistosta ”strokes”-arvolla, mikä vaikuttaa pumppujen siirtämään liu-

ostilavuuteen. Annostelun ollessa epätasainen, annostelupillit tarkastetaan, puhdiste-

taan ja tarpeen mukaan pestään. 

5.3 Erillinen kiertomäntäpumppujärjestelmä 

Kiertomäntäpumppujärjestelmän tarkoituksena on toimia KOU3- ja KOU4-linjalla erilli-

senä annosteluyksikkönä pesu- ja kyllästysvaiheessa nykyisen paljepumppujärjestel-

män rinnalla.  

KOU-linjoille hankitun erillisen kiertomäntäpumppujärjestelmän tarkoituksena on mah-

dollistaa tuotannon aikainen liuosten suodattaminen sekä vapauttaa noin puolitoista tun-

tia linjan käyttöaikaa per valmistettava erä. Tämä vapautuva käyttöaika koostuu laitteis-

tolle (pumput, letkut ja annostelupäät) suoritettavista alku- ja loppupesuista, kun pesu-

toimenpiteet voidaan suorittaa linjan ulkopuolella. Tätä mahdollisuutta ei ole nykyisillä 

paljepumpuilla, koska ne ovat integroituna KOU-linjoihin, minkä takia seuraavaa tuotan-

tovaihetta ei voida aloittaa ennen kuin laitteiston pesutoimenpiteet on suoritettu loppuun. 

Paljepumppujärjestelmä ei myöskään mahdollista tuotannonaikaista suodatusta, koska 

paljepumput ovat tarkoitettu ainoastaan liuosten siirtämiseen eivätkä pysty toimimaan 

suodattimista aiheutuvaa painetta vastaan. Tämä paine aiheutuu siitä, kun liuosta siirre-

tään suodattimen sisällä olevien huokosten läpi. Huokosten halkaisija (voidaan verrata 

putken/pillin sisähalkaisijaan) on suhteellisen pieni, ja kuten aiemminkin todettiin, pieni 

sisähalkaisija kasvattaa liuosten siirtoon vaaditun työn määrää, mikä korostuu varsinkin 

korkeaviskoosisissa liuoksissa. 

Koska paljepumppujärjestelmällä suodatus ei ole ollut mahdollista, on järjestelmän 

kanssa ollut ongelmia myös annostelupillien tukkeutumisen kanssa, mikä on johtunut 

pesu- ja kyllästysliuoksista peräisin olevista roskista. Pillien tukkeutumisesta on seuran-

nut poikkeavia annostelutilavuuksia, joiden takia tuotantoeriä on jouduttu jopa romutta-

maan. Tuotannonaikaisella suodatuksella tämänkaltaiset tapaukset voitaisiin ehkäistä. 

Näiden lisäksi paljepumpuilla on myös merkittävä toiminnallinen heikkous. Paljepump-

pujen toiminnalle olennainen takaiskuventtiili tai toiselta nimeltään vastavirtaventtiili on 
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ollut herkkä hajoamaan kesken pesuprosessin. Takaiskuventtiilin tehtävä on estää liu-

oksen virtaus takaisin päin eli liuosastian suuntaan, mutta tässä tapauksessa takaisku-

venttiilin hajoaminen on estänyt liuoksen kulkemisen annostelupään suuntaan. Tämä on 

johtanut siihen, että liuoksen annostelu levylle on heikentynyt tai lakannut kokonaan. 

Uuden annosteluyksikön käyttöönotto tekee prosessista tuottavamman sekä luotetta-

vamman. 

5.3.1 Toimintaperiaate 

Erillinen kiertomäntäpumppujärjestelmä koostuu: 

- Liikutettava kärry, johon järjestelmä on asennettu 

- Ohjausyksikkö 

- Virta- ja ohjauskaapeli 

- 4 kpl keraamisia kiertomäntäpumppuja 

- Paineilmalla toimivat venttiilit (4 kpl) ja yksi paineilmaletku 

- Annosteluletkut liuosastiaan (4 kpl) sekä annostelupäiden suuntaan (4 kpl) 

Kyseiset kiertomäntäpumput ovat tyypiltään syrjäytyspumppuja ja soveltuvat varsinkin 

pienten tilavuuksien täsmälliseen ja toistuvaan siirtoon. Tämä johtuu siitä, että syrjäytys-

pumpuilla saadaan pidettyä siirrettävä nestetilavuus lähes vakiona nostokorkeudesta 

sekä vastapaineesta riippumatta.  

Pumppu itsessään koostuu sylinteristä, jossa mäntä liikkuu, ja jonka läpi neste virtaa. 

Pumpun toimiakseen se on kytketty toimilaitteeseen, jonka tehtävänä on pyörittää pum-

pun sisällä olevaa mäntää. Männässä taas on yksi tasainen sivu, jonka tehtävänä on 

avata siirrettävälle nesteelle kulkuväylä tulo- ja menosuuntaan. Sen lisäksi, että mäntä 

tekee pyörivää liikettä, sen on tehtävä myös pumppaavaa liikettä nesteen siirtämiseksi. 

Männän pumppaava liike saadaan aikaiseksi poikkeuttamalla pumppu toimilaittee-

seensa nähden. Pumpun asento ja poikkeutuksen kulma suhteessa toimilaitteeseen 

määrittää männän pumppaavan liikkeen pituuden, ja siten myös pumpun siirtävän liuos-

tilavuuden. Jos pumppu kohdistetaan suoraan toimilaitteeseensa nähden, ei pumppaa-

vaa liikettä tapahdu, eikä sylinteripesässä ole nestettä mitä voisi syrjäyttää tai liikuttaa. 

Pumppujen toiminta perustuu siis tämän keraamisen männän pyörivään sekä pumppaa-

vaan liikkeeseen sylinterin sisällä. Liikkeellään mäntä ensin syrjäyttää sylinteripesässä 
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olevan ilman poistoputkeen, mikä muodostaa alipaineen, joka lopulta saa nesteen siirty-

mään pumpulle. Nesteen ollessa pumpulla, männän liike alkaa työntämään nestettä 

männän pyörimissuuntaan. Siirrettävän nesteen määrään sekä nopeuteen eli tilavuus-

virtaan vaikuttaa männän edestakaisen liikkeen pituus sekä männän pyörimisnopeus. 

Liikkeen pituus määrää sylinteripesässä olevan liuoksen tilavuuden määrän ja pyörimis-

liike syrjäytysnopeuden. Liikkeen pituutta voidaan säätää liikuttamalla pumpun asentoa 

eli poikkeuttamalla pumppua ja männän kierrosnopeutta voidaan säätää ohjausyksiköstä 

lisäämällä toimilaitteen sisällä olevan sähkömoottorin kierrosnopeutta. Kumpaakin toi-

mintaa voidaan säätää, mutta huomioitavaa on, että nesteen siirtämiseksi kumpaakin 

liikettä on tapahduttava yhtäaikaisesti.  

Yksittäisessä annostelutoimenpiteessä pumppujen siirtämää liuostilavuutta säädetään 

muuttamalla männän kierroslukuja ja/tai mekaanisesti muuttamalla pumpun asentoa, 

joka muuttaa pumppaavan liikkeen pituutta ja siten myös siirtyvän nestetilavuuden mää-

rää välillä 0-100%. Näiden lisäksi pumpuista lähtevät letkut kulkevat myös erillisten pai-

neilmalla toimivien venttiilien läpi, joita käytetään nesteen liikkeen kontrolloimiseen. 

Annosteluyksikkö pumppuineen kytketään KOU3- tai KOU4 -linjaan pesu- ja kyllästys-

vaiheen ajaksi. Molemmille linjoille on asennettu sensorit, jotka ohjaavat pumppujen toi-

mintaa levyjen kulkiessa kamparadalla. Linjan käydessä kamparata liikkuu aina yhden 

askeleen eteenpäin, jonka jälkeen kamparata nousee yläasentoon annostelu- ja aspi-

rointitoimenpiteen ajaksi. Kamparadalle on asennettu viisi sensoria, yksi jokaista pump-

pua ja pumppua vastaavaa annostelupäätä kohden, sekä yksi sensori seuraamaan kam-

paradan asentoa. Pumput saavat käskyn annostella ainoastaan silloin, kun pumppua 

vastaavan annostelupään kohdalla on levy ja kamparata on yläasennossa. Pumpun on 

siis saatava kahden eri sensorin komento, jotta annostelu tapahtuu. Tällä radan asentoa 

tarkkailevalla sensorilla on iso merkitys linjan yleisten toimenpiteiden suorittamisen kan-

nalta.  

5.3.2  Toimintaan vaikuttavia asioita 

Pumppujen toimintaan vaikuttaa siirrettävien liuosten fysikaaliset ominaisuudet (visko-

siteetti), käytettyjen suodattimien huokoskoko ja annostelupäät. Yleisesti kiertomäntä-

pumput soveltuvat liuosten siirtoon painettakin vastaan, mutta liiallinen vastapaine voi 

kuitenkin aiheuttaa ongelmia annosteluun tai jopa ilman muodostumista järjestelmään. 
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Annostelutilanteessa merkittävin vastapaineen ja kitkan aiheuttaja on pumppujen yhtey-

teen kytkettävät suodattimet, joiden läpi liuoksia tullaan ajamaan. Myös annostelupillit 

omaavat pienen sisähalkaisijan, mutta suodattimen vaikutus on selvästi suurempi. Tällä 

hetkellä tuotannossa käytetään (PPL1-linjalla) kahta eri huokoskoon omaavaa suoda-

tinta, joiden käyttö riippuu ajettavan liuoksen viskositeetistä. Koska liuosten viskositee-

tilla on kitkaa nostattava vaikutus, käytetään kyllästysliuoksen (suhteellisen korkea-

viskoosinen) yhteydessä suuremman huokoskoon omaavaa suodatinta kitkan madalta-

miseksi. 

Paine aiheuttaa myös rasitusta mäntää liikuttavalle sähkömoottorille, mikä voi johtaa 

moottorin ylikuormitukseen. Ylikuormitus taas voi johtaa moottorin toiminnan heikenty-

miseen ja lopulta annostelutilavuuden laskuun. Näiden lisäksi pumppujen valmistajan 

ohjeissa kerrottiin ”nesteen lipsahduksesta” järjestelmän sisällä, mikä voi tapahtua liian 

suuren vastapaineen takia. Lipsahduksella tarkoitetaan, että siirrettävää liuosta pääsee 

kulkeutumaan liuosta liikuttavan männän ohitse, männän ja sylinteriseinämän välistä. 

Sähkömoottorin ylirasitus ja nesteen lipsahdus ovat asioita, jotka ovat hyvä tunnistaa 

vaikka niiden esiintymisen riski olisikin pieni.[24]  

5.3.3 Kriittiset parametrit ja niiden kontrollointi 

Pesuprosessissa kriittisintä on, että annostelutilavuus pysyy vakiona koko erän ajan ai-

heuttamatta liuosten tiputtelua. Annostelutilavuuden vaikutuksesta tuotteen laatuun on 

kerrottu taulukossa 1 ja annostelutilavuuden merkityksestä on kerrottu tarkemmin kap-

paleessa 5.2.1.  

Näiltä pumpuilta vaadittuja ominaisuuksia ovat em. annostelutilavuuden toistettavuuden 

lisäksi annostelun oikea-aikaisuus, suodattimien tuotantoaikainen käyttömahdollisuus ja 

annostelulaitteiston puhdistuminen nykyisillä pesumenetelmillä. Pesumenetelmien tar-

koitus on estää tuotteiden välinen ristikontaminaatio ja poistaa muut epäpuhtaudet.   

Annostelutilavuuden kontrollointi tapahtuu liuostilavuuden punnituksilla aina ennen erän 

aloitusta. Annostelutilavuus asetetaan vastaamaan valmistettavan nimikkeen eräohjeen 

vaatimuksia säätämällä pumpun männän kierroslukumäärää ja/tai muuttamalla pump-

pusylinterin tilavuutta mekaanisesti säätäen sylinterin asentoa. Annostilavuutta kontrol-

loidaan myös erän aikaisilla tarkastuksilla sekä jatkuvalla kyllästysliuoksen tilavuuden 

mittauksella, mutta jatkuvaa kontrollointia pesuliuosten tilavuuksille ei ole. Tästä johtuen 
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annostelun toistettavuus osoitetaan pumppujen kvalifioinnilla. Kvalifioinnin yhteydessä 

todennetaan suodattimien käyttömahdollisuus eli seurataan pumppujen toimintaa an-

nostelun aikana. Suodattimet voivat aiheuttaa ilman kertymistä, liuosten tiputtelua tai 

muita toiminnallisia häiriöitä.  

Annostelutilavuuden tarkastelun lisäksi pumppujen toiminnalle olennaista on annostelun 

oikea-aikaisuus. Pumppujen on tarkoitus siirtää liuosta vain ja aina silloin, kun levy on 

annostelupään alla ja kamparata on yläasennossa. Tähän liittyy myös pumppujen an-

nostelunopeuden ja kamparadan tahtiajan yhteensovittaminen. Eli pumppujen on myös 

kyettävä suorittamaan annostelu loppuun sinä aikana, kun rata on yläasennossa. Pump-

pujen, sensoreiden ja kamparadan yhteensopivuus ja toiminta ensin karakterisoidaan ja 

optimoidaan, jonka jälkeen laitteiden toiminta ja suorituskyky osoitetaan kvalifioinnilla.  

5.3.4 Nykyisten pesumenetelmien soveltuvuus 

Pumput, letkut ja annostelupäät itsessään ovat käyttötarkoitukseensa sopivat eivätkä ai-

heuta kontaminaatiota, mutta nykyisten pesuohjelmien (alku-, väli- ja loppupesu) sovel-

tuvuus ja riittävyys annosteluun käytetylle järjestelmälle täytyy kuitenkin osoittaa. Tämä 

tehdään kvalifiointitestien yhteydessä ottamalla vesinäytteet pesuohjelmien lopusta, en-

nen kuin annostelijärjestelmä kytketään säilö- tai käyttöliuoksiin. Vesinäytteistä mitataan 

pH sekä johtokyky, joita verrataan kiertolinjaveteen, joka toimii referenssinä. 

Johtokyky 

Johtokyvyllä viitataan liuoksen sähkönjohtavuuteen, mikä on yleisestikin käytetty veden 

puhtauden mittari. Liuoksen johtokykyyn vaikuttaa lämpötila, ionien liikkuvuus ja liuok-

sessa olevien ionien konsentraatio. Sähkövirtaa liuoksessa liikuttavat ionit eli liuoksessa 

olevat anionit ja kationit, jotka ovat peräisin veteen liuenneista elektrolyyteistä kuten suo-

loista, emäksistä ja hapoista.[25,26] Ja koska pesu- ja kyllästysvaiheessa käytetään hap-

poja, emäksiä ja suoloja sisältäviä liuoksia, johtokyvyn mittaus toimii erinomaisena mit-

tarina puhdistustoimenpiteiden riittävyydelle. 

Sähkönjohtokyky eli konduktiviteetti (K) mitataan anturilla, jossa positiivisen ja negatiivi-

sen elektrodin välinen sähkövirta mitataan liuoksen aiheuttaman resistanssin (R) kään-

teissuureena, kerrottuna kennovakiolla (k). Kennovakio riippuu mittaukseen käytetystä 

kennosta, mikä määräytyy mittauselektrodien välisen etäisyyden (d) suhteesta niiden 

pinta-alaan (A).[25] Sähkönjohtokyvyn kaava avattuna:  
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Kaava 1 Konduktiviteetti.  

pH 

Pesuliuoksen tarkka pH-arvo saadaan sähkökemiallisella pH-mittarilla, mikä perustuu 

potentiometriaan eli jännitteen mittaukseen. Toinen vaihtoehto pH:n mittaamiseen on 

erilaiset happo-emäsindikaattorit, mutta niiden tarkkuus ei ole riittävä tähän tarkoituk-

seen.  

pH:n mittauksessa verrataan ioniselektiivisen mittauselektrodin potentiaalia vertai-

luelektrodiin, jotka muodostavat sähköparin. Ioniselektiivisen elektrodin potentiaali on 

suoraan verrannollinen liuoksen pH:n kanssa, kun taas vertailuelektrodin potentiaali on 

vakioitu sekä riippumaton mitattavan liuoksen pH:sta. Jos käytetään vetyioniselektiivistä 

elektrodia, sen potentiaali määräytyy suoraan liuoksen vetyionikonsentraatiosta, jolloin 

pH-mittari laskee liuoksen pH:n elektrodien välisen potentiaalieron sekä liuoksen lämpö-

tilan mukaan. Elektrodit reagoivat pH-arvoon hieman eri tavoin, jonka takia mittari kalib-

roidaan ennen käyttöä tunnetuilla standardi-liuoksilla. pH-arvon ja jännitteen suhde on 

lineaarinen, joten kalibrointiin riittää yleisesti kaksi tunnettua arvoa.[27,28] 
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6 KVALIFIOINTIEN SUORITUS 

Osakvalifioinnit ovat kiellettyjä, joten suoritetut kvalifioinnit olivat virallisesti KOU-linjojen 

tai PPL1-linjan uudelleenkvalifiointeja. Nämä laitteet ovat siis KOU-linjojen tai PPL1-lin-

jan osia, joiden toiminta osoitettiin linjan kanssa yhtenä laitekokonaisuutena tarkoituk-

senmukaisessa käytössään. Ja koska näihin laitekokonaisuuksiin tehtiin muutoksia, 

mitkä koskivat tuotteen valmistusta, niin muutosten täytyi tapahtua hallitusti. 

Muutoksia varten Wallacin laadunhallintajärjestelmään kuuluu oma muutostenhallinta-

prosessi, jonka avulla varmistetaan, että kaikki järjestelmään tehdyt muutokset toteute-

taan vahingoittamatta tuotteita tai palveluja, ja että kaikki prosessit ja niissä käytetyt lait-

teet täyttävät niille asetetut spesifikaatiot ja vaatimukset.[29]  Eli laitteet tai ”osat” voidaan 

ottaa käyttöön vasta muutostenhallintaprosessin päätteeksi, mihin liitetään hyväksytty 

kvalifiointiraportti. Laitteiden käyttöönottoa varten muutoksia tehtiin muun muassa 

käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä levyvalmistuksen yleis- ja eräohjeisiin. 

Vaikka juuri todettiin, että aspirointi- ja dispensointipäät sekä pumppuyksikkö ovat oike-

astaan KOU-linjojen tai PPL1-linjan osia, ja näiden em. linjojen olevan varsinaisesti niitä 

laitteita, niin puhutaan jatkossa kuitenkin ainoastaan linjoista ja niiden laitteista, jotka 

olivat kvalifioinnin kohteena.  

Kvalifioinnit aloitettiin perehtymällä laitteiden kvalifiointivaatimuksiin, mitkä määräytyivät 

pääosin laitteen käyttötarkoituksen ja kvalifiointiluokituksen (A, B tai C) perusteella. Näi-

den vaatimusten perusteella kvalifioinnille laadittiin kvalifiointi- tai testisuunnitelma, ellei 

sellaista vielä ollut. Kvalifiointisuunnitelma on virallinen dokumentti, joka kuuluu A- ja B-

luokan kvalifiointiin, ja tulee hyväksyttää kvalifioinnin ohjausryhmällä, toisin kuin C-luo-

kan kvalifiointeja varten laadittu testisuunnitelma.  

Dispensointi- ja aspirointipäät kuuluvat kvalifiointiluokkaan C ja pumppuyksikkö kvalifi-

ointiluokkaan B. Pumppuyksikön ja dispensointipäiden kvalifioinnit oli laitettu aluilleen jo 

vuonna 2017, joten niille löytyi jo omat kvalifiointi- tai testisuunnitelmat. Aspirointipäiden 

kvalifiointi tuli uutena, joten sille laadittiin oma testisuunnitelma, jonka mukaisesti testit 

tuli suorittaa, ja johon testien suoritus ja suoritukselle kriittiset parametrit tuli dokumen-

toida. Testisuunnitelman hyväksyi prosessispesialisti.  
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Kun suunnitelmat olivat valmiina ja hyväksytty, aloitettiin testien valmistelut. Testeille va-

rattiin suunnitelmien mukaisesti tarvittavat raaka-aineet, testilevyt, välineistö ja suorituk-

selle sopiva ajankohta ja henkilöstö.  

6.1 Uudet aspirointipäät 

Laipalliset aspirointipäät (8 kpl) haluttiin kvalifioida ja ottaa käyttöön KOU-linjoille pesu- 

ja kyllästysvaiheeseen sekä loppuaspirointivaiheeseen, nykyisten aspirointipäiden tilalle.  

Vaikka aspirointipäät oli määritelty C-luokan laitteeksi, ja C-luokan kvalifiointi koostuu 

yleensä vain IQ- ja OQ-osoituksesta sekä kvalifiointiraportin täytöstä, niin tässä tapauk-

sessa myös PQ-osoitus oli todettu tarpeelliseksi. Suorituskyvyn osoitus tehtiin oikeaa 

tuotantoerää vastaavalla testierällä, jossa levyt kulkivat koko levynvalmistusprosessin 

läpi. Näin levyistä voitiin ottaa oma näyteotanta laadunvalvontaan, jossa levyjen laatu 

sekä toiminta voitiin osoittaa vaatimusten mukaiseksi.  

Koska aspirointipäiden kvalifiointiin kuului OQ- ja PQ-osoitus, joista kummatkin sisälsivät 

useampia testieriä, niin molempia vaiheita varten oli laadittu omat testisuunnitelmat. Tes-

tisuunnitelmat toimivat tärkeänä osana kvalifiointia, koska niihin kirjattiin testin kulku, 

käytetyt parametrit ja mahdolliset huomiot sekä poikkeamat. 

6.1.1 Asennuksen kvalifiointi (IQ) 

Aivan ensimmäiseksi tarkastettiin aspirointipäiden eheys visuaalisesti asennuksen ja ko-

koamisen jälkeen. Aspirointipäiden pillit olivat suorat sekä tasaiset, ja aspirointipäiden 

kiinnitys linjastoon onnistui niin kuin pitikin. Asennuksen kvalifiointi kuitattiin kvalifiointi-

raporttiin suoritetuksi ja hyväksytyksi.   

6.1.2 Toiminnan kvalifiointi (OQ) 

Aspirointipäiden toiminnanosoitus suoritettiin loppuaspirointivaihetta vastaavilla tes-

tierillä. Loppuaspirointivaiheen valitseminen testien tarkastelukohteeksi johtui siitä, että 

loppuaspirointivaiheella on tiukemmat hyväksymiskriteerit kuin pesu- ja kyllästysvai-

heessa tapahtuvalla aspiroinnilla. Näin ollen todettiin, että loppuaspirointivaiheessa teh-

tävä toiminnan osoitus kattaa myös pesu- ja kyllästysvaiheessa tapahtuvan aspiroinnin. 
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Loppuaspirointivaiheessa käytetään kahta aspirointipäätä kerrallaan, joten testit suori-

tettiin pareittain ajamalla testialaeriä, joihin oli sijoitettu punnituslevyjä, joiden avulla jään-

nöskosteuksien määrät saatiin punnittua (jäännöskosteus/stripsi). Punnituslevyjä otettiin 

testialaerien alussa (2 kpl), keskellä (1 kpl) sekä lopussa 1 (kpl). Päiden toimivuus to-

dennettiin kummallakin KOU-linjoilla käytettävällä levytyypillä, ja kummassakin loppuas-

pirointivaiheen positiossa. Molempien positioiden testausten tarkoituksena oli purkaa ny-

kyinen käytäntö, missä jokaisella aspirointipäällä on oma dedikoitu eli ominainen paikka. 

Testit suoritettiin  aiemmin tehdyn testisuunnitelman mukaisesti noudattaen levyvalmis-

tuksessa käytettävien nimikkeiden A ja B eräohjeiden sekä reseptien ohjeistusta. Pa-

remman käsityksen testien suorituksesta saa tarkastelemalla kappaleen 7.1 taulukkoa 

3, jossa on esitetty OQ-vaiheen tulokset. 

OQ-testit koostuivat yhteensä neljästä testierästä (4 x 2 aspirointipäätä) ja niiden ala-

eristä, joita oli vielä toiset neljä kappaletta. Yhtä testialaerää kohden valmisteltiin 30 kpl 

testilevyjä ja tarvittavat määrät 0-levyjä sekä punnituslevyjä. Testipäivää edeltävänä päi-

vänä levyille annosteltiin kyllästysliuosta testejä vastaavien erien eräohjeiden mukai-

sesti, jolloin testit vastasivat mahdollisimman paljon todellista loppuaspirointivaihetta. 

Aspiroitava liuos valittiin ”worst case” -periaatteen mukaisesti, joten kyllästysliuoksen va-

linta tehtiin tietoisesti. Tämä johtuu siitä, että kyllästysliuoksella on tilanteeseen nähden 

korkein viskositeetti muihin tuotannossa käytettyihin liuoksiin verrattuna. Kyllästysliuos 

siis vastustaa liikettä (aspirointia) eniten.  

Testien suoritus tehtiin tuotannon normaalitoimenpiteiden mukaisesti, aloittaen aspiroin-

tipäiden alkupesuilla sekä KOU-linjan ylösajolla. Jokaista testialaerää varten valittiin tes-

tiohjelma, joka vastasi reseptiikan sekä parametrien puolesta tuotantoerissä käytettyjä 

ohjelmia, lukuun ottamatta viivakoodin tarkastusta, mikä oli otettu testiohjelmista pois 

käytöstä.  

Kun käytetty linja sekä aspirointipäät olivat käyttövalmiudessa, suoritettiin aspirointipäi-

den kohdistus vaaditun jäännöskosteuden saavuttamiseksi. Kohdistus tehtiin hyödyntä-

mällä 0-levyjä sekä punnituslevyjä. Kun vaadittu jäännöskosteus oli saavutettu, aloitettiin 

testialaerän ajo. Testialaerän alussa ajettiin 10 kpl 0-levyjä, joiden tarkoituksena on ta-

soittaa aspirointipäiden imu, niin sanotusti esi-kostuttamalla aspirointipäät, jolloin imute-

hosta saadaan samanlainen koko erän ajaksi. 0-levyjen jälkeen ajettiin 30 kpl testilevyjä, 

joiden mukaan oli asetettu kaksi punnituslevyä alkuun, yksi keskelle sekä yksi loppuun 

ennen viimeisiä 0-levyjä (10 kpl). Punnituslevyjen jäännöskosteudet punnittiin ja tulokset 

tulostettiin kvalifiointiraportin liitteiksi. OQ-vaiheen tulokset on esitetty taulukossa 3. 
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6.1.3 Suorituskyvyn kvalifiointi (PQ) 

Aspirointipäiden suorituskyky osoitettiin kahdessa osiossa. Päiden 1-4 osalta KOU4-lin-

jalla ja päiden 5-8 osalta KOU3-linjalla, joko pesu- ja kyllästysvaiheessa tai loppuaspi-

rointivaiheessa. Käytetyllä levytyypillä tai aspirointipään positiolla ei ollut enää merki-

tystä, koska niiden vaikutus oli jo testattu OQ-vaiheessa. Testien yhteenveto on esitetty 

taulukossa 4. 

Testierät ajettiin koko levynvalmistusprosessin läpi levyvalmistuksen standardimenette-

lytapaohjeiden sekä käytettyjen eräohjeiden mukaisesti, niin kuin varsinaiset tuotan-

toerät. Testierissä käytettiin tuotannon eristä A ja B erotettuja levyjä (200 kpl), samoja 

liuoksia (kouttaus, pesu, kyllästys) ja samoja parametrejä kuin testierien edellä ajetuissa 

tuotantoerissä. Testierät ajettiin kuitenkin erillisinä sarjoina vaikuttamatta varsinaisiin 

tuotantoeriin. Ainoa ero tuotantoeriin oli käytetyt aspirointipäät. Testierissä käytettiin uu-

sia laipallisia aspirointipäitä.   

PQ-osoitus tehtiin pesu- ja kyllästysvaiheessa visuaalisesti tarkastamalla jäännöskos-

teuden tasaisuus sekä määrä (vastaa normaalikäytäntöä). Tarkastukset tehtiin testierien 

alussa, keskellä ja lopussa. Loppuaspirointi- ja pakkausvaiheessa suorituskyky osoitet-

tiin tarkastamalla jäännöskosteuden määrä visuaalisesti sekä punnitsemalla testin 

alussa, keskellä ja lopussa. Näiden lisäksi testieristä otettiin erillinen näyteotanta laadun-

valvontaan. Näyteotanta otettiin loppuaspirointi- ja pakkausvaiheen loputtua, kun levyt 

olivat kulkeneet koko levynvalmistusprosessin läpi. Näin uusien laipallisten aspirointipäi-

den vaikutusta tuotteisiin voitiin arvioida. Tarvittaessa tuloksia olisi voitu verrata tuotan-

toerien tuloksiin. Laadunvalvonnan tulokset on esitetty taulukoissa 5 ja 6. 

6.2 Uudet dispensointipäät 

Uusia dispensointipäitä kvalifioitiin 4 kpl KOU-linjoille ja 6 kpl PPL1-linjalle. Kvalifioinnit 

suoritettiin erillisinä kvalifiointeina, koska kvalifioinnit ovat aina linja- ja tilakohtaisia. Kva-

lifiointi oli laitettu aluilleen jo vuonna 2017, joten sille löytyi valmis ja hyväksytty testisuun-

nitelma. Tehtäväkseni jäi testien suoritus, kvalifiointiraportin täyttäminen ja linjan uudel-

leenkvalifioinneista johtuvien muutostoimenpiteiden tekeminen. 

Dispensointipäiden kvalifiointi oli määritelty C-luokan kvalifioinniksi samoin kuin aspiroin-

tipäiden kvalifiointi, mutta dispensointipäiden kvalifiointivaiheiksi riitti IQ- ja OQ-vaihe, 
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laitteen kriittisyyteen perustuen. Kriittisyyden luokittelussa huomioidaan laitteen käyttö-

tarkoitus sekä vaikutus tuotteen laatuun.  

Kvalifioinnin kriteerinä oli, että dispensointipäät toimivat pesu- ja kyllästysvaiheessa käy-

tettyjen pumppujen kanssa täyttäen ohjeistusten mukaiset annostelukriteerit. Annostelu-

tilavuuden kriteerit määräytyivät testeissä käytetyn eräohjeen mukaan, ja kriteerit annos-

telun tasaisuudesta tulivat levyvalmistuksen yleisistä menettelyohjeista.  

6.2.1 Asennuksen kvalifiointi (IQ) 

Dispensointipäihin asennettiin tarvittavat liittimet, joihin liitetään annosteluletku tai il-

mausletku. Dispensointipäät koottiin asianmukaisella tavalla ja niiden todettiin täyttävän 

ulkoiset vaatimukset. Annostelupää oli tiivis, ja annostelupillit olivat suorat sekä yhtämit-

taiset. 

6.2.2 Toiminnan kvalifiointi (OQ) 

Dispensointipäiden OQ-osoitus tehtiin annostelemalla 200 kpl testilevyjä, joista 20:n le-

vyn liuostilavuus tarkastettiin stripseittäin visuaalisesti sekä punnitsemalla. Toiminnan 

osoitus suoritettiin testejä varten valittujen nimikkeiden eräohjeiden mukaisesti. Kaikki 

dispensointipäät testattiin kerran joko suolapesuliuoksella tai kyllästysliuoksella, jossa 

vaatimuksena oli eräohjeen vaatimusten mukaiset annostelutilavuudet (X – Y µl/kuoppa) 

sekä annostelun tasaisuus.  

KOU-linjat 

KOU-linjoille kvalifioitujen dispensointipäiden (4 kpl) testit suoritettiin KOU-linjojen me-

netelmäohjeiden ja testejä vastaavan nimikkeen B eräohjeen mukaisesti. Nimikkeen B 

pesu- ja kyllästysvaiheessa käytettiin suolapesu- ja kyllästysliuosta, jotka edustivat 

”worst-case” -liuoksia. Suolapesuliuos edusti pienen pintajännityksen omaavaa pesuliu-

osta ja kyllästysliuos edusti korkean viskositeetin omaavaa kyllästysliuosta. Testien yh-

teenveto taulukossa 7. 

PPL1-linja 

PPL1-linjalle kvalifioitujen dispensointipäiden (6 kpl) testit suoritettiin PPL1-linjan mene-

telmäohjeiden ja testejä vastaavan nimikkeen C eräohjeen mukaisesti. Myös nimikkeen 
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C pesu- ja kyllästysvaiheessa käytettiin suolapesu- ja kyllästysliuoksia, jotka edustivat 

näitä edellä mainittuja ”worst-case” -liuoksia. Testien yhteenveto taulukossa 8. 

6.3 Erillinen kiertomäntäpumppujärjestelmä 

Kiertomäntäpumppujärjestelmä kvalifioitiin KOU3- ja KOU4-linjoille. Kvalifioinnin vaati-

muksiin kuului tarkoituksenmukaisen toiminnan eli pesu- ja kyllästysvaiheessa tapahtu-

van annostelun kriteereiden täyttymisen lisäksi suodattimien tuotannonaikainen käyttö-

mahdollisuus, sekä nykyisten pesumenetelmien riittävyyden verifiointi. Testeissä käyte-

tyt suodattimet vastasivat nykyäänkin tuotannossa käytettäviä suodattimia, joiden tuo-

tannonaikainen käyttömahdollisuus on jo todennettu PPL1-linjalla, jossa on lähes vas-

taavanlainen annostelujärjestelmä.  

Kiertomäntäpumppujärjestelmä oli luokiteltu B-luokan laitteeksi sen teknisen toiminnan 

ja kriittisyyden mukaan. Suoritus tehtiin pumppujen kvalifioinnille laaditun kvalifiointi-

suunnitelman, ja siihen liittyvän karakterisointisuunnitelman mukaisesti. Karakterisointi-

suunnitelma kuului pumpun OQ-osoitukseen. Kvalifiointiin kuului siis asennuksen, toi-

minnan sekä suorituskyvyn kvalifiointi.   

B-luokan kvalifioinneille vaadittuihin kvalifiointisuunnitelmiin kuuluu ohjeistetut tarkastus-

kohdat kullekin kvalifiointivaiheelle (IQ, OQ ja PQ). Esimerkiksi IQ-vaiheeseen kuuluu 16 

tarkastuskohtaa, kuten yleisten kytkentöjen asennus/tarkastus, huolto-ohjelman luomi-

nen ja toimintaympäristön vaatimusten täyttäminen. Ja mikäli jotakin kohtaa ei sovelleta 

kyseisen laitteen kvalifioinnissa, on kohdan poisjättämisestä kirjattava perustelu.[15]  

Kvalifiointivaiheista IQ ja OQ suoritettiin osittain samaan aikaan. Näiden yhteydessä 

pumppuyksikön käyttöaluetta määritettiin sekä optimoitiin pesu- ja kyllästysvaiheeseen 

sopivaksi.  Näiden niin kutsuttujen esitestausten jälkeen aloitettiin pumppujen tuotannon-

aikaisen toiminnan kvalifiointi karakterisointisuunnitelman mukaisesti. Karakterisointi-

suunnitelmaan kuului kaksi testierää, joiden tarkoituksena oli osoittaa pumppujen toi-

minta kummallakin KOU-linjalla, suodattimien tuotannonaikainen käyttömahdollisuus 

sekä annostelujärjestelmän (pumput, letkut, annostelupäät) puhdistuminen nykyisillä pe-

sumenetelmillä.  

Asennuksen ja toiminnan kvalifiointien tulee olla hyväksytty, ennen kuin suorituskyvyn 

kvalifiointia saa aloittaa. Laitteen IQ:n ja OQ:n sekä karakterisointitestien hyväksynnän 

tekee teknisen palvelun edustaja sekä validointiasiantuntija. 
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6.3.1 Asennuksen kvalifiointi (IQ) 

Asennuksen kvalifiointiin sisältyi muun muassa laitteen tunnistustietojen ja vaadittujen 

dokumenttien tarkastus, huolto-, pesu- ja käyttöohjeiden päivitys ja/tai luominen sekä 

tuotantotilalle asetettujen vaatimusten, kuten partikkelipitoisuuksille asetettujen rajojen 

täyttyminen.  Tämän lisäksi suoritettiin työ- ja käyttöturvallisuuteen liittyvien asioiden tar-

kastuksia, kuten melumittaus ja hätä-seis-kytkimen toiminnan testaus.   

Näiden lisäksi pumput kuuluvat EU:n sähkö/konelaitedirektiivin piiriin, joten laitteessa tuli 

olla CE-merkintä. CE-merkinnän lisäksi laitteelle on myös olemassa direktiivien vaati-

mustenmukaisuuden takaava sertifikaatti. IQ-vaiheesta on kerrottu lisää seuraavassa 

kappaleessa, koska IQ- OQ- ja karakterisointivaiheet suoritettiin osittain samaan aikaan. 

6.3.2 Toiminnan kvalifiointi (OQ) ja karakterisointi 

Laitteen toiminnallinen testaus sekä karakterisointi aloitettiin testaamalla pumppujen oh-

jausyksikön ja KOU-linjoille asennettujen sensoreiden välinen toiminta. Tarkoituksena 

oli, että sensorit antavat pumpuille käskyn annostella silloin kun kamparata oli yläasen-

nossa ja sensorin kohdalla oli levy. Karakterisointia tehtiin ajamalla levyjä kamparadalla. 

Samalla antureiden herkkyys säädettiin ajotoimenpiteeseen sopivaksi. Esimerkiksi testin 

alussa muutaman sensoria olivat niin sanotusti liian herkällä eli ne luulivat, että sensorin 

kohdalla oli koko ajan levy, jolloin pumppu olisi annostellut vaikka radalla ei olisikaan 

ollut levyä.  

Kun laitteen ja pumppujen (4 kpl) yleinen toiminta oli tarkastettu, niin seuraavaksi tehtiin 

alustavia testiajoja. Testiajot suoritettiin soveltuvin osin normaalitoimenpiteiden mukai-

sesti pumppu kerrallaan ajaen 100 kpl tyhjiä levyjä pumppua vastaavan annostelupään 

ali, jotta voitiin simuloida ja seurata pumppujen toimintaa ajon aikana.  

Heti testin alkuvaiheessa havaittiin, että kamparadan tahtiaika oli liian nopea pumppujen 

annostelulle. Liian nopean tahdin seurauksena pumput eivät ehtineet suorittaa annoste-

lua loppuun sinä aikana kun rata oli yläasennossa. Tämä johti liuoksen tiputteluun sekä 

ilman kertymiseen annostelupäähän. Korjaavana toimenpiteenä kamparadan liikettä hi-

dastettiin KOU-linjan käyttöliittymästä muokkaamalla nimikekohtaista reseptiä. Tes-

teissä käytetty resepti/ohjelma oli kopioversio tuotannolliseen käyttöön tarkoitetusta re-

septistä, koska varsinaisiin resepteihin ei saa tehdä muokkauksia. Käytettyyn reseptiin 
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lisättiin minimiaikamääre kamparadan yläasennolle, jolloin kamparata pysyy yläasen-

nossa tämän asetetun aikamääreen ajan, ja pumput ehtivät suorittamaan annostelun 

loppuun asti.  

Tästä reseptiin lisätystä parametristä (minimum elevator up time) tuli tälle erilliselle an-

nosteluyksikölle toiminnan kannalta kriittinen parametri, koska annostelun yhtenä kritee-

rinä on, ettei annosteltavaa liuosta tipu sille kuulumattomaan paikkaan. Tämän takia 

KOU-linjojen yleisohjeeseen täytyi luoda sekä lisätä omat reseptit kiertomäntäpumppu-

jen käytölle, joissa tämän parametrin käyttö on ohjeistettu. Näiden testien aikana huo-

mattiin myös muutamia käytännöllisiin toimenpiteisiin vaikuttavia asioita, jotka vaikuttivat 

lopullisen käyttöohjeistuksen laatimiseen.   

Kun pumppujen toiminnasta oli saatu tarpeeksi hyvä käsitys, ja niiden toiminta oli saatu 

säädettyä tuotannolliseen toimintaan sopivaksi, niin seuraavana vuorossa oli pumppujen 

varsinainen toiminnan osoitus, joka suoritettiin karakterisointisuunnitelman mukaisesti. 

Karakterisointisuunnitelmaan kuului kaksi testierää, jotta pumppujen toiminta saatiin tes-

tattua kummallakin KOU-linjalla, ja kahdella eri nimikkeellä (A ja B), jolloin testit kattoivat 

kaikki tuotannossa käytetyt pesuliuosvaihtoehdot sekä levytyypit.   

Näiden karakterisointitestien yhteydessä verifioitiin pumppujen sekä koko annostelujär-

jestelmän puhdistuminen vesinäytteiden avulla. Vesinäytteet otettiin pesu- ja kyllästys-

vaiheelle kuuluvien pesuohjelmien (alku-, väli- ja loppupesu) viimeisistä pesuvesistä. Ve-

sinäytteistä mitattiin pH sekä johtokyky.  

Johtokykymittaukset suoritettiin kahdesti. Ensimmäisen kerran karakterisointierien yh-

teydessä (Taulukko 12.) ja toisen kerran ylimääräisen testierän yhteydessä (Taulukko 

13.), koska ensimmäiset testitulokset ylittivät johtokyvylle asetetut kriteerit (≤ 2.0 µS/cm).  

Tämän johdosta pesun suoritusta muutettiin toiseen testitilanteeseen. Ensimmäisessä 

testissä pidettiin suodattimia koko pesuohjelman ajan kiinnitettyinä, kun taas toisessa 

testissä suodattimen tilalle vaihdettiin pesuliitin, siksi aikaa kun järjestelmän läpi ajettiin 

suolaliuosta. Asian käsittelyä jatketaan kappaleessa 6.3.3, jossa käsitellään puhdistumi-

sen tuloksia. 

Ensimmäinen karakterisointitesti 

Ensimmäinen testi suoritettiin nimikkeellä A KOU3-linjalla käyttäen pumppuja 1, 2 ja 3. 

Pumppujen yhteydessä käytettiin kaksi viikkoa vanhoja suodattimia, mikä vastaa suo-

dattimien maksimikäyttöikää.  
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Testissä ajettiin 8000 kpl levyjä pesu- ja kyllästysprosessin läpi. Tämä vastasi nimikkeen 

A maksimieräkokoa. Pumppujen tarkoituksenmukainen toiminta ja toistettavuus osoitet-

tiin punnitsemalla annostelutilavuudet punnituslevyjen avulla, joita otettiin 10 kpl tasaisin 

väliajoin, jokaisen pumpun (3 kpl) kohdalta. Samaa annostelutekniikkaa käytetään 

PPL1-linjalla, joten tämä toiminnan tarkastustaso nähtiin riittäväksi. Annostelutilavuuden 

määrän punnituksen lisäksi testissä seurattiin ilman kertymistä annostelupäihin sekä 

suodattimiin, liuoksen tiputtelua ja annostelun tasaisuutta. Annostelun tasaisuus eli kai-

vojen välinen liuostilavuus tarkastettiin visuaalisesti punnitusten yhteydessä 

Toinen karakterisointitesti 

Toinen testi suoritettiin nimikkeellä B KOU4-linjalla käyttäen pumppuja 1, 2 ja 4, jolloin 

kaikki pumput tuli testattua jossain positiossa jommallakummalla linjalla. Pumppujen yh-

teydessä käytettiin uusia suodattimia. 

Testissä oli tarkoitus ajaa 5000 kpl levyjä ja ottaa 10 liuostilavuuden punnitusta per 

pumppu (yhteensä 3x10 kpl) tasaisin väliajoin, niin kuin ensimmäisessä karakterisointi-

testissä, mutta pumpun nro 4 kanssa oli ongelmia, joiden takia testin levymäärää lasket-

tiin maksimieräkoosta 4100 levyyn. Tämä eräkoko (4100 kpl) vastaa kyseisen nimikkeen 

normaalia valmistusmäärää. Testin vaatimukset olivat kuitenkin samat kuin aikaisem-

malla testierällä.  

Testi aloitettiin pesu- ja kyllästysvaiheen alkupesuohjelmalla, jossa annostelujärjestel-

män (pumput, letkut, annostelupäät, suodattimet) läpi ajetaan pesuliuoksia järjestelmän 

puhdistamiseksi. Heti pesuvaiheen alussa pesuliuoksia ajaessa havaittiin, että pumppu 

nro 4 ei kyennyt siirtämään pesuliuosta kohti annostelupäätä. Ongelmaa kokeiltiin selvit-

tää monin eri tavoin, mutta ongelman muodostumiselle ei löytynyt syytä. Ongelmana oli, 

että pumppuun oli muodostunut ilmalukko, eikä pumppu saanut muodostettua riittävää 

alipainetta liuoksen siirtämiseksi. Syytä selvitettäessä pumpun nro 4 tilalla kokeiltiin 

toista pumppua, mutta sekään ei toiminut, joten syy ei ollut varsinaisesti pumpussa, vaan 

jossain muualla.  

Pumppu nro 4 saatiin lopulta siirtämään liuosta, kun liuos oli tavalla tai toisella saatu 

ensin siirrettyä pumpulle asti. Sitten kun pumpussa oli liuosta, ilmalukko poistui ja 

pumppu alkoi toimimaan niin kuin muutkin pumput. Mutta ongelma uusiutui liuosta vaih-

dettaessa, kun pumppu ja annostelujärjestelmä ajettiin tyhjäksi (normaali käytäntö). On-

gelma oli merkittävä ja hankaloitti erityisesti pesutoimenpiteiden suorittamista. Tästä toi-

minnallisesta ongelmasta huolimatta testierä suoritettiin suunnitelmien mukaisesti.  
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TULOSTEN KÄSITTELY 

6.4 Uudet aspirointipäät 

Kvalifioinnin tarkoituksena oli todentaa pesuvaiheessa tapahtuvan aspiroinnin ja lop-

puaspiroinnin toimivuus uusilla laipallisia aspirointipillejä käyttävillä aspirointipäillä (8 kpl) 

niille asetettujen spesifikaatioiden mukaisesti.  

Asennuksen ja toiminnan kvalifioinnin yhteydessä uusien aspirointipäiden toimivuus to-

dennettiin loppuaspirointivaiheessa kummallakin levyvalmistuksessa käytetyllä levytyy-

pillä sekä kummassakin loppuaspirointivaiheen positiossa, poistaen nykyisen käytän-

nön, jossa kullekin aspirointipäälle on oma dedikoitu positio. Koska OQ-vaiheen testit 

suoritettiin hankalimmalla tuotannossa aspiroitavalla liuostyypillä (kyllästysliuos), voitiin 

testien todeta kattavan myös muut tuotannossa käytetyt liuostyypit.  

Testien jälkeisiin muutostoimenpiteisiin kuului erä- ja yleisohjeiden päivittäminen, joihin 

lisättiin uusien aspirointipäiden positio-vapaa käyttöohjeistus. Toiminnan kvalifioinnin tu-

lokset on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3 OQ-testin tulokset. 

OQ-Testi 

Aspirointipää Linja Levytyyppi Positio Tulos1 Linja 

X1 KOU3 A ja B 1 ja 2 Hyväksytty  KOU4 

X2 KOU3 A ja B 1 ja 2 Hyväksytty KOU4 

X3 KOU3 A ja B 1 ja 2 Hyväksytty KOU4 

X4 KOU3 A ja B 1 ja 2 Hyväksytty KOU4 

X5 KOU4 A ja B 1 ja 2 Hyväksytty KOU3 

X6 KOU4 A ja B 1 ja 2 Hyväksytty KOU3 

X7 KOU4 A ja B 1 ja 2 Hyväksytty KOU3 

X8  KOU4 A ja B 1 ja 2 Hyväksytty KOU3 

1 Loppuaspirointivaiheen tulosvaatimus on jäännöskosteus/stripsi ≤ X g. 
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Aspirointipäiden suorituskyky osoitettiin testilevyillä, jotka kulkivat koko levyvalmistus-

prosessin läpi niin kuin varsinaiset myyntiin menevät levyt. Eli testilevyt kulkivat myös 

kouttausprosessin läpi, minkä johdosta testilevyistä pystyttiin ottamaan oma näyteotanta 

laadunvalvontaan. PQ-vaiheen testit suoritettiin nimikkeiden A ja B eräohjeiden mukai-

sesti. 

Taulukko 4 PQ-testin tulokset. 

PQ-Testi 

Aspirointi-

pää 
Linja 

Nimike/ 

Analyytti 
Prosessivaihe Positio Tulos 

X1 KOU4 A Loppuaspirointi 1 Hyväksytty1 

X2 
KOU4 

A Pesu- ja kyllästys 

Loppuaspirointi 

1 

2 

Hyväksytty2 

Hyväksytty1 

X3 KOU4 A Pesu- ja kyllästys 2 Hyväksytty2 

X4 KOU4 A Pesu- ja kyllästys 3 Hyväksytty2 

X5 KOU3 B Loppuaspirointi 1 Hyväksytty1 

X6 
KOU3 

B Pesu- ja kyllästys 

Loppuaspirointi 

1 

2 

Hyväksytty2 

Hyväksytty1 

X7 KOU3 B Pesu- ja kyllästys 2 Hyväksytty2 

X8 KOU3 B Pesu- ja kyllästys 3 Hyväksytty2 

1 Loppuaspirointivaiheen vaatimusten mukainen tulos (jäännöskosteus/stripsi) 

2 Pesu- ja kyllästysvaiheen vaatimusten mukainen (stripsien jännöskosteuden tasaisuus ja kai-

vojen jäännöskosteuden määrä).  

 

Laadunvalvonnan testit ovat analyyttikohtaisia, mutta niiden tarkoitus on sama, eli osoit-

taa levyjen toimivuus sekä homogeenisuus. Laadunvalvonnan suorittamien testien yh-

teenvedot on esitetty taulukoissa 5 ja 6.  

Ja kuten taulukoiden 3-6 tuloksista voidaan nähdä, uudet laipalliset aspirointipäät toimi-

vat niille asetettujen vaatimusten mukaisesti nykyisillä prosessiparametreilla.  
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Taulukko 5 Analyytti A, PQ-testin laadunvalvontatulokset. 

Homogeenisuus Tavoite Vaatimus Tulos 

Kokolevyn CV% ≤ X ≤ Y Hyväksytty 

Levyjen välinen CV% ≤ X ≤ Y Hyväksytty 

Yksittäisten kuoppien 

poikkeama mediaa-

nista ≥ 5% kpl/levy 

0 ≤ Y 0, hyväksytty 

 

Taulukko 6 Analyytti B, PQ-testin laadunvalvontatulokset. 

Homogeenisuustesti Tavoite Vaatimus Tulos 

Kokolevyn CV% ≤ X ≤ Y Hyväksytty 

Yksittäisten kuoppien 

poikkeama mediaanista 

≥ 25% kpl/8 levyä 

0 ≤ Y 0 kpl, Hyväksytty 

Kokoomalevytesti Tavoite Vaatimus Tulos 

Levyjen välinen CV% ≤ X ≤ Y  Hyväksytty 

 

6.5 Uudet dispensointipäät 

Kvalifioinnin tarkoituksena oli todentaa pesu- ja kyllästysvaiheessa tapahtuvan annoste-

lun toimivuus uusilla dispensointipäillä (4 kpl KOU-linjat ja 6 kpl PPL1-linja), niille asetet-

tujen spesifikaatioiden mukaisesti. Asennuksen ja toiminnan kvalifioinnin yhteydessä uu-

sien dispensointipäiden toimivuus todennettiin annostelemalla joko suolapesu- tai kylläs-

tysliuosta. Annostelun kriteerinä oli testiä vastaavan eräohjeen annostelutilavuudet ja 

annostelun tasaisuus. Annostelutilavuudet tarkistettiin punnitsemalla, ja annostelun ta-

saisuus tarkistettiin visuaalisesti. Punnitsemalla todennettiin annostelun toistettavuus ja 

visuaalisella tarkastuksella pillien keskinäinen yhdenmukaisuus (mm. pillien sisähalkai-

sija). Dispensointipäille suoritettiin ainoastaan yksi toiminnan osoitus, joiden tulokset on 

esitetty taulukoissa 7 ja 8. 
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Taulukko 7 KOU-linjojen dispensointipäiden tulokset. 

Dispensointipää Liuos Annostelukriteeri 

(µl/kuoppa)1 

Tulos 

X1 Suolapesuliuos X – Y Hyväksytty* 

X2 Suolapesuliuos X – Y Hyväksytty 

X3 Kyllästysliuos X – Y Hyväksytty 

X4 Kyllästysliuos X – Y Hyväksytty 

1Toisena annostelukriteerinä oli annostelun tasaisuus visuaalisesti katsottuna 

*Punnituslevyn nro 8 liuostilavuus oli alle vaatimusten. 

 

Dispensointipään X1 kohdalla punnituslevyn nro 8 liuostilavuus oli alle vaatimusten. An-

nostelutilavuus oli kuitenkin säädetty testin aluksi lähelle vaatimusten ylärajaa, mutta 

testiajon edetessä dispensointipäähän oli alkanut kerääntyä ilmaa annosteletkuista, joka 

aiheutti annostelutilavuuden laskun. Siinä vaiheessa, kun ilman kertyminen havaittiin, oli 

jo kahdeksan punnituslevyä ajettu dispensointipään alitse sekä annosteltu.  Annosteluti-

lavuuden lasku näkyi tasaisena trendinä punnituslevyjen 1-8 välillä, jossa punnituslevyn 

nro 8 yhden stripsin kaivokohtainen liuostilavuus oli tippunut asetettujen kriteereiden alle.  

Koska ilman kertyminen annosteluletkusta oli silmin nähtävää, voitiin todeta, ettei syy 

ollut ainakaan dispensointipäässä. Täysin selvää syytä ilman kertymiselle ei löytynyt, 

mutta syytä selvitettäessä letkujen liitokset kiristettiin ja kytkettiin uudelleen, sekä dispen-

sointipää ilmattiin, jonka jälkeen ilman kertyminen loppui. Syy oli siis luultavimmin huo-

nosti kytketyssä liittimessä. 

Tapauksen jälkeen ilmaa ei enää kertynyt ja annostelu pysyi tasaisena sekä hyväksy-

misrajoissa. Punnituslevyn nro 8 tuloksesta laadittiin poikkeama ja kirjoitettiin selitys kva-

lifiointiraporttiin. Selityksessä todettiin, että ilman kertyminen ei johtunut dispensointi-

päästä, joten kvalifiointi voitiin hyväksyä. 
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Taulukko 8 PPL1-linjan dispensointipäiden tulokset. 

Dispensointipää Liuos Annostelukriteeri 

(µl/kuoppa)1 

Tulos 

X1 Suolapesuliuos X – Y Hyväksytty 

X2 Suolapesuliuos X – Y Hyväksytty* 

X3 Suolapesuliuos X – Y Hyväksytty 

X4 Kyllästysliuos X – Y Hyväksytty 

X5 Kyllästysliuos X – Y Hyväksytty 

X6 Kyllästysliuos X – Y Hyväksytty 

1Toisena annostelukriteerinä oli annostelun tasaisuus visuaalisesti katsottuna 

*Punnituslevyn nro 16 liuostilavuus oli alle vaatimusten 

 

Dispensointipään X2 kohdalla punnituslevyn nro 16 yksi stripsi läikkyi inhimillisen virheen 

takia, minkä johdosta kyseisen stripsin annostelutilavuus ei täyttänyt annostelutilavuu-

den kriteereitä. Tästä tehtiin poikkeama, ja kvalifiointiraporttiin kirjattiin poikkeaman tun-

niste sekä syy. Poikkeava tulos ei johtunut dispensointipäästä, joten kvalifiointi voitiin 

hyväksyä.  

6.6 Erillinen kiertomäntäpumppujärjestelmä 

Annosteluyksikön kvalifioinnin tarkoituksena oli osoittaa pumppujen (4 kpl) tarkoituksen-

mukainen toiminta suodattimien sekä uusien annostelupäiden kanssa pesu- ja kyllästys-

vaiheessa KOU3- ja KOU4-linjalla. Kummatkin testierät tehtiin pesu- ja kyllästysvaiheen 

normaalitoimenpiteiden mukaisesti. 

6.6.1 Ensimmäinen toiminnan testaus 

Ensimmäinen testierä tehtiin soveltuvin osin nimikkeen A eräohjeen mukaisesti noudat-

taen nimikkeen mukaisia annostelukriteereitä. Testierän (8000 kpl) aikana kaikkien kol-

men pumpun annostelun toiminta tarkastettiin ja dokumentoitiin punnituslevyjen avulla. 

Annostelutilavuuksien tuloksista on esitetty yhteenveto taulukossa 9. 
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Taulukko 9 Annosteluyksikön toiminnallinen testi KOU3-linjalla. 

Pumppu Liuos Suodatin  

(2 vk vanha) 

Annostelukriteeri 

(µl/kuoppa)1,2 

Tulos (10 kpl punni-

tuksia) 

1 Pesuliuos I Kyllä X – Y Hyväksytty 

2 Pesuliuos II Kyllä X – Y Hyväksytty 

3 Kyllästysliuos Kyllä X – Y Hyväksytty 

1Toisena annostelukriteerinä oli annostelun tasaisuus visuaalisesti katsottuna 

2Kolmantena annostelukriteerinä oli liuoksen tiputtelun tarkkailu, jonka seurantaa oli 

painotettu karakterisointisuunnitelmassa 

 

Ensimmäinen testierä täytti karakterisointi- ja kvalifiointisuunnitelman toiminnalliset kri-

teerit, sekä eräohjeen mukaiset annostelukriteerit. Ainoa huomiota kiinnittävä havainto 

oli, että pumpun nro 2 suodatin oli kerännyt ilmaa testierän aikana. Tämä havaittiin levyn 

nro 2600 kohdalla. Havainnon jälkeen pumpun annostelutilavuus tarkastettiin, mutta 

suodattimeen kertyneellä ilmamäärällä ei ollut vaikutusta annostelutilavuuteen. Tarkas-

tuksen jälkeen suodatin ja annostelupäät ilmattiin uudelleen sekä letkujen liitokset tar-

kastettiin. Mitään poikkeavaa ei löytynyt, joten testiajoa jatkettiin. Tapauksen jälkeen il-

man kertymistä ei enää tapahtunut. Koska ilmamäärällä ei ollut vaikutusta annosteluun 

eikä ilman kertyminen jatkunut, voitiin tapausta pitää mitättömänä. Ilma on myös voinut 

olla järjestelmässä alusta asti, ja vasta testiajon edetessä siirtynyt ja kerääntynyt suo-

dattimeen.   

6.6.2 Toinen toiminnan testaus 

Toinen testierä ei täyttänyt testiä vastaavan nimikkeen B eräohjeen annostelutilavuuden 

kriteereitä, eikä siksi myöskään OQ-vaiheen hyväksymiskriteereitä. Pumpun nro 4 an-

nostelutilavuus oli laskenut alle hyväksymisrajojen (kts. Taulukko 10). 

Toiminnalliset testit suoritettiin karakterisointisuunnitelman mukaisesti, mikä tarkoitti ni-

mikkeen B mukaisen pesu- ja kyllästysvaiheen suoritusta täysimääräisenä. Tästäkin kri-

teeristä lopulta poikettiin, kun testierän kokoa pienennettiin 5000 levystä 4100:aan le-

vyyn aikataulullisista syistä. Eräkoon pienentäminen olisi ollut perusteltavissa, mutta 

poikkeava annostelutilavuus, sekä muut testierän aikana ilmenneet toiminnalliset ongel-

mat eivät.  
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Taulukko 10 Annosteluyksikön toiminnallinen testi KOU4-linjalla. 

Pumppu Liuos Suodatin  

(uusi) 

Annostelukriteeri 

(µl/kuoppa)1,2 

Tulos (10 kpl pun-

nituksia) 

1 Pesuliuos I Kyllä X – Y Hyväksytty 

2 Suolapesuliuos II Ei X – Y Hyväksytty 

4 Kyllästysliuos Kyllä X – Y Hylätty* 

1Toisena annostelukriteerinä oli annostelun tasaisuus visuaalisesti katsottuna 

2Kolmantena annostelukriteerinä oli liuoksen tiputtelun tarkkailu, jonka seurantaa oli 

painotettu karakterisointisuunnitelmassa 

* Liuostilavuuden punnitus kohdassa 1100 oli laskenut alle annostelukriteerien. 

 

Hylätyn pumpun (nro 4) kanssa oli jo alkupesuohjelman yhteydessä toiminnallisia ongel-

mia, joista huolimatta testierän valmistus aloitettiin, jotta pumpun toimintaa voitiin seurata 

myös annostelutilanteessa. Kuten jo aiemmin todettiin kvalifioinnin suorituksesta kerto-

vassa kappaleessa, vika ei ollut pumpussa, vaan jossain muualla.  

Aluksi oltiin toiveikkaita, ja ajateltiin että pumpun toiminnalliset ongelmat olisivat poistu-

neet siinä vaiheessa, kun liuos saatiin ajettua pumpulle, mutta näin ei käynyt. Toiminnal-

liset ongelmat jatkuivat vielä annostelutilanteessa. Visuaalisesti pumpussa, pumpun 

suodattimessa eikä annostelupäässä havaittu mitään ongelmaa. Vaikka ongelmia ei ha-

vaittu visuaalisesti, niin siitä huolimatta annostelutilavuus laski vähitellen, kunnes se lo-

pulta alitti kyllästysliuokselle asetetun annostelukriteerin kohdassa 1100 otetussa punni-

tuksessa.  

Vaikka tiedostettiin, ettei pumpun OQ-osoitusta voitu tämän seurauksena hyväksyä, niin 

testiä jatkettiin silti. Kaikki liitokset tarkastettiin ja pumpun asetuksiakin muutettiin, mutta 

niillä ei ollut vaikutusta. Annostelutilavuus laski kaikista toimenpiteistä huolimatta. Tämän 

tuloksena testi hylättiin ja pumppu nro 4 siirrettiin talon teknisen ryhmän edustajille tut-

kittavaksi.  

Annostelun ongelma ei siis johtunut ilman kertymisestä annostelupäähän, mikä yleensä 

on ollut syynä heikentyneeseen annosteluun, vaan ongelma oli jokin muu toiminnallinen 

häiriö. OQ-vaiheen testin perusteella syyksi ensin epäiltiin, että pumppujen annostelua 

ohjaava paineilmalla toimiva venttiili ei olisi auennut kunnolla tai olisi ollut jumissa. Tä-

män venttiilin tehtävänä on kuristaa/sulkea annosteluletku silloin, kun pumput eivät ole 
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toiminnassa, ja aueta sillioin, kun pumpuilla annostellaan. Jos venttiili olisi ollut jumissa, 

eikä auennut kokonaan, niin se olisi kuristanut liuoksen kulkureittiä, mikä olisi aiheuttanut 

pumpulle lisää vastapainetta. Mutta syy ei ollut venttiilissä.  

Teknisen ryhmän tutkittua pumpun toimintaa lähemmin, syyksi osoittautui pumpun liialli-

nen poikkeuttaminen toimilaitteeseensa nähden. Liuosta siirtääkseen pumpun täytyy 

tehdä pyörivää sekä pumppaavaa liikettä. Tämä pumppaava liike saatiin aikaiseksi sillä, 

että pumppu poikkeutetaan säätöruuvin avulla toimilaitteeseensa nähden, jolloin 

pumppu ei siis ole kohtisuorassa pumppua pyörittävään yksikköön nähden. Tällä me-

kaanisella säätöruuvilla säädetään pumpun sallimaa tilavuusvirtaa asteikolla 10 – 0 – 10, 

muuttamalla sisäläpimittaa. Toisin sanoen asteikko esittää pumpun sallimaa tilavuusvir-

taa välillä 0-100 %, ja pumppu voidaan poikkeuttaa säätöruuvilla kumpaankin suuntaan, 

mikä taas määrittää liuoksen virtaussuunnan.   

Toiminnalliset ongelmat muodostuivat, kun pumppua säädettiin em. asteikon arvon 8 

ylitse. Tällöin pumppu oli niin sanotusti liian vinossa toimilaitteeseen nähden ja pump-

puun pääsi ilmaa järjestelmän ohi. Ilman pääseminen järjestelmään aiheutti sen, ettei 

pumppu kyennyt muodostamaan riittävää alipainetta liuoksen siirtämiseksi.  

Jatkotoimenpiteenä pumppujen käyttöohjeistukseen lisättiin kohta, jossa ohjastettiin tä-

män mekaanisen säädön käyttöalue. Käyttöalueeksi määritettiin väli 0-8. Koska pump-

pujen sisäläpimittaa kuristettiin, niin sitä piti kompensoida nostamalla pumpun kierroslu-

kujen määrää annostelutilanteessa. Tämä taas johti annostelutoimenpiteen hidastumi-

seen, minkä takia pumppujen annostelutahti täytyi sovittaa uudelleen yhteen kampara-

dan tahdin kanssa. Tahtiajan merkityksestä on kerrottu kappaleessa 5.3.3 ja sen vaiku-

tuksista on kerrottu esitestien suorituksessa. 

Ongelmien selvittyä, mutta hylätyn tuloksen seurauksena, testierä määrättiin uusitta-

vaksi täysimääräisenä. Testipäivä siirtyi kuitenkin aikataulullisesti niin kauas, että pump-

pujen kvalifiointi jätettiin tähän vaiheeseen tämän opinnäytetyön osalta.   

6.6.3 Annostelujärjestelmän puhdistuminen 

Puhdistumisen todentamiseksi, referenssinä mitattiin kiertolinjaveden pH ja johtokyky, 

jonka tuloksiin otettuja vesinäytteitä verrattiin. pH:n raja 5 ≤ 7 ja johtokyvyn raja ≤ 2.0 

µS/cm on määritetty Eetu Peltomaan lopputyössä ja vastaavat puhtaan veden ominai-

suuksia.[30] 
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pH-mittaukset 

pH-mittausten tulokset täyttivät hyväksymiskriteerit jokaisen pesuohjelman osalta (alku-

, väli- ja loppupesu). Tulokset on esitetty liitteessä 2 (Taulukko 11). 

Johtokykymittaukset 

Johtokykymittausten tulokset eivät täyttäneet asetettuja hyväksymiskriteereitä. Tulokset 

on esitetty liitteessä 3 (Taulukko 12 ja 13).  

Testin nro 1 tuloksia (Taulukko 12) tarkastelemalla nähdään, että ainoastaan pumpulle 

2 suoritettu välipesu täytti hyväksymiskriteerit. Eniten huomiota herättää kuitenkin pump-

pujen 1 ja 4 välipesun tulokset sekä pumpun 3 loppupesun tulos. Korkeiden tulosten 

alkuperää käsitellään myöhemmin tekstissä. 

Taulukon 12 muiden näytteiden hylättyjä tuloksia voidaan selittää ajalla joka kului näyt-

teiden otosta näytteiden mittaukseen (noin kaksi viikkoa). Tämä johtuu siitä, että ajan 

myötä ilmasta liukenee hiilidioksidia vesinäytteisiin, mikä muodostaa ioneja näyt-

teissä.[27] Tätä perustelua tukee testi nro 2 (Taulukko 13), jonka näytteet mitattiin 24 tun-

nin sisällä (vrt. taulukkoja 12 ja 13). Tästäkään huolimatta osa taulukon 13 tuloksista ei 

täytä johtokyvylle asetettuja kriteereitä. Tähän löytyy selitys, kun palataan takaisin taulu-

kon 11 korkeimpiin tuloksiin (6.58 ja 18.18), joiden takia pesumenetelmää muutettiin en-

simmäisestä testistä toiseen testiin.  

Syy taulukon 12 korkeimpiin tuloksiin löytyy väli- ja loppupesuohjelmassa käytetystä suo-

laliuoksesta. Suolaliuosta ajetaan ainoastaan väli- ja loppupesuohjelmissa, jonka takia 

alkupesuohjelmaa vastaavissa tuloksissa ei ole vastaavaa ongelmaa. Suolaliuos ei yk-

sinään aiheuta korkeita tuloksia, vaan ongelma muodostuu kun suolaliuosta ajetaan suo-

dattimen läpi. Tätä perustelua tukee taulukon 12 välipesun tulokset. Vertaamalla pump-

pujen 1 ja 4 tuloksia pumpun 2 tulokseen, nähdään selvä ero. Tämä johtuu siitä, että 

pumpussa 2 ei ole käytetty lainkaan suodatinta. Tästä voidaan päätellä, että suodattimet 

hidastaa tai osittain jopa estää ionien kulkemista järjestelmässä, jolloin pesuohjelmassa 

käytetyt liuosmäärät eivät riitä poistamaan ioneja järjestelmästä, kun suodattimet ovat 

kytkettyinä. Ionien hidastuminen voi johtua suodattimien huokoskoosta tai jopa suodatti-

men ja käytettyjen pesuliuosten yhteensopivuudesta. Suodattimen on tarkoitus olla 

inertti käyttötarkoituksessaan, eli suodattimen ei tule reagoida muiden aineiden kanssa, 

mutta tätä asiaa ei huomioitu puhdistumistestien suorituksessa. On siis mahdollista, että 
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ioneja sitoutuu suodattimeen. Tämä suodattimen vaikutus ionien puhdistumiseen järjes-

telmästä on osittain korostunut pumpun 3 loppupesun tuloksissa, mutta siinä pesussa oli 

ollut myös muitakin ongelmia, itse pesun suorituksen kanssa.  

Vaikka syy johtokyvyn korkeisiin tuloksiin löytyi, ja suoritettiin korjaavat toimenpiteet, niin 

silti taulukossa 13 on hylättyjä tuloksia. Syy pumppujen 2 ja 4 välipesun hylättyihin tulok-

siin löytyy jälleen pesun suorituksesta. Välipesussa käytettiin pesuliitintä suolaliuosta 

ajaessa, mutta kun suodatin vaihdettiin takaisin, niin järjestelmää ei huomattu huuhdella 

riittävästi ennen vaihtoa. Tämän seurauksena letkuissa oli vielä ioneja, jotka jälleen jäivät 

suodattimiin, eikä suolapesun jälkeinen pesuvesi riittänyt poistamaan niitä. Tämän väli-

pesun perään suoritettiin loppupesuohjelma, jossa ajettiin vielä lisää pesuliuoksia. Lop-

pupesuohjelman tuloksista nähdään, että niillä pesuliuosmäärillä puhdistuminen oli riit-

tävä.  

Vaikka tulosten perusteella yksi vaihtoehto olisi lisätä pesuvesien määrää, niin ensisijai-

sesti pyritään todentamaan nykyisten pesuvesien ja -ohjelmien riittävyys. Eli testit tullaan 

suorittamaan vielä uudelleen, mutta muokatulla protokollalla. Seuraavassa testissä tulee 

olla huomioituna tämä suolaliuoksen puhdistuminen, ennen kuin suodattimia kytketään 

paikoilleen. Jos tuo kyseinen testi osoittaa tämän teorian todeksi, tulee myös suodatti-

mien käyttöohjeistus muokata sen mukaisesti. Muussa tapauksessa tulee uudelleen ar-

vioida pesuohjelman riittävyyttä.   
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Työn tarkoituksena oli aspirointi- ja dispensointipäiden sekä erillisen pumppuyksikön 

kvalifiointi ja käyttöönotto tuotantokäyttöön. Kvalifioinneilla osoitettiin, että laitteet toimi-

vat käyttötarkoituksessaan tarkoituksenmukaisesti, ja laadunhallintajärjestelmään kuulu-

valla muutostenhallintaprosessilla varmistettiin, että laitteiden käyttöönotto tehtiin halli-

tusti, ja että kaikki tarvittavat toimenpiteet oli suoritettu vaatimusten mukaisesti.  

Dispensointipäiden kvalifiointi koostui pääosin yhdestä toiminnan osoituksesta riittäväksi 

nähdyllä eräkoolla. Toiminnan osoitus suoritettiin niiden kvalifioinnille laaditun testisuun-

nitelman mukaisesti. Dispensointipäiden tapaan myös aspirointipäät kuuluivat kvalifioin-

tiluokkaan C, mutta aspirointipäiden kvalifioinnille oli toiminnan osoituksen (OQ) lisäksi 

todettu tarpeelliseksi tehdä suorituskyvyn osoitus (PQ). PQ-osoitus tehtiin testilevyillä, 

jotka kulkivat koko levynvalmistusprosessin läpi, jotta levyistä voitiin ottaa oma erillinen 

näyteotanta laadunvalvontaan, jossa levyjen toiminta ja homogeenisuus pystyttiin toden-

tamaan.  

Erillisen kiertomäntäpumppujärjestelmän kvalifiointi jäi opinnäytetyön osalta OQ-vaihee-

seen. OQ-osoitus tehtiin osittain kvalifiointisuunnitelman lisäksi laaditun karakterisointi-

suunnitelman mukaisesti, johon kuului kaksi testierää sekä tämän annostelujärjestelmän 

puhdistumisen verifiointi nykyisillä pesumenetelmillä. Mutta sekä toinen testierä että puh-

distumistestien tulokset eivät täyttäneet niille asetettuja hyväksymiskriteereitä. Karakte-

risointitestien yhteydessä saatiin kuitenkin tärkeää toiminnallista tietoa, joiden avulla 

pumppujen käyttöaluetta rajattiin sekä toiminnallisia ohjeistuksia lisättiin, mutta aikatau-

lullisista syistä uusia testejä ei enää tehty tämän opinnäytetyön puitteissa. 

Työn tuloksena aspirointi- ja annostelupäiden kvalifioinnit hyväksyttiin, mutta laitteita ei 

kuitenkaan voitu vielä ottaa käyttöön, koska muutostenhallintaprosessi jäi kesken. Kva-

lifioinneista laitettiin muutosehdotus aluilleen, mutta tällä kyseisellä muutosehdotuksella 

haluttiin ottaa kaikki kvalifioitavat laitteet samalla kertaa käyttöön, joten muutosehdotus 

jäi odottamaan pumppuyksikön hyväksyttyä kvalifiointiraporttia.  

Vaikka työn tarkoitus ei toteutunutkaan täysimääräisesti, niin pumppuyksikön kvalifiointia 

pystytään, ja tullaan jatkamaan yrityksen sisällä työssä saatujen tulosten pohjalta.   
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Levynvalmistusprosessin vuokaavio 

 

 

Kuvio 1 Levyvalmistusprosessin vuokaavio 
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Taulukko 11 pH-mittausten tulokset. 

 

Pumppu / näyte Pesuohjelma Mittaus (nro) pH Lämpötila (°C) 

Referenssi (kier-

tolinjavesi) 
N/A 

1 5.529 19.2 

2 5.579 19.2 

3 5.620 19.2 

Pumppu 1 Alkupesu 

1 5.400 9.9 

2 5.368 10.4 

3 5.396 11.2 

Pumppu 2 Alkupesu 

1 5.233 9.1 

2 5.236 10.2 

3 5.233 10.4 

Pumppu 3 Alkupesu 

1 5.209 10.9 

2 5.217 11.4 

3 5.226 12.0 

Pumppu 1 Välipesu 

1 5.635 11.3 

2 5.630 11.9 

3 5.620 12.4 

Pumppu 2 Välipesu 

1 5.654 9.7 

2 5.650 10.5 

3 5.656 11.1 

Pumppu 4 Välipesu 

1 5.598 10.0 

2 5.574 11.1 

3 5.588 11.8 

Pumppu 1 Loppupesu 

1 5.557 13.1 

2 5.550 13.8 

3 5.580 14.4 

Pumppu 2 Loppupesu 

1 5.515 13.6 

2 5.488 13.6 

3 5.508 14.4 

Pumppu 3 Loppupesu 

1 5.450 13.9 

2 5.453 14.2 

3 5.452 14.4 
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Taulukko 12 Johtokykymittausten tulokset (1/2). 

 

Pumppu / näyte Pesuohjelma Mittaus (nro) Johtokyky (µS/cm) Lämpötila (°C) 

Referenssi (kierto-

linjavesi) 
N/A 

1 1.358 20.5 

2 1.352 20.5 

3 1.348 20.5 

Pumppu 1 Alkupesu 

1 2.259 20.7 

2 2.251 20.7 

3 2.247 20.7 

Pumppu 2 Alkupesu 

1 2.455 20.6 

2 2.452 20.7 

3 2.451 20.7 

Pumppu 3 Alkupesu 

1 2.427 20.8 

2 2.423 20.8 

3 2.422 20.8 

Pumppu 1 Välipesu 

1 6.38 20.7 

2 6.39 20.8 

3 6.39 20.8 

Pumppu 2 Välipesu 

1 1.959 20.7 

2 1.961 20.7 

3 1.963 20.7 

Pumppu 4 Välipesu 

1 6.58 20.8 

2 6.58 20.8 

3 6.58 20.8 

Pumppu 1 Loppupesu 

1 2.342 20.9 

2 2.341 20.9 

3 2.341 20.9 

Pumppu 2 Loppupesu 

1 2.942 20.9 

2 2.942 20.9 

3 2.943 20.9 

Pumppu 3 Loppupesu 

1 18.18 21.1 

2 18.18 21.1 

3 18.18 21.1 
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Taulukko 13 Johtokykymittausten tulokset (2/2). 

 

Pumppu / näyte Pesuvaihtoehto Mittaus (nro) Johtokyky (µS/cm) Lämpötila (°C) 

Referenssi (kierto-

linjavesi) 
N/A 

1 1.012 21.5 

2 1.028 21.5 

3 1.029 21.5 

Pumppu 2 Alkupesu 

1 1.174 21.5 

2 1.176 21.5 

3 1.176 21.5 

Pumppu 3 Alkupesu 

1 1.639 21.4 

2 1.640 21.4 

3 1.640 21.4 

Pumppu 4 Alkupesu 

1 1.244 21.5 

2 1.245 21.6 

3 1.246 21.6 

Pumppu 2 Välipesu 

1 3.005 22.0 

2 3.007 22.0 

3 3.009 22.0 

Pumppu 3 Välipesu 

1 1.848 21.7 

2 1.847 21.7 

3 1.847 21.7 

Pumppu 4 Välipesu 

1 3.95 21.7 

2 3.95 21.7 

3 3.96 21.7 

Pumppu 2 Loppupesu 

1 1.523 21.8 

2 1.523 21.8 

3 1.525 21.8 

Pumppu 3 Loppupesu 

1 1.715 21.9 

2 1.716 21.8 

3 1.717 21.8 

Pumppu 4 Loppupesu 

1 1.473 22.0 

2 1.474 22.0 

3 1.475 22.0 


