
TOP
Säkitys keskeytyy

OR

Asetinlaite ei vie
säkkiä piipulle

haluttuun kohtaan

Säkin avaus ei avaa
säkin suuta niin, että
asentinlaite saa siitä

kiinni

Noutorullaimen
valokenno ei

tunnista säkkiä
Säkkiä ei ole avattu

kunnolla

Painetunnistimeen ei
muodostu painetta

Asetinlaite on
vinossa

Asetinlaitteen
kouralevyt vinossa

Vääntynyt
törmäyksesä

Rakenne vääntynyt
(törmäyksesä)

OR

OR
OR

OR

OR

Imutarraimet eivät
saa riittävää otetta

säkistä

Imutarrainten
imuteho on liian

pieni
Säkki ei ole
kohdallaan

Imutarraimen ja
säkin väli vuotaa

Säki suu on
tarrautunut

poikkeuksellisen
tiukasti kiinni

Imutaukkojen
ympärillä

epäpuhtautta
Säkin suu rypyssä

tai taittunut

Aukirullaimen
pysähtymisviive liian

lyhyt
Valokenno pysäyttää

säkin liian aikaisin

Säkkirulla
aukikelautuu sivuun

Säkintunnistus-
valokenno ei toimi

Säkkimateriaali on
epäsopiva

valokennolle

OR

Asetinlaitteen kourat
eivät mene

avatun säkin sisään

OR

OR

Painetunnistimen
talla kulunut ja

vuotaa

OR

Epäpuhtautta
painetunnistimen

tallassa

Uusi säkki ei saavu
säkinavaukseen

OR

Säkkirulla loppu Aukirullain ei kuljeta
säkkejä eteenpäin

OR

Alipaine-ejektorit
ovat

ltarkoitukseensa iian
tehottomat

AND

Mikään ei ohjaa
aukeavia säkkejä

keskelle

OR

Aukirullaimen
moottori on viallinen

Aukirullaimen
moottori ei pyöri

Aukirullaimen
moottori ei ole

saanut
pyörimiskäskyä

OR

Moottorin virtajohto
poikki

Logiikka ei ole
antanut  moottorille

pyörimiskäskyä

Aukirullain ei pyöriAukirullain pyörii,
mutta säkkirulla ei

Aukirulain ei nouse
säkkirullaa vasten
riittävälllä voimalla

OR

Säkkirulla ei pyöri
tarpeeksi herkästi

Pyöritysakselin
laakerit jumittavat

OR

OR

Sylintereissä ei
tarpeeksi

nostovoimaa

Aukirullaimen
nostomekanismi

jumittaa
Mekanismin välissä

on vieras esine

OR

Pyörivien osien
välissä on vieras

esine

OR

Edellinen säkki on
tempaissut säkin

huonoon asentoon
mennessään.

Mikään ei estä
seuraavan säkin

lähtemistä edellisen
mukaan 

Huono säkkilaatu -
huonosti kelattu rulla

AND

OR

Mottori pyörii, mutta
hihna ei

Hihna löysällä
Hihnan

rummun laakerit
jumissa

OR

Hihna on poikki

Valokenno viallinen

OR

Moottorin
pysähtymisviiveen

väärät säädöt

Noutorullain ei
pysähdy ollenkaan

OR

Aukirullaimen
moottori ei reagoi

pysähtymiskäskyyn

Taajuusmuuntaja
viallinen

Logiikalta ei tule
pysähtymiskäskyä

Imutarraimet eivät
toimi ollenkaan

Alipaine-ejektorin
poistokanavassa

epäpuhtautta

Alipaine-ejektorille
tulevassa

paineilmalinjassa
epäpuhtautta / vuoto

Alipaine-ejektorin
poistokanava

tukossa

OR

Alipaine-ejektorille
tuleva paineilmalinja

tukossa / putki irti

Imutarrainten ja
alipaine-ejektoreiden

välinen kanava
tukossa / putki irti

Alipaine-ejektoreille
syötettävä

ilmanpaine alhainen

Alipaine-ejektorin
väärä mitoitus /

väärä komponentti

Imutarrainten ja
alipaine-ejektoreiden
välisessä kanavassa
epäpuhtautta / vuoto

OR

Säkki ei pysähdy
oikeaan paikkaan

noutopöydällä

OR

Säkki pysähtyy liian
aikaisin.

Säkin suu ei peitä
koko imuaukkoa,
joten imutarraimet

eivät saa otetta
säkistä

Säkki pysähtyy liian
myöhään.

Imutarraimet
tarttuvat liian

kauaksi säkin suusta
-> Vaikea /

mahdoton avata

Noutorullain pätkii ja
pysähtelee miten

sattuu

OR

Ei tietoa,
kontaktihäiriö, tamu

sekaisin, häiriö
valokennossa,
käyttökytkimet

epäkunnossa tms.

Aukirullaimen
pysähtymisviive liian

pitkä
Valokenno pysäyttää
säkin liian myöhään

Valokenno viallinen

OR

Säkkimateriaali on
epäsopiva

valokennolle

OR

OR

Aukirullaimessa ei
ole erillistä, riittävän

tarkkaa jarrua

AND

Säkkirullan ja
aukirullaimen vapaa
hidastuvuusmatka
virran katkettua ei

ole vakio

Pyörivän
kokonaisuuden liike-

energian ja kitkan
vaihtelut Esim.

säkkirullan massan
vaihtelu ja rullan
epäkeskeysyys. 

Aukirullaimessa ei
ole erillistä, riittävän

tarkkaa jarrua

AND

Säkkirullan ja
aukirullaimen vapaa
hidastuvuusmatka
virran katkettua ei

ole vakio

Pyörivän
kokonaisuuden liike-

energian ja kitkan
vaihtelut Esim.

säkkirullan massan
vaihtelu ja rullan
epäkeskeysyys. 

Säkin suu on avattu
osittain / huonosti

OR

Asetinlaitteen kourat
eivät avaudu

tarpeeksi

Avausvarsi ei nouse
tarpeeksi ylös

Säkin suun
ympärysmitta liian

suuri

Säkin suu jää
löysäksi / taitokselle

ja kääntyy
sisäänpäin

OR

Kelausnauha
imutarraimen ja

säkin välissä

Säkin kahva
huonosti säkin ja
pöydän välissä

AND

Hihna sivussa Operaattori huomaa
sen

Moottorin
taajuusmuuntaja

viallinen

Moottorin
taajuusmuuntaja
paikalliskäytöllä

Säkinavauskoneisto
ei toimi oikein

Ylä- / Ala-
avausnokka ei toimi

halutusti

OR

Avausvarsi ei nouse
tarkoitetusti

OR

Avausvarren sylinteri
ei toimi halutusti

Avausvarren
mekanismi jumittaa

Mekanismin välissä
on vieras esine

Ylä- / Ala-
avausnokan sylinteri

ei toimi halutusti
Avausnokkien

mekanismi jumittaa
Mekanismin välissä

on vieras esine

OR

Nauhakelain vetää
säkkiä niin kovaa,

että säkki tulee liikaa
eteenpäin

Säkkirulla-akseli on
sivussa/vinossa

Säkkirulla-akseli ei
ole keskellä hihnaa

Säkkirulla-akseli on
vinossa

OR

OR

Rulla-akseli on irti
rullatuista

Rullatuet on irti
rungosta

Rullatukien lukitus
auennut

Säkkirullan nauha
osuu valokennoon

Nauhakelaimista
vain toisessa on

veto ja vetää säkkiä
sivuun

Asetinlaitteen koura
ei saa riittävän

hyvää otetta säkistä

OR

Asetinlaite ottaa
säkin mukaansa,

mutta säkki ei mene
piipulle asti

OR

Säkki tarttuu
matkalla johonkin ja
irtoaa asetinlaitteen

otteesta

Asetinlaitteen
kääntömekanismi ei

toimi

Säkki irtoaa
asetinlaitteesta
matkalla piipulle

OR

Kourien
puristusvoima liian

heikko

Asetinlaitteen
säkintunnistimet

eivät tunnista säkkiä

Asetinlaite hylkää
säkin

OR

OR

Asetinlaitteen
käännön sylinteri ei

toimi halutusti

Asetinlaitteen
käännön mekanismi

jumittaa

Törmäys Kuluminen Voitelun puute

ORPainetunnistin on
viallinenAsetinlaitteen

horisontaalinne siirto
ei pysähdy oikeaan

aikaan

Etäisyysmittari ei
toimi

Moottorin jarru ei
pysäytä halutusti

OR

Asetinlaitteen kourat
eivät sulkeudu

tarpeeksi
voimakkaasti

OR

Mekanismi jumittaa
Kouralevyjen

sylinterit eivät toimi
halutusti

OR

Asetinlaite ei
pysähdy haluttuun
kohtaan piipun alle

Avausvarren liike
liian lyhyt

* Sylinteri ei tuota
tarvittavaa voimaa

OR

Sylinteri jumiutunut
Sylinteriin ei tule

riittävästi tai
ollenkaan painetta

Letkurikko

OR

Magneettiventtiili ei
avaudu riittävästi tai

ollenkaan

Sylinteri vuotaa

OR

Magneettiventtiili
epäkunnossa

Magneettiventtiili ei
saa käskyä avautua

Väärä mitoitus Sylinteri vaurioitunut

KATSO: * Sylinteri ei
tuota tarvittavaa

voimaa

OR

Voitelun puute Mekanismi
vaurioitunut

Sylinterin antureiden
säädöt pielessä

KATSO: * Sylinteri ei
tuota tarvittavaa

voimaa

OR

Voitelun puute Mekanismi
vaurioitunut

Valokennojen
tunnistusetäisyyden

säätö pielessä 
Ylä- tai alavalokenno

epäkunnossa

Avausvarsi nousee
ja laskee

epäloogisesti

OR

Avausnokat
vapauttavat säkin
väärään aikaan

Avausnokkien 
avauksen ja

asetinlaitteen ajoitus
pielessä

Avausvarren
sylinterin liikealue on

liian lyhyt

Alipaine-ejektori(t)
vioittuneet

Alipaine-ejektori(t)
vioittuneetAvauspöydän pinta

epätasainen
(pöydän teippi

kulunut)

Suunnitteluvirhe

KATSO: * Sylinteri ei
tuota tarvittavaa

voimaa

OR

Kourien sylinteri /
sylinterit eivät toimi

halutusti
Kourien mekanismi

jumittaa

AND

Säkkilaatu on
sellainen, että säkin

suu kääntyy
sisäänpäin löysäksi

jäädessä

Huono säkkilaatu -
huonosti kelattu rulla

KATSO: * Sylinteri ei
tuota tarvittavaa

voimaa

Moottorin
pysähtymisviiveen

väärät säädöt

Moottorin
pysähtymisajan
väärät säädöt

Moottorin
pysähtymisajan
väärät säädöt

KATSO: Säkki ei
pysähdy oikeaan

paikkaan
noutopöydällä

Jarrun säädöt väärin Jarru
loppuunkulunut

OR

KATSO: * Sylinteri ei
tuota tarvittavaa

voimaa

Kourien syliteri /
sylinterit eivät toimi

halutusti
Kourien mekanismi

jumittaa

Asetinlaitteen johteet
ja pyöräyksiköt

kuluneet

Etäisyysmittari ei
tunnista

vastakappaletta

Asetinlaitteen
kouralevyt

murtuneet poikki

Kone luulee, etteivät
kourat sulkeutuneet

Kouran sylinterien
anturi väärissä

säädöissä

Kone luulee, etteivät
kourat avautuneet

OR

Kouran sylinterin
anturi viallinen

Kouran sylinterien
anturi väärissä

säädöissä

OR

Kouran sylinterin
anturi viallinen

Paineensäädin
viallinen

KATSO: * Sylinteri ei
tuota tarvittavaa

voimaa

Koura saa säkistä
hyvin kiinni, mutta
asetinlaite ei lähde

piipulle

Painetunnistimen
paineilma liian korkea

Säkki menee puhki
tunnistuspaineesta

Säkki on ryppyinen
tallan kohdalla

KATSO: * Sylinteri ei
tuota tarvittavaa

voimaa

Johteet /
pyöräyksiköt

jumittavat

Etäisyyden mittaus
ei toimi

Vaihdemoottori ei
pyöri tai pyörii

huonosti
Sähkömoottori pyörii

virheellisesti

Etäisyyden mittaus
ei toimi oikeinOR

Sähkömoottorin
virransaannissa

ongelmia

Asetinlaite liikkuu
horisontaalisesti
huonosti tai ei

ollenkaan 

OR

Hammashihna
vioittunut tai poikki

Vaihdemoottori
viallinen

Mekanismissa /
liukupinnoilla
epäpuhtautta

Liikkuvien osien
välissä on vieras

esine

Asetinlaitteen
horisontaalinne siirto
ei pysähdy oikeaan

aikaan

Etäisyysmittari ei
toimi

Moottorin jarru ei
pysäytä halutusti

OR

Jarrun säädöt väärin Jarru
loppuunkulunut

OR

Etäisyysmittari ei
tunnista

vastakappaletta

Kone törmää
käsiajolla ajaessa

AND

Koneessa ei ole
käsiajolla törmäyksen

estäviä lukituksia

Operaattori ajaa
toimintoja väärässä

järjestyksessä

Vikapuuanalyysi säkityskoneista ST731 ja ST752
- Noutorullaimen kuljetin, säkin avauskoneisto ja asetinlaite

Sylinterivian erillinen vikapuu
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