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Závěsný prvek 

Vzpříčení 
závěsného prvku 
ve výklopném 
domku 

Zamezení rozpojení 
zavěšení lana při 
bočním zatížení 

10 

Vznik silového 
momentu mezi 
závěsným prvkem a 
domkem při bočním 
zatížení 

8 Žádné 10 800 
Změnit konstrukci 
závěsného prvku 

Kratochvíl 

Nejpozději týden před 
tvorbou výkresové 
dokumentace 

Změněna konstrukce 
– závěsný prvek 
rozdělen na dvě části 
spojené čepem 

10 1 10 100 

Kluzné ložisko 
závěsného 
prvku 

Překročení 
únosnosti ložiska 

Zhoršení schopnosti 
vyklouznutí 
závěsného prvku z 
domku 

7 
Zvolení 
nevyhovujícího typu 
ložiska 

5 

Ložiska navržena na 
základě analogie se 
stávajícím řešením, 
kde však mají odlišné 
provozní podmínky 

10 350 
Provést pevnostní 
výpočet ložiska a 
navrhnou vhodný typ 

Kratochvíl 

Nejpozději týden před 
tvorbou výkresové 
dokumentace 

Proveden pevnostní 
výpočet a zvoleno 
ložisko SKF s větší 
tloušťkou stěny 

7 2 2 28 

Bočnice 
domku 

Překročení 
dovoleného 
napětí 

Ztráta spojení člunu 
s lanem porušením 
nosného prvku 

10 
Nevhodná konstrukce 
nebo rozměry bočnice 
domku 

5 

Bočnice navržena na 
základě intuice a 
analogie s ostatními 
nosnými prvky 

10 500 

Provést pevnostní 
kontrolu domku MKP, 
případně změnit 
konstrukci bočnice 

Kratochvíl 

Nejpozději týden před 
tvorbou výkresové 
dokumentace 

Provedena pevnostní 
kontrola MKP – 
konstrukce bočnice je 
vyhovující 

10 1 2 20 

Šroubový spoj 
bočnice domku 
s plechem 

Překročení 
únosnosti spoje 
při přetížení 

Ztráta spojení člunu 
s lanem porušením 
nosného prvku 

10 
Nízké 
předimenzování 
šroubového spoje 

5 

Předimenzování 
šroubového spoje při 
návrhu – omezeno 
zástavbovým 
prostorem pro šrouby 

5 250 
Změnit provedení 
spoje nebo zvolit 
speciální typ šroubů 

Kratochvíl 

Nejpozději týden před 
tvorbou výkresové 
dokumentace 

V plechu vytvořeny 
vyhnuté prostřihy 
opírající se o bočnici 
pro zvýšení 
přetížitelnosti spoje 

Použit speciální typ 
lícovaných šroubů 
s vyšší únosností 

10 1 5 50 

Oko FPD 
Deformace 
skříně při 
zatížení oka 

Ztráta funkčnosti 
zařízení deformací 
skříně 

10 Špatné umístění oka 8 Žádné 10 800 

Provést pevnostní 
výpočet skříně při 
zatížení oka nebo 
změnit konstrukci 

Kratochvíl 

Nejpozději týden před 
tvorbou výkresové 
dokumentace 

Konstrukce 
pozměněna – oko 
přesunuto doprostřed 
zadní stěny skříně 

10 1 10 100 

Výklopný 
domek 

Opotřebení 
Zhoršení schopnosti 
vyklopení domku 

10 
Nevhodná konstrukce 
domku 

3 Žádné 10 300 

Zkouška 50ti 
odemknoutí zařízení 
pod plným zatížením 
na funkčním 
prototypu 

UMOE Schat-
Harding, spol. s.r.o. 

Po výrobě prototypu 

     

Vzpříčení domku 
ve skříni 

Zamezení vyklopení 
domku při šikmém 
zatížení 

10 
Nevhodná konstrukce 
domku 

4 Žádné 10 400 

Zkouška odemknoutí 
zařízení pod šikmým 
zatížením na 
funkčním prototypu 

UMOE Schat-
Harding, spol. s.r.o. 

Po výrobě prototypu 

     

Pohyblivé 
prvky zařízení 

Velká hodnota 
pasivních odporů 

Velká hodnota 
ovládací síly 

7 

Malá velikost 
excentricity uložení 
domku vůči působišti 
zatížení 

5 

Stanovení excentricity 
pro požadovanou 
odemykací sílu na 
základě teoretického 
výpočtu 

5 175 

Zkouška odemknoutí 
zařízení pod plným 
zatížením na 
funkčním prototypu, 
změření ovládací síly 
a případná úprava 
excentricity 

UMOE Schat-
Harding, spol. s.r.o. 

Po výrobě prototypu 

     

 


