
HODNOCENÍ SEIZMICKÝCH 
NEBEZPEČÍ A ANALÝZA 

KŘEHKOSTI

NAŠE ODBORNOST
RIZZO Associates je specializovaná konzultační firma, která 
se dlouhodobě zapojuje do jaderného průmyslu.  V souladu 
s požadavky NRC na provádění seismických analýz nabízí 
společnost RIZZO následující prokázané odborné znalosti:

• Licenční podporu, včetně analýzy křehkosti, zátěžový 
stres Koeberg (po Fukushima Dai-ichi);

• Návrh, analýza a licenční podpora - Westinghouse 
AP1000;

• Návrh, analýza a licenční podpora AREVA EPR;
• Licenční podpora MHI APWR;
• Licenční podpora Toshiba ABWR;
• Licenční podpora KEPCO APR1400
• Podpora ruských jaderných elektráren v Rusku, Finsku, 

Číně a na Ukrajině;
• Pravděpodobnostní analýzu seizmických nebezpečí 

(PSHA)— Cernavoda 1 & 2, Cernavoda 3 & 4, Bell Bend, 
Callaway 2, Braka a alternativní staveniště v UAE, South 
Africa Fuel Plant, Koeberg PBMR Demo Project, Akkuyu, 
Borssele 2 a Krsko 2;

• Aktualizace PSHA pro CEUS - Bell Bend, Calvert Cliffs;
• Pravděpodobnostní geologický posun - Krsko 2
• Analýza seizmických výzev a křehkosti vybavení — 

Mochovce, Bohunice, Kozloduy, Gösgen a Liebstadt;
• Kvalifikace zařízení a konstrukcí pro různá NPP v USA a 

zařízení DOE.

www.rizzoassoc.com

Naše odbornost se zaměřuje na oblasti seismické, konstrukční 
a geotechnické, geologická nebezpečí, hydrologii, záplavy a 
hodnocení dopadů na životní prostředí.

Tým RIZZO momentálně zahrnuje více než 300 zaměstnanců, 
většina z nich jsou odborníky v oblasti strojírenství nebo 
přírodních věd.

HODNOCENÍ SEIZMICKÉHO NEBEZPEČÍ
Společnost RIZZO zajišťuje hodnocení seizmických nebezpečí, 
včetně kontroly regionální geologie a tektoniky, studií 
poruchovosti, přípravy katalogů, analýzu seismicity (včetně 
studie selhání a aktivních tektonických pohybů), provádění 
deterministických a 
pravděpodobnostních 
metodologií a specializovaných 
studií, např. hodnocení dopadu 
nedalekého zemětřesení 
a monitorování mikro 
zemětřesení. Společnost RIZZO 
se jako “nezávislý kontrolor” 
účastnila rozvoje CEUS.

Společnost RIZZO vytvořila 
a udržuje databáze a software pro PSHA a to na základě 
kodexů USGS a knihovny modelů posuvu podkladu. Tuto 
metodologii jsme implementovali jak v komerčních, tak 
jaderných a obranných zařízeních v USA, v Evropě, Africe, 
Asii a Jižní Americe. Toto hodnocení zpravidla poskytuje 
pravděpodobnosti překročení a nejistot hranic pro maximální 
zrychlení podloží a spektra posuvu podloží.

K A N C E L Á Ř E  P O  C E L É M  S V Ě T Ě



HODNOCENÍ SEIZMICKÝCH NEBEZPEČÍ A  
ANALÝZA KŘEHKOSTI

Společnost RIZZO poskytuje odborné znalosti z oblasti 
interakce ze struktury zeminy, včetně výsledků ze šetření v 
terénu a v laboratoři, vibrační posuv podkladu, seizmických 
reakcí a moderních způsobů, které se výslovně zabývají 
takovými problémy jako je například tlumení, zapouštění, 
účincích zapouštění, zakotvení, vrstvených podpovrchových 
profilů a dalších nejasností.

Seismická odolnost zařízení a potrubí a analýza křehkosti
Společnost RIZZO nabízí plnou řadu služeb, které slouží 
ke kvalifikaci zařízení, potrubí a podpěr pro umístění do 
závodu. Součástí jsou postupné ztráty, kvalifikace na základě 
zkušeností s využitím interních databází a kvalifikace 
prostřednictvím analýzy. Máme všechny nezbytné nástroje a 
software, který je v tomto průmyslu standardem. 

Naši zaměstnanci poskytují odborné konzultace při 
přípravě programových plánů, hodnocení projektových 
kritérií a lineární a nelineární analýzy různých statických 
a dynamických zatížení včetně zemětřesení, nárazu, 
tlaku a teplotních změn. Výsledky jsou použity ke zjištění 
konstrukčních hranic.

KONSTRUKČNÍ HRANICE A HODNOCENÍ 
SEISMICKÝCH RIZIK
RIZZO podporuje PSHA, Pravděpodobnostní analýzu 
geologického posunu a 
hodnocení seismických 
hranic pro nové nebo 
stávající NPP. Společnost 
RIZZO úzce spolupracuje 
s klientem na výběr 
metodologie, scénářů nehod 
a seznamů vybavení na 
základě specifické konstrukce 
závodu. Zajišťujeme 
odbornou interpretaci 
požadavků a projektu elektrárny, základního projektového 
zemětřesení a zajištění stability půdy/základů. Provádíme 
kontroly zařízení, kompletní hodnocení seizmických nebezpečí, 
rozvoj reakčních spekter a interakci skladby zeminy.

STUDIE SEISMICKÉHO POSUVU PODLOŽÍ, 
REAKCE A ANALÝZA STABILITY PŮDY

Díky našemu zapojení se do 
řady projektů a průzkumů 
nabízíme jedinečné 
zkušenosti a postřehy při 
posuzování podpovrchových 
podmínek, základních 
projektů a navrhování 
nápravných opatření. 
Poskytujeme služby 
spojené s reakcí podkladu 

na seismické pohyby podloží, včetně výkladů podstatných 
nejistot, reziduální pevnosti, potenciálu zkapalňování, 
dynamické únosnosti, seismických aktivit a zesílení pohybu 
podloží.

Společnost RIZZO provádí podrobné analýzy týkající se sesuvů 
půdy a stability přírodních a umělých svahů, včetně jejich 
kontroly, a hodnocení stability za obvyklého, neobvyklého 
a seizmického zatížení. Naši zaměstnanci využívají moderní 
počítačové kódy.

SEISMICKÉ HODNOCENÍ STRUKTUR A 
KOMPONENTŮ
Společnost RIZZO nabízí celou řadu služeb pro dynamické 
hodnocení struktur, základů a komponentů. Naše služby 
zahrnují: návrh modernizace a úprav zařízení; hodnocení 
vázaných staveb a základů, interakce mezi půdou a konstrukcí 
s nesouvislými posuvy podloží, stroji způsobené vibrace, 
seizmické aktivity, rozvoj reakčního spektra a interpretace 
regulačních pozic týkajících se bezpečnostních problémů, 
které se týkají základní projektové dokumentace závodu.

Společnost RIZZO provedla analýzu a návrh zkušebních 
zařízení pro provozní testování čerpadla chladiva do reaktoru 
AP1000. Práce zahrnovala termomechanické analýzy a 
hodnocení únavy čerpadla, silnostěnných smyček potrubí, 
podpěr potrubí a související svary.


