
NAŠE ZKUŠENOSTI V OBORU  
JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

Společnost RIZZO Associates 
je specializovaná firma, která 
dlouhodobě působí v jaderném 
sektoru.  Naši zkušení odborníci 
přinášejí jedinečný vhled do 
problematiky, který stojí na 
jejich mnohaletých zkušenostech 
se zpracováním návrhových 
kritérií, řešením geotechnických 
problémů, konzervativním 

provedením návrhů, stanovováním přípustných limitů a 
posouzením porušitelnosti vzhledem ke konkrétní lokalitě. Podporu 
projektů v jaderného průmyslu zajišťuje centrála naší společnosti 
v Pittsburghu, stát Pensylvania. Naše společnosti, které nabízejí 
služby v oboru seismicity a stavebnictví, působí také v České 
republice, Rusku a v Jižní Africe. Společnost RIZZO má rovněž 
kancelář ve Spojených arabských emirátech, která zajišťuje podporu 
pro místní projekty. Rovněž naše kanceláře v Chile a Peru zajišťují 
místní podporu a spolupracují s centrálou firmy.  Naše inženýrské 
služby měly svůj podíl v projektech řady zákazníků, mezi něž patřily 
energetické společnosti, dodavatelé jaderných systémů pro výrobu 
páry (NSSS), regulační/dozorové orgány, výzkumné subjekty, 
architektonicko-technické kanceláře i dodavatelé zařízení.

ZAJIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ JAKOSTI
Společnost RIZZO má zavedený program zajištění jakosti, který 
naplňuje požadavky Americké komise pro regulaci jaderných zdrojů 
(NRC), část 10CFR50, Příloha B a normy ASME NQA-1-1994 a NQA-
1-2008 (a rovněž přílohy NQA-1a-2009).  Od roku 2006 do dneška 
byl náš systém řízení kvality auditován mnoha klienty jako jsou 
například: Westinghouse Electric, Bechtel, AREVA, PBMR, Sargent 
& Lundy, Ameren Missouri, MHI, UniStar, Shaw, ENEC (Spojené 
arabské emiráty), CNCAN (Rumunsko), Florida Power & Light.

HLAVNÍ SLUŽBY
Máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou charakteristik pro lokality 
jaderných elektráren v souladu s předpisy a pokyny MAAE a  
Americké komise pro regulaci jaderných zdrojů (USNRC). Jsme 
dobře obeznámeni se specifickými otázkami výběru lokality u 
jednotlivých dodavatelů jaderných elektráren, a dokážeme tak 
nabídnout poznatky relevantní jejich konstrukci.   Mezi naše služby 
týkající se JE patří:

• Zpráva o analýze bezpečnosti (Safety Analysis Report – SAR) 
– kapitola 2, Charakteristika lokality, včetně geotechnického 
terénního průzkumu, realizace vrtů a zkušebních programů

• Dokument pro schválení návrhu (Design Control Document – 
DCD)/Návrh referenčního závodu Plant Parameter Envelope 
(PPE) 

• Hodnocení dopadu na životní prostředí (EIA) a zprávy o vlivech 
na okolí (ER)

• JE/Stav napojení základů 
• Návrhy základů staveb, hloubení a odvodňování
• Geologie/ hydrologie/geohydrologie/hodnocení povodňového 

ohrožení a ohrožení přírodními jevy
• Podpora řešení regulatorních požadavků MAAE a Americké 

komise pro regulaci jaderných zdrojů (NRC)
• Pravděpodobnostní studie seizmického ohrožení (PSHA)
• Studie seismického pohybu 

půdy, odezvy podloží a 
stability půdy

• Interakce stavby s podložím, 
sedání a únosnost

• Inspekce provozů a seismická 
kvalifikace zařízení a potrubí

• Analýzy vln tsunami
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PODPŮRNÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY PRO JADERNÁ ZAŘÍZENÍ VY-
BRANÉ PROJEKTY

KRSKO 2 (GEN ENERGIJA- SLOVINSKO)
Společnost RIZZO zajistila 
podporu k udělení povolení a 
k výběru provozu:

Výběr lokality - nezávislé 
hodnocení a poradenství při 
charakterizaci lokality.  

Pravděpodobnostní studie seizmického ohrožení (PSHA) 
–  nezávislé hodnocení pravděpodobnostní studie zpracované 
francouzskou a slovinskou seismickou expertní skupinou.

Geofyzikální zkoušky – nezávislá interpretace geofyzikálních 
údajů o širším okolí lokality. Při hodnocení byla shromažďována 
data s vysokým rozlišením o reflexních seismických pohybech (HRS) 
za účelem poznání místních podpovrchových geologických formací 
a případných zlomových struktur.

Proces udělování povolení – zajištění bezpečnostní zprávy pro 
další kroky ve slovinském rozhodovacím procesu, jejíž součástí byly 
charakteristiky lokality, ohrožení lokality, hydrologické, geologické, 
geotechnické a seismické údaje, a dále rozbory havárií a havarijní 
plánování.  Návrh referenčního závodu Plant Parameter Envelope 
(PPE) pro systémy reaktorů EPR, APWR, AP1000 a ATMEA1. 

Pravděpodobnostní výpočet rizika pohybu na zlomu 
– budoucí pohyby na zlomu lze odvodit z magnitud očekávaných 
zemětřesení nebo z doložených minulých pohybů na zlomu. Mezery 
v poznatcích byly doplňovány pomocí alternativní interpretace 
údajů prostřednictvím logických stromů pro pohyby na zlomech 
Libna, Artice a Orlica.

PODPORA ŘEŠENÍ POŽADAVKů REGU-
LÁTORA PO NEHODĚ ELEKTRÁRNY 
FUKUŠIMA - PROVĚŘENÍ SEISMICK-
ÉHO OHROŽENÍ DLE NTTF 2.1 A 
PŘEHODNOCENÍ POVODňOVÉHO 
OHROŽENÍ
Společnost RIZZO provedla přehodnocení seismického ohrožení 
v rámci odpovědi několika provozů na žádost o informace 
Americké komise pro regulaci jaderných zdrojů (USNRC) podle 
části 50.54(f).   Mezi tyto JE patřily Watts Bar (Tennessee), Beaver 
Valley (Pensylvánie) a Davis-Besse (Ohio).  Součástí prací byla tato 
přehodnocení:  hodnocení seismického ohrožení lokality, návrhové 
úrovně pohybu půdy závodu a vyhodnocení screeningu.

Společnost RIZZO provedla přehodnocení veškerých potenciálních 
spouštěcích mechanismů povodňového ohrožení v rámci odpovědi 
několika provozů na žádost o informace Americké komise pro 
regulaci jaderných zdrojů (USNRC).   Mezi jaderné elektrárny, ve 
kterých probíhalo přehodnocení, patřily Comanche Peak (Texas), 
Palo Verde (Arizona), Wolf Creek (Kansas), Callaway (Missouri), 
Calvert Cliffs (Maryland) a Bruce (Kanada). 

LOKALITA V LEVY COUNTY (PROGRESS 
ENERGY)
Společnost RIZZO podpořila řešení kombinované licence podle 
kap. 2.5 předpisu pro reaktory AP1000 na lokalitě Levy County. 
Součástí prací byl koncepční návrh základů včetně můstku z betonu 
zhutňovaného válcováním pod jaderným ostrovem; návrh výkopů 
pro stavbu a odvodnění a zpracování příslušných oddílů Zprávy o 
analýze bezpečnosti (SAR). V reakci na vysoké hladiny podzemní 
vody na lokalitě a podpovrchových vlastností zpracovala společnost 
RIZZO program injektáže spojený s instalací těsnicí stěny kolem 
konstrukcí jaderného ostrova, aby vznikla nepropustná zóna, a 
zabránilo se tak průniku podzemních vod do výkopů.

BLOKY 1-6 BARAKAH A ALTERNATIVNÍ 
LOKALITA (SAE)
Společnost RIZZO zajišťovala technické vedení přípravy předběžné 
bezpečnostní zprávy (PSAR) pro volbu lokality umístění korejských 

reaktorů APR1400.  Společnost 
RIZZO  připravila kapitolu 2 
charakteristik lokality pro 
předběžnou bezpečnostní 
zprávu (PSAR), a to včetně 
podpůrného terénního 
průzkumu podle požadavků 
Americké komise pro regulaci 

jaderných zdrojů (NRC) a MAAE.   Předběžná bezpečnostní zpráva 
(PSAR) prošla kontrolou a byla schválena. Stavba již probíhá a 
společnost RIZZO připravuje předání kapitoly 2 závěrečné zprávy o 
bezpečnostní analýze (FSAR) k blokům elektrárny Barakah. 

TURKEY POINT - BLOKY 6 A 7
Společnost RIZZO provedla pomocný terénní průzkum lokality 
k získání dodatečných lokálních a laboratorních dat pro výzvy 
k doplnění informací (RAI) pro oddíl 2.5 závěrečné zprávy o 
bezpečnostní analýze (FSAR) a pro rozšíření dosud dosažených 

výsledků, které budou sloužit 
ke zdokonalení stávajících 
analýz a přípravě nových 
analýz (např. rozborů sedání 
a únosnosti pomocí metody 
konečných prvků).  Nové vrty 
byly provedeny v blízkosti 
významných prvků, např. 

povrchových poklesů a míst, kde došlo k propadům nástrojových 
souprav nebo k nedostatečnému obnovení bezpečného stavu. 
Šikmé vrty byly použity k průzkumu možných svislých zlomů. 
Pro laboratorní rozbor byly odebrány vzorky k doložení údajů o 
vrstevné stavbě a byly provedeny rozbory ke zjištění přesných 
vlastností půdy.


