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Souhrn
Metodika navazuje na model QRAM, vytvořený ve
spolupráci OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development), PIARC (World Road
Association) a Evropské komise, zaměřený
především na škody na zdraví a na ztráty na životech
způsobené nehodami při přepravě nebezpečného
zboží.

Oproti QRAM je nově navržená metodika zaměřená
na hodnocení škody na majetku, konkrétně na
tunelovém ostění za požáru.

Z porovnání odlišnosti obou přístupů ke kvantitativní
rizikové analýze je patrná novost aktuálně
navrhované metodiky.

Jako podklad pro ekonomické hodnocení a výběr
optimálních variant konstrukčních řešení je
aplikována teorie užitku. Zahrnuje jak přímé škody na
majetku způsobené požárem, tak nepřímé finanční
ztráty vyvolané přerušením provozu v tunelu, ale
i zvýšené náklady na protipožární opatření a opatření
ke zmírnění dopadů požáru.

Teoretické základy metodiky jsou podrobně popsány
v publikacích [1], [2], [3] a [4].

Oblast použití
Metodika je určena expertům v oboru rizikové
analýzy a rizikového managementu, projektantům
tunelových staveb, odborníkům zaměřeným na
požární odolnost staveb, ale může být využita i jako
podklad ve výuce studentů na vysokých školách.
Metodika umožní správci tunelu rozhodnout
o nákladných opatřeních a objektivně porovnat
finanční náklady s mírou přijatelného rizika
(pravděpodobnou škodou). V současnosti zhruba
10% studentů na stavebních fakultách v Praze, Brně
a Ostravě je vzděláváno v oblasti teorie spolehlivosti
a rizikového inženýrství a pravděpodobnostní
přístupy se dostávají do povědomí široké technické
veřejnosti.

Metodika a postup řešení
Cílem metodiky je předložit prakticky využitelné

postupy k efektivní predikci finančních ztrát
vyvolaných požárem v silničním tunelu.

Rámec rizikové analýzy je schematicky znázorněn
v Obr. 1. Metody zaměřené na analýzu rizika za
požáru vyžadují (i) vyhodnocení nebezpečí požáru a
(ii) analýzu důsledků požáru. První krok využívá
zejména techniku HAZOP, často ve spojení
s metodami FMA či FMEA . Je zaměřen na nebezpečí
vzniku požáru a výbuchu, scénáře za požáru, jakož
i otázky ochrany majetku a lidí. Předmětem druhého
kroku je analýza důsledků požáru, při čemž se
zpravidla využívá hybridní přístup, spočívající
v kombinaci historických dat o požárních událostech
s modelovými nástroji, jako je počítačová fluidní
dynamika (CFD) nebo metoda konečných prvků
(FEM), a s inženýrským úsudkem. Navazujícím
krokem je (iii) vyhodnocení rizika za požáru a (iv)
monitoring rizika.

Vyhodnocení rizika vyžaduje (iiia) výběr vhodné
metody (kvalitativní analýza, analýza LOPA,
kvantitativní riziková analýza (QRA)) a (iiib) návrh
opatření na redukci rizika. (preventivní opatření,
ochranná opatření)

Obr. 1 Rámec rizikové analýzy

V této metodice je aplikována QRA - kvantitativní
riziková analýza (vyznačená na Obr. 1 tučně).
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Podstata řešení:

Metodika vychází z rámce rizikové analýzy na Obr. 1
a je charakterizována těmito rysy:

• Je to kvantifikovaná riziková analýza QRA.

Jejím výstupem je relativní pravděpodobná škoda. Ta
je vyjádřena objemem poškozeného betonu (m3),
vztaženým na jednotku délky tunelu L (1 km), času T
(1 rok = 365 dnů), jednotku průměrné denní hustoty
provozu v roce AADT (1 vozidlo.den-1) a jednotku
intenzity požárů λf (1 požár. (vozidlo.km)-1).

• První část QRA  vyhodnocuje nebezpečí
požáru.

Riziko požáru je v první řadě svázáno
s pravděpodobností dopravní nehody, kterou nemusí
být jen důsledek kolize dvou nebo více vozidel, ale
jakákoliv událost vedoucí k jejich vznícení (přehřátí
motoru, brzd, únik paliva apod.). Podkladem pro
pravděpodobnostní model požáru jsou statistická data
podložená dvěma rozsáhlými studiemi v Rakousku
a v Itálii. Z rakouské zprávy vyplývá, že drtivá
většina požárů nákladních vozidel nebo autobusů
(TB) vzniká samovznícením převážně v horském
terénu (97 [%]). K následnému vznícení po kolizi
dochází spíše v rovinatém území. Italské podklady
poskytují kromě statistických údajů o počtu
dopravních nehod a požárů a způsobu jejich
matematického modelování i informaci o faktorech,
jež vážné nehody nejvíce ovlivňují. Jedná se o (i)
hustotu dopravy AADT (Annual Average Daily
Traffic), (ii) délku tunelu L [m], (iii) procentuální
podíl TB v dopravním proudu a (iv) počet pruhů.

• Druhá část QRA analyzuje důsledky požáru.

Smyslem termomechanické analýzy je zjistit rozsah
poškození ostění při působení velmi vysokých teplot.
Za tím účelem vycházíme z Künzelova –Kiesslova
popisu transportu tepla a vlhkosti [2], v němž
vystupují dvě neznámé proměnné: teplota θ [°C] a
pórový tlak p [Pa] .

Úloha je výrazně nelineární, což se projevuje vlivem
velmi vysokých teplot zejména na sorpční izotermě,
permeabilitě, a na poklesu pevnosti betonu s teplotou.
Další podrobnosti lze najít v příloze publikace [2].
Poškození ostění je charakterizováno (i) poklesem
pevnosti betonu v důsledku velmi vysokých teplot  a
(ii) odpryskem povrchové vrstvy betonu.

Součástí metodiky je i soubor programů
[PRETRAFE, CHArMED a FERRATE] pro zjištění
pravděpodobnostních charakteristik dopravního
proudu, jakož i programů pro transport tepla
a vlhkosti ostěním za velmi vysokých teplot,
vystihující poškození betonu vysokými teplotami
i odpryskem.

Obr. 2 Osvědčení

Závěr
Metodika pro uplatnění pokročilých a rizikových
metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech
byla akreditována Ministerstvem dopravy ČR v září
letošního roku (viz obr. 2) Plné znění lze nalézt
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-
vyzkum/Certifikovane-metodiky/Metodika-pro-
uplatneni-pokrocilych-rizikovych-
meto?returl=/Dokumenty/Veda-a-
vyzkum/Certifikovane-metodiky
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