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Rizika staveb dopravní infrastruktury – Katalog
nebezpečí

• Obsah


I - Příklady selhání a
statistická data (Silnice,
Železnice, Mosty, Tunely).



II – Expertní metody analýzy
a katalogy nebezpečí podle
typu stavby.



III – Simulační nástroje
rizikové analýzy.
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Interakce pozemních staveb s raženým tunelem
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Interakce pozemních staveb s raženým tunelem
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Předpověď sedání v místě sondy J024
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Analýza rizika při ražbě pomocí DTBN

•

Bayesovské sítě

Příklad jednoduché bayesovské
sítě

p g, t, c = p g p t g p(c|t, gሻ

Příklad dynamické bayesovské sítě
s diskrétním časem

p g i , t i =  p g i−1 p g i |g i−1 p t i |g i
gi−1
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Analýza rizika při ražbě pomocí DTBN
Analýza rizika při ražbě pomocí DTBN

•

Hybridní model DFT/DTBN - selhání TBM v čase
Vývoj pravděpodobnosti
selhání ražby TBM (vrcholová
událost TF) v čase

Orientační hodnoty intenzit poruch základních
událostí
Událost

Intenzita poruch/prstenec Popis události

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

0.0001
0.0002
0.0003
0.0003
0.0002
0.0005
0.0005
0.0004
0.0002
0.0001
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Závada řezného disku
Úprava konsistence rubaniny
Neodhalené jílové zeminy
Závada na výpusti rubaniny (kalu)
Závada na pracovním disku (noži)
Závada na rezervním noži
Závada na řezném nástroji
Závada na přítlačném systému
Závada v těsnících materiálech
Závada na šneku

Analýza požáru silničního tunelu - Metodika

•
•

Škoda na tunelovém ostění vzniklá jako následek
požáru
Odhad rizika požáru
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Ohlasy na metodiku

•
•
•
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Ohlasy na publikace z redakcí časopisů: např. Advances in
Materials: „Your article published in FIRE SAFETY JOURNAL has left
a deep impression on us. The paper has attracted widespread
attention and interest from researchers and scholars in the field of
Risk.”
Výzvy k navazujícím příspěvkům: Journal of Materials Sciences
and Applications, Journal of Materials, Journal of Advances in
Applied Mathematics, Journal of Traffic and Transportation
Engineering (USA), Advances in Civil Engineering.
Výzva k působení jako Guest editor na prestižním 1st International
Symposium on Mechanics , Aberdeen, Scotland, UK, 12. 7. 2018.
Aplikaci modelu [12], doporučili prof. Yiming Zhang, Habei University
of Technology, Yunteng Wang, Chongging University, Hui Wang, TU
Wien (viz např. zpráva ResearchGate z 20. 11. 2018, kde lze nalézt
další odkazy z Japonska, Velké Británíe ap.)
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Certifikovaná metodika
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Stávající metodika QRAM –
OECD&PIARC zaměřená
na ztráty na lidských
životech
Certifikovaná metodika
zaměřená na materiální
ztráty
Hodnocení ekonomických
dopadů pomocí teorie
užitku

