Obrazec – kratek opis programa usposabljanja MR

1. Raziskovalna organizacija:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova c. 2, 100 Ljubljana
2. Ime in priimek mentorja:
Matjaž MIKOŠ
3. Področje znanosti iz šifranta ARRS:
2.20 Vodarstvo
4. Kontaktni e-naslov mentorja:
matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si

5. Kratek opis programa usposabljanja:
Mladi/a raziskovalec/ka (MR) bo vključen/a v delo na Katedri za splošno hidrotehniko (KSH) na UL
FGG na področju pregradnega inženirstva (A) ali gradbene tehnologije (B).
Podrobneje bo program dela določen v septembru 2015 v soglasju z izbranim kandidatom/ko ob
upoštevanju posebnih kompetenc kandidata/ke (terensko delo, uporaba merilne tehnike, veselje do
laboratorijskega dela, nagnjenost k modeliranju in intenzivni uporabi računalnika) in njegovih/njenih
dosedanjih izkušenj in strokovne izobrazbe (gradbeništvo, vodarstvo in komunalno inženirstvo, druge
inženirske vede, …). MR bo vpisal/a doktorski študijski program Grajeno okolje.
(A) - Program dela na področju pregradnega inženirstva obsega raziskave s področja varnosti
pregrad, statično-stabilitetnih analiz, ter statičnega modeliranja konstrukcije velikih pregrad. Za
študijske in raziskovalne namene ima KSH na voljo ustrezno programsko opremo (Diana, Cadam,
SAP) in modele odločitve pri analizi varnosti pregradnih objektov, ki so bili pridobljeni na osnovi
razvojno-raziskovalnega projekta Ministrstva za obrambo RS »Vodpreg« in evropskega projekta
»KultuRisk«. Z uporabo in nadgradnjo programskih orodij bo omogočen razvoj lastnih modelov
analize tveganja, ki ga velike pregrade predstavljajo v okolju in prostoru. Cilj programa dela je razvoj
tovrstnih modelov kot podpora odločanju pri upravljanju z velikimi pregradami v smislu zagotavljanje
obratovalne varnosti in kondicijske pripravljenosti objektov.
(B) - Program dela na področju gradbene tehnologije obsega raziskave s področja tehnologij
specialnih hidrotehničnih betonov, s poudarkom na masivnem betonu in abrazijsko odpornem betonu
in posledično na vplivu na varnost in stabilnost pregradnih objektov. Program obsega uvajanje novih
tehnologij pri spremljanju specifičnih fizikalnih parametrov pri vgrajevanju masivnega betona (optični
kabli) in spremljanje odzivnosti konstrukcije na obremenitve (laserski profilometer in laserski
vibrometer) s ciljem čim boljše interpretacije določenih fizikalnih procesov (sproščanje hidratacijske
toplote, abrazijska erozija, odzivnost konstrukcije na obremenitve,….) kar omogoča modeliranje
pojavov in analizo vplivov na varnost konstrukcije. Predviden program raziskav načrtuje izvajanje
meritev pri gradnji pregrad na spodnji Savi.
V okviru dela na KSH bo MR formalno delal/a v ARRS raziskovalnem programu P2-0180 Vodarstvo
in geotehnika ter nabiral/a raziskovalne izkušnje na obstoječih raziskovalnih in aplikativnih projektih:
Raziskave hidrotehničnih betonov na spodnji Savi ter Umeščanje pregrad na Muri in srednji Savi v
prostor.

