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Ajitanshu Vedrtnam má dve desaťročia výskumných a pedagogických skúseností. Má ukončené B.E. 
(strojárstvo), M.B.A. (marketing), M.E. (výroba) – je držiteľ zlatej medaily GATE (M.E) a Ph.D. 
(Aplikovaná mechanika). Dr. Vedrtnam je príjemcom prestížnych štipendií vrátane grantov Marie-
Curie (GOT ENERGY TALENT a SASPRO2), postdoktorandských štipendií z University of California, USA, 
National University of Ireland, Ireland, Singapore Research Foundation, Singapur, Technion Israel 
Institute of Technológia, Izrael, Výskumné štipendium od Ministerstva HRD, Govt. z Indie. 
Dr. Vedrtnam zabezpečil financovanie vo výške < 92 miliónov INR na viaceré výskumné projekty od 
medzinárodných a národných finančných agentúr, ako je Ministerstvo vedy a techniky, Govt. Indie, 
Európskej únie, IC IMPACT, Kanady, Science Foundation Írsko, Singapurskej výskumnej nadácie, 
Ministerstva HRD, India, NAVA, Poľsko atď. Dr. Vedrtnam publikoval viac ako 110 článkov vrátane 50
+ článkov v časopisoch s vysokým vplyvom, patenty a 4 knihy. Dr. Vedrtnam sa aktívne zapája do 
translačného výskumu budovania najmodernejších technologických systémov na zvládanie kľúčových 
výziev súvisiacich s konštrukčnými materiálmi, dodávkami energie a environmentálnymi 
problémami. Dr. Vedrtnam pôsobí ako vedecký hodnotiteľ, člen expertov vo viacerých paneloch a 
komisiách rôznych vládnych a mimovládnych agentúr; člen Ph.D. výboru a bol pozvaný na viac ako 
100 plenárnych, kľúčových prednášok na medzinárodných konferenciách. Viedol veľký počet 
študentov o problematike kompozitov na báze cementu, materiálov na skladovanie energie, biopalív, 
štrukturálneho skla, výrobe aditív, kompozitných materiáloch a aerodynamike. Pôsobí ako 
šéfredaktor, redaktor, člen redakčnej rady a recenzent pre mnohé vedecky indexované webové 
stránky a iné recenzované časopisy. 

ZHRNUTIE PROJEKTU
Zlepšenie štrukturálnej bezpečnosti a energetickej účinnosti 
prostredníctvom vývoja trvalo udržateľných cementových 
kompozitov odolných voči extrémnym teplotám s funkciami 
samoliečenia po požiari

Zhoršenie úžitkových vlastností betónu pri extrémnych podmienkach (požiaru, striedavé pôsobenie 
zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov (FTC- Freeze-thaw cycles)) je značne preskúmané.  Betón je 
náchylný k praskaniu v dôsledku striedavého pôsobenia zmrazovania- rozmrazovania, zmrašťovania 
pri vysychaní,  únavového a dotvarovacieho zaťažovania, oneskorenej tvorby ettringitu, korózie 
výstuže atď. Úžitkové vlastnosti betónu pri požiari klesajú v dôsledku slabej odolnosti jeho zložiek 
voči tepelným účinkom ohňa (rozvoľnenie   rozhrania kameniva a cementovej pasty, deformácia 
kameniva, narušenia gélu hydrátu kremičitanu vápenatého (C-S-H), chemickej premeny cementovej 
pasty a vnútorného napätia v dôsledku vnútorných vodnej pary). Architekti a inžinieri preto 
intenzívne uvažujú o vývoji alternatívnych energeticky účinných stavebných materiálov, ktoré 
spĺňajú požiadavky aplikácií v extrémnych teplotách a zároveň neprekáža ich konštrukčné zámery. 
Tento návrh sa zameriava na vývoj cementových kompozitov (CBC- Cement-Based Composites)  
odolných voči extrémnym teplotám, ktoré majú schopnosť samoliečiť sa po požiari. Nové CBC odolné 
voči požiaru sa budú vyvíjať na základe výberu najvhodnejšej metódy biogénneho hojenia trhlín, 
prispôsobením distribúcie a riadením aktivácie baktérií prostredníctvom nových metód enkapsulácie 
a imobilizácie. Vývoj CBC odolných voči extrémnym teplotám bude využívať pasívne a aktívne 
metódy. Pasívne metódy budú pozostávať zo začlenenia nehorľavých poréznych látok do produktov 
spaľovania v správnom pomere, určenia vhodných zložiek a metód úpravy. V rámci aktívnych metód 
bude zahrnuté použitie clona proti vodnej hmle a inovatívnych systémov mazania. Nové 
experimentálne metódy, ako sú dynamické požiarne testy spojené s ultrazvukovými testami budú 
poskytovať  údaje o vyvinutých CBC počas realistického scenára požiaru.
Modely konečných prvkov a zjednodušené matematické modely budú vytvorené a overené pomocou 
experimentálnych údajov, čo umožní skúmanie podmienok, ktoré neboli experimentálne skúmané. 
Tieto modely umožnia inžinierom vykonať návrh CBC založený na výkone počas požiarov. Navrhne sa 

stratégia na zmiernenie chemickej a tepelnej degradácie CBC.
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