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Guia docent
250220 - HIDRCOND - Hidràulica de Conduccions

Última modificació: 21/11/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 9.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARTI SANCHEZ JUNY

Altres: MARIA SOLEDAD ESTRELLA TORAL, EDUARDO MARTÍNEZ GOMARIZ, MARTI SANCHEZ JUNY,
JACKSON DAVID TELLEZ ALVAREZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3076. Coneixement dels conceptes i els aspectes tècnics vinculats als sistemes de conduccions, tant en pressió com en làmina lliure.
3077. Coneixement dels conceptes bàsics d'hidrologia superficial i subterrània.
3087. Coneixements i capacitat per projectar i dimensionar obres i instal.lacions hidràuliques, sistemes energètics, aprofitaments
hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.
3090.  Coneixements  i  comprensió  dels  sistemes d'abastament  i  sanejament,  així  com del  seu dimensionament,  construcció  i
conservació

Transversals:
592. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
596.  TREBALL  EN EQUIP  -  Nivell  1:  Participar  en  el  treball  en  equip  i  col·laborar-hi,  un  cop  identificats  els  objectius  i  les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
599. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
602. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials on el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la
matèria, presenta exemples i realitza exercicis.
Es dedica 1 hora a la setmana a la resolució d'exercicis pràctics amb una major interacció amb l'estudiant per tal de consolidar els
objectius d'aprenentatge generals i específics. En aquest exercicis proposats pel professor, l'alumne pot consultar apunts, parlar amb
els companys. El professor va seguint el treball dels alumnes, responen a les preguntes que fan i orientant en la resolució. Al finalitzar
la classe el professor recull els exercicis, per corregir i avaluar. Desprès de l'avaluació es lliura als alumnes l'enunciat amb el resultat a
traves d'Atenea .

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement dels conceptes i els aspectes tècnics vinculats als sistemes de conduccions tant en pressió com en làmina lliure.
Capacitat per resoldre problemes hidràulics bàsics en enginyeria.

1. Capacitat per aplicar les equacions del moviment de fluids a casos d'enginyeria relacionats amb conduccions a pressió i en làmina
lliure.
2. Capacitat per resoldre problemes de xarxes de canonades incloent-hi elements auxiliars com ara colzes i vàlvules.
3. Capacitat d'analitzar el flux d'aigua en canals oberts en geometries o condicions bàsiques.

Comprendre  les  característiques  dels  fluids:  compressibilitat,  viscositat,  canvi  de  fase  i  tensió  superficial.  Estàtica  de  líquids.
Coneixements sobre les equacions de moviment de fluids per aplicar-les al flux en conductes. Continuïtat, quantitat de moviment,
trinomi de Bernoulli. Moviment turbulent i nombre de Reynolds. Coneixements sobre el moviment permanent i variable en canonades,
incloent-hi la conservació de l'energia i l'anàlisi de pèrdues de càrrega, així com sistemes de bombament. Coneixements sobre el
moviment permanent i variable en làmina lliure i aplicació al funcionament de canals. Lleres erosionables. Anàlisi dimensional. Lleis de
semblança. Models. Coneixements bàsics d'hidrologia superficial.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 30,0 13.33

Hores activitats dirigides 9,0 4.00

Hores grup gran 45,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 126,0 56.00

Hores grup petit 15,0 6.67

Dedicació total: 225 h

CONTINGUTS

Tema 1 Característiques mecàniques dels fluids

Descripció:
Definició de fluid.
Propietats dels fluids, (densitat, pes específic).
Canvis d'estat, pressió de vapor, cavitació.
Conceptes d'esforços: tensions normals i tangencials
Esforços normals en líquids, mòdul de compressibilitat.
Esforços tangencials en líquids, concepte de viscositat.

resolució d'exercicis

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 7h
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Tema 2 Hidrostàtica

Descripció:
Equació general. Estàtica de líquids en camp gravitatori. Empenta sobre parets planes. Empenta sobre parets corbes. Equilibri
d'un sòlid totalment submergit. Subpressió. Equilibri d'un sòlid parcialment submergit. Equilibri relatiu.
Exercicis

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Tema 3 Conceptes i equacions fonamentals en el moviment dels fluids

Descripció:
Fluids reals i fluids perfectes. Flux al voltant de contorns. Capa límit: separació.
Descripció del moviment. Variacions d'una propietat: variació local i material. Equació de la continuïtat aplicada a un tub de flux.
Equació del flux de la quantitat de moviment: aplicació a un tub de flux. Trinomi de Bernoulli en valors mitjans: Variació al llarg
d'un tub de flux.Experiència i nombre de Reynolds. Moviment turbulent en conductes.
Exercicis

Dedicació: 26h 24m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 15h 24m

Tema 4 Flux a pressió en canonades

Descripció:
Moviment permanent i variable. Conceptes i equacions bàsiques del moviment permanent: equacions de la continuïtat i de la
conservació de l'energia. Línia d'energia: altura piezomètrica. Pèrdues d'energia. Àbac de Moody: discussió i anàlisi de la
influència del grau de turbulència.
Descripció esquemàtica d'una turbomàquina. Corba característica. Bombes en sèrie i en paral.lel. NPSH. Elements d'una impulsió.
Mesures de pressió, velocitat i cabal.
Exercicis
Introducció al règim nio permanent en canonades, causes que el poden provocar. Anàlisi del cop d'ariet, tancament total i
instantani, ones periòdiques de sobrepressió i depressió.
Exercicis

Dedicació: 43h 12m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 25h 12m
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Tema 5 Flux en làmina lliure

Descripció:
Introducció a la làmina lliure, comparació amb el moviment a pressió. Classificació del transport en làmina lliure respecte al
temps i l'espai. Paràmetres geomètrics dels canals, seccions característiques, variables hidràuliques del moviment, definició del
nombre de Froude. Moviment permanent i uniforme en làmina lliure, consideracions bàsiques. Igualtat de pendent geomètrica i
motriu. Distribució de pressions hidrostàtiques. Formules de Chezy, Hazen - Williams, Manning. Càlcul del moviment uniforme.
Utilització de la fórmula de Manning. Corba de capacitat d'una secció, secció òptima per a un canal. Càlcul de la capacitat a la
secció d'un riu, estimació dels coeficients de Manning. Endegaments.
Energia específica. Règim crític. Secció de control. Ressalt hidràulic.
Ejercicios
Corbes de rabeig: classificació, condicions de contorn i integració.
Exercicis
Transicions. Desguassos i sobreeixidors. Aforaments. Disseny de canals.
Exercicis
Introducció a les principals aplicacions del model de càlcul en làmina lliure HECRAS
Concepte d'hidrograma. Equacions de Saint-Venant,

Dedicació: 88h 48m
Grup gran/Teoria: 18h
Grup mitjà/Pràctiques: 13h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 51h 48m

Tema 6 Introducció als models físics

Descripció:
Dimensions. Teorema de pi, Nombres adimensionals a hidràulica. Significat dels nombres de Froude i Reynolds.
Teoria de la semblança, semblança de Froude. Efectes d'escala

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Tema 7 Hidrologia Superficial

Descripció:
Cicle hidrològic. Balanç hídric. Vapor d'aigua a l'atmosfera. Processos d'inici i formació de la precipitació. Dades de pluja. Períodes
de retorn. Valors extrems de la precipitació. Descripció temporal i espacial de la pluja. Concepte de corba intensitat-durada-
freqüència.
Descripció física d'una conca: xarxa hidrogràfica. Escolament superficial. Temps de concentració. Corba àrea / temps. Anàlisi de
l'hidrograma. El mètode racional. Coeficient d'escolament i llindar d'escolament.

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 9h 48m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada. L'avaluació continuada consisteix a fer
diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora
d'aquesta).

Les proves d'avaluació consten de qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al
coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

La qualificació final (NF) s'obté a partir de l'aplicació de la següent expressió:

NF = 0.3·NA+0.3·NG + 0.4·NC

On

-NA: mitjana aritmètica de les proves ordinàries d'avaluació
-NG: mitjana geomètrica de les proves ordinàries d'avaluació
-NC: mitjana aritmètica de les activitats proposades pels professors al llarg del curs

L'estudiant pot renunciar al procés d'avaluació continuada o bé comunicant-ho per escrit al professor responsable al començament de
curs o bé per la no assistència al 20% de les activitats NC. En tal cas la NF de l'assignatura es calcularà fent:

NF = NG

Criteris de qualificació i d'admissió a la re-avaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de re-avaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de re-avaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de re-avaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de re-avaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada. Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap
d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el període programat, es considerarà com a puntuació
zero.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Chadwick A. J.; Morfett, J.C. Hydraulics in civil engineering. London: Allen and Unwin, 1986. ISBN 0046270035.
- Mataix, C. Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. 2a ed., ampl. y p al día, rev. y red. en el SI. Madrid: Ediciones del Castillo,
1982. ISBN 8421901753.
- Carvalho, A. Hidráulica. 3a ed. Lisboa: Fundaçao Calouste Gulbenkian, 1991.
- López Andrés, L. Manual de hidráulica. Alicante: Universidad de Alicante, 1997. ISBN 8479083204.
- Sanchez,M.; Bladé,E.; Puertas,G. Hidráulica [en línia].  Barcelona: Edicions UPC, 2005 [Consulta: 04/03/2021].  Disponible a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36802. ISBN 8483018217.

Complementària:
- Lencastre, A. Manual de ingenieria hidráulica. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 1998. ISBN 8495075164.
- López, L. Problemas de hidráulica. Alicante: Universidad de Alicante, 1999. ISBN 8479086475.
- Giles. R. V. Mecánica de los fluidos e hidráulica. 2a ed. Madrid: McGrawHill, 1994. ISBN 8448118987.
- Chown, V.T. Hidráulica de los canales abiertos. Santafé de Bogotá: MGrawHill, 1994. ISBN 9586002284.
- Puertas, J.; Sánchez, M. Hidráulica. Madrid: Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos,, 2001.
- Blade, E ... [et al.]. Modelación numérica en ríos en régimen permanente y variable : una visión a partir del modelo HEC-RAS [en
línia]. Edicions UPC. Barcelona: Edicions UPC, 2009 [Consulta: 26/07/2021]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36841. ISBN
9788498803891.

http://hdl.handle.net/2099.3/36802
http://hdl.handle.net/2099.3/36841


Data: 01/12/2022 Pàgina: 6 / 6


