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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4034. Tècniques de perforació i sosteniment aplicades a obres subterrànies i superficials.
4047. Estudis d'enginyeria geotècnica, incloent-hi la modelització, aplicats a les obres públiques, les estructures subterrànies i altres
estructures geotècniques.
4065. Disseny i execució d'obres superficials i subterrànies.

Genèriques:
3103. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria geològica. Capacitat per plantejar y resoldre problemes
d'enginyeria geològica amb iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de
problemes sistemàtic i creatiu.
3106. Identificar la complexitat dels problemes tractats en les matèries. Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat
proposat. Identificar les opcions per la serva resolució. Escollir una opció, aplicarla i identificar si és necessari canviar-la si no s'arriba
a una solució. Disposar d'eines o mètodes per verificar si la solució és correcta o, com a mínim, coherent. Identificar el paper de la
creativitat en la ciència i la tecnologia.
3107. Identificar, modelar i plantejar problemes a partir de situacions obertes. Explorar les alternatives per a la seva resolució,
escollir l'alternativa òptima d'acord a un criteri justificat. Manejar aproximacions. Plantejar i aplicar mètodes per validar la bondat de
les solucions. Tenir una visió de sistema complex i de les interaccions entre els seus components.
3109. Capacitat per concebre, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit de l'enginyeria geològica. Capacitat per cobrir el
cicle de la vida complet d'una infraestructura o sistema o servei en l'àmbit de l'enginyeria geològica. Això inclou la redacció i
desenvolupament de projectes, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les
activitats objecte dels projectes, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d'especificacions, reglaments i normes
d'obligat compliment, la valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica i
de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.
3112. Identificar les funcions de l'enginyeria i els processos involucrats en el cicle de vida d'una obra, procés o servei. Valorar la
necessitat de la sistematització del procés de disseny. Identificar i interpretar els passos d'un document d'especificació del procés de
disseny (PDS). Completar i millorar documents d'especificació i planificació. Aplicar un procés de disseny sistemàtic en les seves fases
d'implementació i operació. Elaborar informes de progrés d'un procés de disseny. Gestionar eines de suport a la gestió de projectes.
Elaborar un informe final corresponent a un procés de disseny senzill. Conèixer els aspectes econòmics bàsics associats al producte-
procés-servei que s'està dissenyant.
3113. Identificar les necessitats de l'usuari i elaborar una definició de producte-procés-servei i unes especificacions inicials. Elaborar
una especificació del procés de disseny. Dissenyar i seguir un model de gestió del procés de disseny basat en un estàndard. Conèixer
profundament els passos associats a les fases de disseny, implementació i operació. Utilitzar de forma coherent els coneixements i
eines adquirits en les diferents matèries en el procés de disseny i implementació. Avaluar i proposar millores al disseny realitzat.
Avaluar l'aplicació de la legislació, normativa en els àmbits nacional, europeu i internacional
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Transversals:
585. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se
amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts i generar
oportunitats.
586. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una
visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.
589. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
594. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
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

Es dediquen tres hores de classe a la setmana on s'impartirà teoria, ressolució de problemes i s'exposaran casos reals.

L'alumne haurà de posar en pràctica els coneixements adquirits mitjançant la realització d'un treball. El treball consisteix en la
realització d'un avantprojecte de túnel en situació real. Típicament, s'han d'abordar els aspectes següents:

- Descripció topogràfica i geològica de l'emplaçament
- Descripció estructural del massís rocós. Trams del túnel i classificació geomecànica. Estimació de paràmetres resistents globals
- Anàlisi de la interacció roca-sosteniment. Determinació de les corbes característiques. Envolvents lineal i no lineal de ruptura.
Corbes de sosteniment
- Definició del sosteniment a partir d'anàlisi d'interacció i de classificacions geomecàniques
- Anàlisi de l'estabilitat estructural de l'excavació
Definició del procediment constructiu

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

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

Capacitat per a la construcció d'obres geotècniques, en especial excavacions subterrànies tant en sòls com en roques.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Determinar les propietats d'una roca a partir dels resultats de laboratori tant des d'un punt de vista geomecànic com hidrològic.
2. Fer una caracterització d'un massís rocós a partir de dades de camp.
3.  Resoldre  un  problema  d'excavacions  subterrànies  identificant  els  materials  que  cal  travessar,  proposant  campanyes  de
reconeixement i la maquinària més adequada i analitzant la resposta del terreny.

Propietats de la matriu. Discontinuïtats. Mecànica de fractura. Tensions in situ. Fonamentacions en roca. Hidràulica de massissos
rocosos. Coneixements d'estabilitat de talussos. Història de la construcció de túnels. Època dels canals i el ferrocarril. Mètodes
"nacionals" d'excavació. Panorama de les tècniques modernes. Classificacions geomecàniques adaptades a la construcció de túnels.
Classificacions de Terzaghi i Lauffer. Classificacions modernes: índex Q, RMR. Estat de tensions in situ. Influència de la tectònica.
Efecte de l'anisotropia del massís rocós. Mesures in situ. Túnels en règim elàstic. Solucions analítiques. Distribució de tensions i
deformacions. Efecte de la forma de l'excavació. Càlcul numèric de la distribució de tensions. Estabilitat estructural. Determinació de
falques inestables quan hi ha tres famílies de discontinuïtat. Determinació del coeficient de seguretat. Resistència de la roca matriu.
Criteri de Hoek i Brown. Efecte de les discontinuïtats en el criteri de ruptura. Adaptació del criteri de Hoek i Brown als massissos
rocosos. Correlació dels paràmetres del criteri amb els índexs RMR i Q. Corba característica del túnel. Derivació de la corba en règim
elastoplàstic.  Fase  elàstica.  Determinació  de  la  corona  plàstica.  Corbes  característiques  del  sosteniment.  Formigó  projectat.
Encavallades. Bolons. Revestiment continu. Determinació de les condicions d'equilibri. Nou mètode austríac. Cicle de construcció.
Embocadures. Perforació, voladura, desenrunament, sosteniment d'avenç, auscultació. Tuneladores. Túnels en sòls. Mètode belga i
mètode alemany. Escuts. Els túnels i l'aigua. Modificació de la solució elastoplàstica quan hi ha filtració. Efecte de la injecció i el
drenatge.  Estanquitat  del  revestiment.  Assentaments  en  superfície  provocats  per  la  construcció  de  túnels.  Influència  de  les
edificacions. Col·lapse de túnels. Mesures que s'han d'adoptar. Descripció de casos reals.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 12,0 8.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup mitjà 13,0 8.67

Hores grup gran 35,0 23.33

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Excavacions i túnels. Història de la construcció de túnels
Fonamentació de preses. Exemples: El trencament de Malpasset. Estabilitat de talussos en roca. Exemples: El trencament de
Vaiont

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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Introducció a la mecànica de fractura

Descripció:
Introducció. Mecanismes i modes. Mecànica de fractures lineal (Teoria de Griffith, factor intensitat de tensions, tenacitat)
Mecànica de fractures no lineal. Efecte d'escala. Inici i propagació de fractures en roca
Efectes d'escala en el comportament de esculleres

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 9h 48m

Roca matriu, juntes i massís rocós

Descripció:
Roca matriu. Assaigs. Criteris de Mohr-Coulomb i Hoek-Brown
Discontinuïtats. Aspectes generals. Criteris de trencament de Patton i Barton-Choubey

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 7h

Tensions "in situ"

Descripció:
Importància. Estats tensionals al voltant de túnels i excavacions
Mesura de tensions "in situ". Alliberament de tensions "in situ". Restitució de tensions. Fractura hidràulica. Canvis de tensions en
inclusions

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Estabilitat de talussos en roca

Descripció:
Introducció. Tipologia de ruptures. Dades de camp pel seu estudi. Criteri cinemàtic de ruptura
Mètodes d'anàlisi. Factor de seguretat. Equilibri límit. Trencament planes, en falca i bolcada. Mètodes numèrics. Correcció i
estabilització
Disseny complet d'un talús en roca

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m
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Túnel circular en terreny elastoplàstic. Corbes característiques

Descripció:
Deformació plana. model elastoplàstic de Mohr-Coulomb. Model elastoplàstic de Hoek-Brown
Cavitat esfèrica. Model elastoplàstic de Mohr-Coulomb. Model elastoplàstic de Hoek-Brown

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 7h

Interacció túnel-sosteniment

Descripció:
Corbes de sosteniment. Bolons. Revestiments circulars i encavallades. Fenòmens 3D al front

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

Aigua i massís rocós

Descripció:
Permeabilitat de fractures. Flux en xarxes de fractures. Llei de tensions efectives. Acoblament hidromecànics
Corbes característiques de túnels en presència de flux. Implicacions

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Construcció de túnels en roca

Descripció:
Mètodes tradicionals. Nou Mètode Austríac (NMA). Estabilitat de emboquille. Màquines tuneladores i rozadores

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Estabilitat de front en túnels

Descripció:
Aplicació de teoremes del col.lapse plàstic. Solucions 2D i 3D per túnels circulars. Cas no drenat
Estabilitat en condicions drenades. Exemple / pràctica: Túnels de la Floresta en pissarres

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 7h
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Construcció de túnels en sòls

Descripció:
Mètodes tradicionals. Belga. Alemany. Exemple / pràctica: Construcció de metros a Barcelona
Escuts. Línia de l'AVE a Barcelona

Dedicació: 9h 36m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Moviments induïts per túnels

Descripció:
Seients en superfície. Mètodes empírics. Pèrdua de terreny
Desplaçaments al voltant de túnels. Mètodes teòrics i semiempírics. Efecte de moviments sobre estructures. Mètodes de Burland i
Boscardin / Cording

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Avaluació

Dedicació: 14h 23m
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura s'avaluarà a partir de la nota mitja dels dos examens realitzats, un per cada una de les dues parts del curs.

Es calcularà una nota mitja geomètrica dels dos examens

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària tindran opció a realitzar una prova de
reavaluació en el període fixat en el calendari acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació 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 reavaluació serà de cinc (5,0). La no assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, 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 el segona examen es considerarà com a puntuació zero.
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