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PROFESSORAT

Professorat responsable: NURIA MERCE PINYOL PUIGMARTI

Altres: IGNACIO CAROL VILARASAU, ALESSANDRA DI MARIANO SIMONCINI, NURIA MERCE PINYOL
PUIGMARTI, ANNA RAMON TARRAGONA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
8200. Aplicació dels coneixements de la mecànica de sòls i de les roques per al desenvolupament de l'estudi, projecte, construcció i
explotació de fonamentacions, desmunts, terraplens, túnels i altres construccions realitzades sobre o a través del terreny, qualsevol
que sigui la naturalesa i l'estat d'aquest, i qualsevol que sigui la finalitat de l'obra que es tracti.

Transversals:
8559. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre els mecanismes en què es basa la recerca científica, així com els
mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos d'R+D+I.
8560. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
8561. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

METODOLOGIES DOCENTS

Es dediquen tres hores de classe a la setmana on s'impartirà teoria i resolució de problemas, i s'exposaran alguns casos reals.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

Adquirir els coneixements necessaris per a la interpretació del comportament de les roques i massissos rocosos i la capacitat de
dissenyar d'obres geotècniques, en especial excavacions subterrànies, tant en sòls com en roques.
L'assoliment del continguts de l'assignatura permetran a l'alumne disposar dels següents coneixements i capacitats:
- Caracteritzar el comportament mecànic i hidrològic dels massissos rocosos.
- Caracteritzar el comportament de la roca matriu.
- Caracteritzar el comportament de les discontinuïtats a partir de les teories de la mecànica de fractura.
- Entendre, interpretar i estimar el comportament tenso-deformacional al voltant d'una excavació tenint en compta la resposta
elàstica i plàstica del terreny i mitjançant solucions analítiques, empíriques i numèriques. .
-  Entendre,  interpretar  i  estimar el  comportament tenso-deformacional  de diferents  tipus de sosteniments en túnels  (formigó
projectat, bolons, encavallades i anells de formigó) i la seva interacció amb el terreny.
- Entendre, interpretar i estimar els moviments induïts per excavacions subterrànies.
- Conèixer els diferents procediments d'excavació de túnels.
- Conèixer en detall casos reals.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 9,8 7.83

Hores aprenentatge autònom 80,0 63.95

Hores grup gran 19,5 15.59

Hores grup mitjà 9,8 7.83

Hores activitats dirigides 6,0 4.80

Dedicació total: 125.1 h

CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
- Introducció general de l'assignatura
- Introducció per a la Mecànica de Roques
- Fonaments i aplicacions. Plantejament mecanicista i plantejament empíric. Classificacions Geomecàniques

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

Descripció:
- Introducció. Mecanismes y modes.
- Mecànica de fractura lineal (Teoria de Griffith, factor d'intensitat de tensions, tenacitat)
- Mecànica de fractures no lineal. Efecte escala. Inici i propagació de fractures.
- Exemple/Pràctica: Efecte escala en el comportament de l'escullera

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

Roca matriu, juntes i massís rocós

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

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

Tensió in situ

Descripció:
- Importància. Estat tensionals entorn a una excavació
- Mesures de tensió "in situ". Alliberació de tensions "in situ". Restitució de tensions. Fractura hidràulica. Canvis de tensions en
inclusions.

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

Aigua i massís rocós

Descripció:
- Permeabilitat de fractura. Flux en xarxes de fractura. Llei de tensions efectives. Acoblament hidromecànic.
- Corbes característiques de túnels en presència de flux d'aigua. Implicacions.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 3h 30m

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: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m
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Interacció túnel sosteniment

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

Dedicació: 4h 48m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Construcció de túnels en roca

Descripció:
Mètodes tradicionals. Nou Mètode Austríac. Estabilitat de l'entrada dels túnels. Màquines tuneladores i rossadors.

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

Estabilitat de fronts de túnels

Descripció:
Aplicació de teoremes de col*lapse plàstic. Solucions 2D y 3D per a túnels circulars.

Dedicació: 3h 35m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 2h 05m

Construcció de tunels en sòls

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

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

Moviments induits per túnels

Descripció:
- Assentaments en superfície. Mètodes empírics. Pèrdua de terreny.
- Desplaçaments al voltant d'un túnel. Mètodes teòrics i semiempírics. Efecte de moviments sobre estructures. Mètode de Burland
i Boscardin-Cording.

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

Dedicació: 9h 36m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura s'avaluarà a partir de la nota mitja dels dos exàmens realitzats durant el curs, el primer a mitjans de quadrimestre (E1)
i un altre al final del quadrimestre (E2).

L'examen E1 avaluarà els coneixements relacionats amb la primera part de l'assignatura (Mecànica de Roques) i l'examen E2 avaluarà
els coneixements relacionats amb la segona part de l'assignatura (Excavacions Subterrànies).

La nota final del curs es calcularà a partir d'una mitja geomètrica de les dues notes de l'examen:

Nota Assignatura = v(NotaE1*NotaE2)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza algún examen es considerarà puntuació 0.

Els examens es realitzarán sense poder consultar apunts.
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