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Guia docent
250ST2025 - 250ST2025 - Transport Ferroviari

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN CADENA DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MOBILITAT (Pla 2014).
(Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: MIQUEL MORATA ROYES

Altres: Segon quadrimestre:
MIQUEL MORATA ROYES - 10

METODOLOGIES DOCENTS

Hi haurà classes de teoria i de problemes pràctics per consolidar l'aprenentatge de l'assignatura.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu del curs és exposar els principis bàsics i dotar als participants de les eines fonamentals per a conèixer l'estat actual de
coneixement a l'àmbit de l'explotació de línies de ferrocarril.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Introducció al mode ferroviari

Descripció:
El mode ferroviari. Xifres dels ferrocarrils al món. Història de l'ferrocarril. Aspectes claus i majors reptes del ferrocarril a
l'actualitat. Organització de el sector ferroviari. Introducció a sistema ferroviari: infraestructura, material rodant, electrificació,
comunicacions i senyalització.

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h
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Organització del transport de mercaderies

Descripció:
Diferents tipus de transport de Mercaderies per Ferrocarril. Evolució i Futur. Principals problemes i aptituds del transport de
mercaderies per ferrocarril. Mercats de Transport. El Transport Combinat, Sistemes.

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 9h

Organització del transport de viatgers

Descripció:
Té com a objectiu diferenciar els principals serveis ferroviaris de viatgers existents, destacant les seves característiques singulars,
indicadors de servei i paràmetres tècnics i comercials que els configuren. Serveis Metropolitans, Rodalies, Mitja Distància i Llarg
recorregut-Alta Velocitat. S'estudiaran casos concrets de diferents operadors ferroviaris. La Qualitat del Servei Ferroviari,
Concepte i Criteris per a la seva avaluació.

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 9h

Estacions i terminals ferroviàries

Descripció:
Es destaquen les característiques singulars i especifiques que s'han de considerar en el disseny d'una estació de ferrocarril perquè
pugui desenvolupar les seves funcions. Classificació de les estacions de ferrocarril i característiques diferencials. Així mateix
s'exposaran els elements ferroviaris bàsics a definir en una estació de viatgers i com efectuar el dimensionament de cada un
d'ells.

Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h

Principis bàsics de les circulacions ferroviàries

Descripció:
S'exposen els principis específics que presenten la circulacions ferroviàries per desenvolupar el seu moviment. S'analitzen entre
altres aspectes els relatius a les resistències a l'avanç en el mode ferroviari, l'arrencada com a cas singular, adherència, potència
de tracció precisa, incidència dels túnels en l'explotació d'una línia, frenat d'una composició. Variacions i aspectes específics
introduïts en l'explotació de línies d'alta velocitat. Estat de l'art en diferents administracions ferroviàries.

Dedicació: 17h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 9h
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Sistemes de tracció ferroviària

Descripció:
Es descriuen els diferents sistemes de tracció emprats al ferrocarril. Avantatges i inconvenients de cada un d'ells i grau d'aptitud
en funció de les característiques específiques de l'explotació que es pretén desenvolupar. Es descriuen els diferents tipus de
tracció elèctrica utilitzats en les explotacions ferroviàries existents. Criteris a considerar per electrificar una línia, repercussions i
condicionants tècnics i econòmics. Característiques que han de presentar els diferents sistemes de captació de corrent. Interacció
Pantògraf - Catenàries. Cas específic de l'Alta Velocitat i consideracions addicionals que introdueix. Solucions adoptades en
diferents administracions ferroviàries mundials.

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 9h

Instal·lacions de seguretat

Descripció:
Principis fonamentals de la Senyalització Ferroviària. Concepte de cantó i circuit de via. Senyalització lateral mitjançant circuits de
via. Repetició de la senyalització en cabina, diferents sistemes existents. Sistemes de senyalització a diferents països europeus.
La senyalització a l'Alta Velocitat, sistemes disponibles. Sistema ERTMS, Nivells d'implantació.

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 9h

Sistemes d'explotació

Descripció:
Objectius i Requisits d'un sistema d'explotació ferroviari. Evolució dels sistemes d'explotació. Limitacions. Sistemes d'explotació a
les línies ferroviàries actuals. Sistemes avançats. Sistemes d'Explotació i Bloqueig a ADIF i Renfe.

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 9h

Planificació del moviment de trens

Descripció:
Com a cas més genèric i complex, es desenvolupa la metodologia i eines utilitzades per organitzar l'explotació d'una Xarxa
Ferroviària multi-operador, amb serveis comercials diferenciats, particularizándose per al cas de la Xarxa Ferroviària d'ADIF.

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 7h
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Capacitat d'una línia ferroviària

Descripció:
Concepte de capacitat d'una línia ferroviària. Diferents sistemes per a la determinació de la capacitat d'una línia. Tren Tipus.
Limitacions. Alternatives per incrementar o millorar la capacitat d'una línia. Situació s'especifica en diferents administracions.

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 7h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El mètode de qualificació serà:
- 50% treball de curs
- 50% examen final
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