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PROFESSORAT

Professorat responsable: Parcerisa Duocastella, David

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixement adequat d'aspectes científics i tecnològics de geotècnia.
2. Capacitat per a la realització d'estudis de gestió del  territori  i  espais subterranis, incloent la construcció de túnels i  altres
infraestructures subterrànies.

METODOLOGIES DOCENTS

Les pràctiques es realitzen exclusivament a les aules d'informàtica amb el suport del professorat i de vídeotutorials. Inicialment
s'explica l'ús de diferents eines de software, es proposa la realització de diverses tasques relacionades amb el software les quals s'han
d'entregar a través de la plataforma digital ATENEA i posteriorment és corregeixen i qualifiquen. De forma complementària es pot
realitzar una sortida de camp dedicada a la comprensió de les classificacions geomecàniques dels massissos rocosos.

Les classes teòriques consisteixen essencialment en exposicions magistrals amb Power Point fomentant, en la mesura del possible, la
participació activa de l'alumnat mitjançant el plantejament de qüestions referents a la classe exposada durant el desenvolupament
d'aquesta. Tots els Power Points estan disponibles al campus virtual ATENEA per la seva consulta.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura de Modelització de les Excavacions Subterrànies, l'estudiant ha de ser capaç de:
· Identificar els diferents tipus de terreny, les seves característiques i la influència sobre possibles excavacions.
· Reconèixer les distorsions que produeixen les excavacions en l'estat d'esforços del terreny.
· Conèixer les tècniques d'excavació i sosteniment bàsiques i quan s'han d'aplicar en funció del terreny i de l'obra a realitzar.
· Realitzar un model 3D de les unitats geològiques/geotècniques del subsòl mitjançant l'ús de software.
· Realitzar models de deformacions i distorsió d'esforços al voltant d'una excavació subterrània mitjançant l'ús de software.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 45,0 36.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Títol del contingut 1: Introducció a les Infraestructures Subterrànies

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Definicions bàsiques de les Obres Subterrànies.
Tipus bàsics d'obres subterrànies.
Exemples d'obres subterrànies i de problemes enginyerils associats.

Objectius específics:
En acabar aquest tema, l'estudiant serà capaç de:
1. Comprendre què és uns Infraestructura Subterrània.
2. Comprendre les principals problemàtiques associades a la construcció d'aquestes infraestructures.

Activitats vinculades:
Activitat 3 i 4

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

Títol del contingut 2: Caracterització del Terreny

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
El concepte de sòl, roca i de massís rocós i com fer-ne una caracterització i estudi com a pas previ a la construcció d'un túnel.
Anàlisi de discontinuïtats i altres paràmetres en massissos rocosos.
Caracterització de subsòls estratificats.

Objectius específics:
En acabar aquest tema, l'estudiant serà capaç de:
1. Distingir entre un subsòl de roca i de sòl.
2. Conèixer els assaigs de caracterització del terreny bàsics.
3. Gestionar les dades aportades pels sondeigs d'investigació del terreny.
4. Modelitzar un subsòl estratigràfic a partir de les dades dels sondeigs.

Activitats vinculades:
Activitats 1, 3, 4 i 5

Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 15h
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Títol del contingut 3: Tensions al voltant d'una excavació

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
L'evolució de les tensions principals al voltant d'un túnel i com es modifiquen aquestes tensions en aplicar un sosteniment.

Objectius específics:
En acabar aquest tema, l'estudiant serà capaç de:
1. Entendre què són l'estat d'esforços, els esforços principals i la llei de tensions en sòls secs, humits i saturats.
2. Entendre com es modifiquen aquestes tensions al voltant d'una excavació.

Activitats vinculades:
Activitats 2, 3, 4 i 5

Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 12h

Títol del contingut 4: Tècniques de construcció i sosteniment

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Les principals tècniques i maquinaria per realitzar una excavació i els diferents tipus de sosteniments en funció del tipus de
terreny.

Objectius específics:
En acabar aquest tema, l'estudiant serà capaç de:
1. Conèixer els principals tipus de mètodes d'excavació.
2. Conèixer els principals tipus de sosteniments.

Activitats vinculades:
Activitats 2, 3 i 4

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 20h

Títol del contingut 5: Interacció entre excavacions i sosteniments

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Interacció de sosteniments amb el terreny i determinació de les corbes de sosteniment.

Objectius específics:
En acabar aquest tema, l'estudiant serà capaç de:
1. Entendre una corba de sosteniment.
2. Analitzar el risc de caiguda de blocs en túnels construïts en massissos rocosos.

Activitats vinculades:
Activitats 2, 3 i 4

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 15h
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Títol del contingut 6: Control de risc i monitoratge

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
Monitoratge d'un túnel a partir d'assaigs d'auscultació del terreny i gestió del risc durant la construcció del túnel.

Objectius específics:
En acabar aquest tema, l'estudiant serà capaç de:
1. Identificar els principals riscs durant l'excavació d'un túnel.
2. Què son els assaigs d'auscultació del terreny. Funcion ament i comprensió de resultats en assaigs inclino mètrics,
extensomètrics, en cèl·lules de pressió i en extensímetres.

Activitats vinculades:
Activitats 3 i 4

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 15h

ACTIVITATS

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1: Realització d'un model 3D del subsòl mitjançant Vulcan

Descripció:
Es dedicaran diverses sessions a les aules d'Informàtica per elaborar un model 3D de les unitats geològiques/geotècniques de
subsòl en una zona concreta mitjançant programari especialitzat (Maptek Vulcan)

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant ha de ser capaç de:
· Utilitzar els programaris Maptek Vulcan per realitzar un model 3D del subsòl.

Lliurament:
Cada estudiant haurà d'entregar un model 3D a través del campus digital ATENEA.

Dedicació: 11h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 6h

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2: Realització d'un model 3D d'esforços i deformacions en un túnel mitjançant el software de
Rocscience

Descripció:
Es planteja utilitzar diferents programes de la suite de Rocscience per modelitzar esforços i deformacions al voltant d'una
excavació subterrània.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat dirigida l'estudiant ha de ser capaç de realitzar models 3D de deformacions i distorsió d'esforços al voltant
d'una excavació subterrània.

Lliurament:
Els estudiants hauran d'entregar diverses tasques a través del campus digiutal ATENEA.

Dedicació: 10h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 5h
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TÍTOL DE L'ACTIVITAT 3: Examen sobre els continguts teòrics de l'assignatura

Descripció:
A la part final del curs es realitza un qüestionari avaluatiu dels continguts teòrics impartits.

Objectius específics:
Demostrar que s'han assolit els coneixements teòrics.

Lliurament:
Els estudiants lliuren l'examen completat.

Dedicació: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 1h

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 4: prova final d'avaluació de l'assignatura

Descripció:
Prova individual en una aula on caldrà demostrar l'assoliment dels coneixements teòrics de l'assignatura i/o de la realització d'un
model de 3D del subsòl amb Maptek Vulcan en cas de no haver superat les proves realitzades durant el curs.

Objectius específics:
En acabar la prova l'alumne ha d'haver demostrat que ha assolit els coneixements bàsics sobre modelització d'excavacions
subterrànies.

Lliurament:
Resolució de la prova.

Dedicació: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 12h

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 5: Sortida de camp

Descripció:
Es realitza una visita a un aflorament i es realitza la determinació de diverses classificacions geomecàniques. Es tracta d'una
activitat opcional.

Objectius específics:
En finalitzar la pràctica l'estudiant ha de ser capaç de:
· Entendre com es determinen les classificacions geomecàniques dels massisssos rocosos.

Dedicació: 7h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 4h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es realitzen diverses tasques avaluadores al llarg del curs que consisteixen en:

1. Un examen sobre els conceptes exposats a les classes de teoria. Es disposa de 3 hores per fer-la i en cas de suspendre es té dret a
assistir a un examen final on s'avaluarà de nou l'assoliment dels coneixements teòrics de l'assignatura.

2. La realització d'un model de subsòl 3D mitjançant el software Vulcan. Aquest model es realitzarà en diverses sessions pràctiques i
mitjançant treball autònom i s'entregarà en forma de tasca a través del campus digital ATENEA. En cas de suspendre es tindrà dret a
l'avaluació d'aquesta part de l'assignatura en una prova final en el transcurs de la qual caldrà realitzar el model de subsòl 3D.

3. La realització de diverses tasques mitjançant el software de Rocscience. L'entrega d'aquestes tasques és obligatòria.

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:

Nfinal = 0.4 NeT + 0.4 NpV + 0.2 NpR

Nfinal: qualificació final.
NeT: qualificació de l'examen teòric.
NpV: qualificació de la tasca pràctica amb Vulcan.
NpR: qualificació de les tasques pràctiques amb Rocscience.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

· En cap cas es pot disposar de cap tipus de formulari o apunts a l'examen teòric o a la prova final de teoria.
· En cas d'haver de realitzar el projecte de Vulcan en un examen final es tindrà dret a la consulta d'apunts i vídeotutorials.
· Les tasques de Rocscience són d'entrega obligatòria.
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