
INTRODUCCIÓ A LA M E C ~ I C A  DE ROQUES 

1 .- Introducció: Definició, conceptes i problemes bhsics. 

2.- Esforc: Estat d'esforq sobre un pla; unitats d'esforq; estat d'esforq en un punt, l'el-lipse 
d'esforq, l'el-lipsoid d'esforq, esforqos principals; estats tridimensionals d'esforq: les seves 
classes; cdcul de les components de l'esforq en un pla, equacions de l'el-lipse i 17el.lipsoid 
d'esforqos. 

3.- El cercle de Mohr Per l'esforc: Representació grafica de l'esforq, d c u l  dels esforws sobre 
un pla mitjanqant el cercle de Mohr, interpretació del Cercle de Mohr; Esforq mig i Esforc 
desviatori. 

4.- Camps d'esforc.- la naturalesa de l'esforq en les roques: Estat d'esforqos en l'escorqa 
superior, Estat d'esforqos en l'escorqa inferior i el mantel1 superior; Mesures in situ; Metodes de 
determinació de l'esforq. 

5.- Deformació experimental.- Compressió uniaxial, tensió uniaxial; La premsa triaxial de 
Heard: resistencia a la compressió triaxial; Propietats mecaniques i comportament de les roques, 
defitíicions i conceptes; la corba esforq-deformació (stress-sírain); Extensió en experiments 
triaxials; altres tipus d'experiments. 

6.- Factors que infiueixen en el com~ortament de les roques.- Efecte de la Pressió de fluid, 
Efectes de la ~ressió confínant i la temperatura; Resistencia del material fihgil; Influencia del 
tipus de roca en la compressió uniaxial; Propietats de les roques que depenen del temps: 
Experiments de creep, Models reologics de comportament; Materials ideals: el material elastic 
de Hook, el material NewtoniA, el solid de St. Venant; Models reologics complexes: els 
materials de Maxwell i Kelvin-Voigt; Comportament de les roques a l'escor~a, transició fihgil- 
dúctil. 

7.- Comportament dels materials.- materials dúctils: Criteris de cessió plhstica, Exemples; 
Materials fiagils: criteri de Coulomb, criteri per l'inici del lliscament fiiccional, Coeficient de 
fiicció. 

8.- Materials g;ranulars.- La corba esforq-deformació per a roques alterades i agregats; 
Experirnents triaxials per a sols i agregats, el cas de roques molt triturades; El material de 
Couiomb: soiucions teoriques. 

9.- Fotoelasticitat i estudis amb models fotoe1htics.- El polariscopi fotoelastic; E1 metode 
fotoelastic; Metodes fotoelastics bidimensionals. 

10.- Distribució de l'esforc al voltant d'obertures en el subsol (túnels i galeriesl- Detenninació 
del canvi d'esforc o deformació; Determinació in situ de les propietats elhtiques; Mesura de la 
deformació en h c i ó  del temps; Metode rnicrosismic per determinar l'estabilitat de la roca; 
Metodes microsismics ver delinear la subsidhcia sota la superficie. 

1 1 .- Consideracions generals.- Classificació estnictural de la roca, la seva identificació; L'estat 
d'esforq in situ i les propietats mecaniques de la roca; Criteri de Cessió; Efecte de la humitat i la 
Pressió de Porus; El factor seguretat. 



12.- Mecanica dels Terratremo1s.- Fenomenologia dels terratdmols, Seqühcies de terratremols, 
Sismotectonica; El paper relatiu de les f d e s  sísmiques i asísmiques; Sismicitat induida; 
Predicció de terfatrhnols i andisi de riscs. 

13.- Apiicacions geologiaues de la mecanica de roaues.- Projecte i suport d'excavacions 
subterranies; estudi del comportament d'una massa rocosa mitjancant la simulació de diaclassis 
en el laboratori; Mecanica de la intmsió. 

14.- Exemples d'a~licacions.- Casos de carreteres i pantans. Cdcul de paleoesforcos. 


