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RESUM 
 
Aquesta tesina es troba emmarcada dintre del projecte FEBEX (Full-scale Engineered Barrier 
Experiment). L’ objectiu d’ aquest projecte es l’ estudi del comportament de les barreres d’ enginyeria per 
l’emmagatzematge de residus radioactius d’alta activitat en roca cristal·lina. 
L’ experiment es troba situat en una nova galeria, excavada a la zona nord del laboratori subterrani 
Grimsel Test Site (GTS), gestionat per NAGRA, a Grimsel (Suïssa). L’experiment implica la col·locació 
de dues fonts de calor elèctriques, de dimensions y pes equivalents a les capsules que s’introduirien en el 
concepte original. L’espai que envolta els calefactors es reomple mitjançant blocs de bentonita 
compactada. Perquè la bentonita faci el seu paper de barrera ha d’hidratar-se. Això fa que sigui important 
conèixer la quantitat y distribució del flux cap a la galeria. Per tal de conèixer aquest flux, es fa un estudi 
hidrogeològic al voltant de la galeria 
Per el projecte s’han perforat dos sondejos de 150 i 70 m, als costats de la galeria. Juntament amb aquests 
dos sondejos, es disposava de uns altres dos sondejos d’ aproximadament 150 m, perforats el 1985 i  
utilitzats en altres assajos dins el GTS i de dinou sondejos, perforats amb una distribució radial dins la 
zona experimental de la galeria FEBEX . Tots aquets sondejos estan dividits en trams mitjançant un 
sistema de multiobturadors en intervals. Dintre de cada interval s’han instal·lat diferents sensors per 
recollir tant les dades que usarem en aquesta tesina (pressions de l’aigua) com altres propietats físiques 
(temperatures, pressions dels obturadors). 
S’han executat tres tipus d’assaigs diferents: Els assajos tipus pols o de pulsació, que consisteixen en un 
sobtat canvi de pressió, dins un interval d’un sondeig, degut a un bombeig o injecció d’aigua i que s’han 
executat a tots els trams; el assajos de curta durada, que es diferencien dels anteriors per una durada més 
perllongada. Finalment, els assajos de llarga durada, o d’interferència, en els que es bombeja, també dins 
d’un interval, un caudal constant durant un llarg període de temps i s’observa la resposta en els altres 
intervals.  
El següent pas es la interpretació d’aquestes dades. Aquesta interpretació es separa en dos apartats: 
analítica i numèrica. 
 La interpretació analítica es porta a terme mitjançant el programa EPHEBO (versió visual del codi 
MARIAJ-IV). Aquest programa permet analitzar les dades amb un conjunt de models de calibratge 
automàtic d’assajos de bombeig o injecció, que suposen el medi homogeni i d’extensió infinita. El procés 
d’ajust de les dades obtingudes es fa individualment (interval per interval).  
Degut a que la interpretació analítica es basa en que el medi sigui homogeni, necessitem una interpretació 
que ens permeti obtenir uns valors més reals, ja que el nostre projecte es troba en un medi natural 
heterogeni. Això fa que tinguem estructures que tinguin un pas de flux prioritari i es vital per obtenir uns 
paràmetres més reals la modelització d’aquesta situació. Així doncs, per tal de poder aconseguir els 
millors resultats possibles, es necessita una interpretació numèrica mitjançant un model 3-D. 
Abans de la construcció del model numèric s’ha de definir un model conceptual. Per això, es necessària 
una identificació dels materials i de les estructures geològiques de l’entorn a representar, que juntament 
amb les dades obtingudes de la interpretació analítica, ens faciliten aquesta tasca. 
La interpretació numèrica es basa en la construcció d’un model 3D del flux d’aigua subterrània, 
reproduint la geometria i les mesures hidràuliques. Un cop el model està creat,  els paràmetres es calibren 
usant el programa TRANSIN-III que permet calibrar-los automàticament. 
Tres campanyes d’assajos hidràulics han estat executades coincidint amb tres fases del projecte FEBEX: 
la campanya preoperacional, en la què la galeria es trobava buida; la campanya d’escalfament, amb la 
galeria amb les dues fonts de calor en funcionament i la bentonita ja col·locada i la campanya de 
desmantellament, on s’havia extret una font de calor i la bentonita que la circumdava. 
Un cop feta la introducció de la situació i els objectius es presenta la metodologia per obtenir i processar 
les dades amb que treballarem. Quan totes les dades de les diferents campanyes han estat interpretades, es 
comparen el valor dels paràmetres hidràulics obtinguts. Es tracta de trobar alguna relació amb els canvis 
produïts a les diferents fases en què s’han executat les campanyes. Però la conclusió a la que s’arriba es 
que no es detecta cap tendència significativa entre les fases i els paràmetres. Alguns intervals mostren 
alguna variació entre les campanyes, però aquestes variacions poden ser atribuïdes a incidents durant 
l’execució de l’assaig o incerteses durant la interpretació. 
 
 
 
 
 
 




