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1. INTRODUCCIÓ 
Els residus radioactius són un problema pel qual encara no s’ha trobat una 

solució definitiva. L’eliminació dels efectes perjudicials associats a la utilització dels 
compostos radioactius com a font d’energia, encara no ha estat trobada. El projecte 
FEBEX (Full-scale Engineered Barrier Experiment) es un dels molts projectes que 
intenten buscar un mètode fiable per l’emmagatzematge d’aquests residus, mentre no 
apareix un sistema de neutralització d’aquests efectes perjudicials. Per tal de introduir el 
lector amb aquest projecte, aquest capítol explica breument el contingut d’aquest 
projecte conjuntament amb les motivacions i els objectius d’aquesta tesina. 
 

1.1. PROJECTE FEBEX 
El projecte FEBEX te com objectiu l’estudi del comportament de les barreres 

d’enginyeria utilitzades per l’emmagatzematge de residus radioactius d’alta activitat en 
roca cristal·lina. L’experiment es basa en el concepte espanyol de emmagatzematge de 
residus, que implica la deposició horitzontal dintre de galeries, de capsules que 
continguin aquests residus.  

L’assaig es troba en una galeria, excavada expressament a l’àrea nord del 
laboratori subterrani del Grimsel Test Site (GTS) a Grimsel (Suïssa). (Figura 1) 

 
 

Figura 1: Situació de la galeria FEBEX dintre del conjunt de galeries experimentals del GTS. 

  
Les capsules es troben envoltades per una barrera d’argiles construïda amb blocs 

de bentonita compactats a alta densitat. L’experiment inclou la col·locació de dos fonts 
de calor de la mateixes dimensions i volum que les capsules originals. Les dues fonts de 
calor es troben dins una galeria de 2.28 m de diàmetre i 70 m de longitud excavada 
dintre d’un macis granític (Figura 2). 
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L’espai al voltant de les fonts de calor es va reomplir mitjançant blocs de 
bentonita compactada, amb una llarga total de 17.4 m. Aquesta bentonita es la què 
conforma la barrera de la zona d’assaig. Finalment, aquesta zona va ser segellada 
mitjançant un tap de formigó. El sistema de control i monitoratge fou instal·lat en una 
zona anomenada àrea de servei, que es troba entre el tap de formigó i la galeria 
d’entrada. 
 

 

 

 
Figura 2: Emplaçament i disseny dels components de l’assaig dintre de la galeria FEBEX. Sobre: Detall 
de la zona d’escalfament, emplaçant de la bentonita, el tap de formigó y les fonts de calor. Sota: Vista 
general de la galeria ([1] ENRESA,1998). 

El sistema d’escalfament consisteix en dues fonts de calor situades dintre d’un 
folre d’acer instal·lat concèntricament a la galeria cada 1.2 m. Les fonts de calor 
simulen les capsules a escala real: tenen una llargada de 4-5 m, un diàmetre de 0.90 m, 
un gruix de 0.10 m i un pes de 11 tones. Les fonts de calor estan fetes d’acer al carboni. 
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1.2. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 
 
Com hem comentat en el anterior apartat, les fonts de calor es troben envoltades 

per una barrera de bentonita. Aquesta té la funció, un cop hidratada, de segellar la 
galeria, evitant possibles problemes produïts per l’entrada d’aigua provinent de la roca 
que produiria la lixiviació i transport d’aquests residus.  
Es necessari comprovar si s’han produït canvis dintre de la distribució del flux d’aigua 
degut a la instal·lació de la galeria dintre del macis rocós i dels efectes de la hidratació 
de la bentonita (l’aigua que utilitza la bentonita per hidratar-se provoca una reducció del 
gradient d’aquesta cap a la galeria).  

En aquest context, els objectius específics d’aquesta tesina són  comparar els 
paràmetres hidràulics obtinguts dels assajos hidràulics executats durant les diverses 
fases del projecte, analitzar la importància de les diferents heterogeneïtats que 
composen la geologia al voltant de la galeria (fractures, contactes entre diferents 
materials) en el comportament del flux d’aigua i finalment avaluar la funcionalitat del 
projecte a nivell hidrogeològic. 
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1.3. ORGANITZACIÓ 
 

Les tasques realitzades en aquesta tesina es poden dividir en dues parts: 
 
En primer lloc, les dades obtingudes durant els diversos assajos hidràulics han 

estat tractades per tal de poder treballar amb elles amb major comoditat. 
 
En segon lloc, aquestes dades han estat interpretades en dues etapes: 
 
Primerament s’ha realitzat una interpretació analítica de les dades de mesurades 

durant l’etapa d’escalfament i desmantellament (Febrer de 1997-Novembre del 2003) i 
s’han reinterpretat les dades de la primera campanya d’assaigs (etapa preoperacional), 
per tal de poder comparar els paràmetres resultants. Aquest anàlisis ens ha donat una 
visió preliminar del comportament del flux dintre del projecte. 

Un cop realitzada la primera interpretació i degut a les seves limitacions, s’han 
introduït les dades dintre d’un model tridimensional. El model s’ha anat modificant per 
tal de adaptar-lo als canvis produïts per les diverses fases del projecte. En aquest model 
només s’han usat els assajos d’interferència, ja que son els què ens donen una 
informació a més gran escala. Finalment, s’ha fet una comparació de les diferents 
campanyes d’assajos per veure els possibles canvis produïts durant les diferents etapes 
que s’inclouen dintre del projecte. 

 
Aquesta tesina està organitzada de la següent manera: 
 
• Un cop finalitzada la presentació, en el Capítol 2, es presenta la metodologia 

utilitzada per la recollida i processat de les dades dels assajos 
• En el Capítol 3, es presenta la interpretació de les dades, tan de forma 

analítica com numèrica. 
• En el Capítol 4 són presentats els resultats de totes les fases mitjançant una 

comparació. 
• En el Capítol 5 es presenta una discussió dels resultats. 
• Finalment, en el Capítol 6 es presenten les conclusions i les recomenacions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




