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CAPÍTOL 7: CONCLUSIONS 
 

Aquest capítol és una recopilació de les conclusions dels capítols 5 i 6. 
 

Els resultats i les conclusions d’aquesta tesina s’han d’entendre com una peça més dels 
estudis geotècnics que l’Andra gestiona, per avaluar la capacitat de la formació 

d’argil·lites del Cal·lovià Oxfordià per emmagatzemar residus nuclears HAVL i fer de 
barrera geològica per evitar fuites. 

 
 

Les conclusions d’aquest tesina són concretes pels casos exposats en els capítols 5 i 6 i 
no se’n pot deduir unes conclusions més globals ja que caldria comparar els càlculs amb 
tots els estudis que s’han dut a terme, es duen a terme i es duran a terme des de la seu de 
l’Andra. Seran els integrants de l’equip del departament del medi geològic de l’Andra 

qui s’encarregarà de fer un anàlisi global de tots els estudis efectuats.  
Jo humilment exposo les conclusions del meu treball i esperant que siguin útils a la 

tasca que l’Andra està duent a terme.
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CONCLUSIONS DEL CÀLCUL DEL CAPÍTOL 5 
 
En aquest capítol es pretenia fer un estudi del comportament termohidromecànic del 
massís argilós i els materials que composen el segellat d’un alvèol de tipus CU1, durant 
les fases d’excavació, explotació i escalfament a 10 000 anys vista. Les conclusions 
extretes després de l’anàlisi dels resultats del càlcul són les següents: 
 
Durant les fases d’excavació i d’explotació: 
 

• La descompressió del massís en la zona de l’excavació provoca una dissipació 
de la pressió del líquid, que es més important en el sostre que als costats. Degut 
a l’interferència entre excavacions veïnes es crea una zona de sobrepressió 
(acumulació de líquid) en l’intersecció dels eixos: horitzontal (0X) i l’eix de 
simetria entre dos excavacions. 

 
• El dany és degut a l’augment de la tensió ortoradial provocat per l’augment del 

desviador que sorgeix de la descompressió del massís durant l’excavació. Durant 
la fase d’explotació el comportament de visco-dany diferit del lligant fa 
augmentar el dany. Tot i així, la zona danyada és poc important al final de la 
fase d’explotació. 

 
Durant la fase d’escalfament s’esdevenen tres fenòmens que piloten el comportament 
del massís argilós: 
 

• (0-4 anys) Desaturació del massís argilós, en una zona propera a l’excavació 
que arriba a tenir una espessor màxima de 1,6R al cap d’un any del segellat de 
l’alvèol. Aquesta desaturació és deguda a la succió imposada per les argiles 
expansives del segellat (bentonita). Cal destacar que la davallada inicial de les 
pressions del líquid, provocada per la succió, fa que les pressions del líquid 
siguin molt baixes en el mateix moment en què existeix un fort diferencial 
tèrmic amb unes temperatures molt elevades (fins ~ 55 Tº). Aquest fenomen fa 
que durant aquesta etapa el dany no augmenti.  

 
• (4-50 anys) Augment de la Pl, l’augment de la pressió del líquid provocada per 

l’augment de la temperatura pilota tot el comportament tensional de les zones 
properes a l’excavació del massís argilós. El dany augmenta considerablement 
és màxim en el pic de Pl, la zona on λd > 0,1 té una espessor de 0,6R.   

 
• ( 50- 10 000) Disminució de la Pl, la disminució de la pressió del líquid fa 

recuperar l’estat tensional fins al punt on el dany el fa irrecuperable. En aquest 
procés el dany no augmenta més. 
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LÍMITS DELS RESULTATS: 

 
- Encara que les temperatures han estat corregides en alguns punts claus del 

model, en la resta de punts on no s’hi ha imposat cap temperatura, aquesta 
serà més alta de la que s’assoliria en un model 3D, més realista, això 
provoca una sobre estimació de la pressió del líquid i en menor mesura del 
dany trobat. 

 
- El model no té en conte les formacions calcàries suprajacents, les pressions 

de líquid podrien variar, s’hauria de fer un càlcul per comprovar que 
influència en la pl d’aquestes capes és negligible en punts propers a 
l’excavació. 

 
 
CONCLUSIONS DEL CÀLCUL DEL CAPÍTOL 6 
 
En  aquest capítol es pretenia estudiar les repercussions a llarg termini, en les argil·lites 
del Cal·lovià Oxfordià, de la tria del temps d’espera abans de posar el revestiment de 
formigó. També es volia valorar l’efecte, a llarg termini, de la combinació  d’un model a 
curt termini no viscós seguit d’un model a llarg termini viscoplàstic. Els calculs 
d’aquest estudi son purament mecànics i s’han portat a terme sobre una galeria standard, 
aïllada i considerant el massís argilós isòtrop. 
 
Després de l’anàlisi dels resultats d’aquest capítol s’obtenen les conclusions següents, 
referides totes a una excavació isolada a una profunditat de 500 m, en el si de la 
formació d’argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià i considerant  la hipòtesis de medi isòtrop i 
homogeni: 

 Per tal d’obtenir bons resultats a llarg terme s’ha de tenir en compte el 
comportament a curt terme. 

 El dany que apareix al voltant de l’excavació és degut al comportament a curt 
terme. 

 El comportament diferit lliure abans de la introducció del revestiment 
comporta  un augment de la deformació una disminució del desviador i a llarg 
terme tendeix a un estat de tensions asimptòtic i anisòtrop. 

 El comportament diferit posterior a la introducció del revestiment mena les 
tensions vers l’estat inicial isòtrop pilotades per el comportament elàstic del 
formigó, la deformació continua en augment i el desviador en disminució. 

 La tria del temps d’espera abans la posada en obre del revestiment té 
conseqüències importants a llarg terme, de manera notable en deformacions. 

 
LÍMITS DELS RESULTATS: 
 
Els límits dels resultats són deguts a la intenció de simplificar les respostes per tal de 
presentar de manera clara i senzilla els efectes de la utilitsacio d’un model a curt terme i 
posteriorment a llarg terme per a estudis del comportament a llarg terme i les 
conseqüències de la tria del temps d’espera abans la posada en obre del revestiment.  
 

 La hipòtesis de medi infinit i isòtrop no és real. En realitat la tensió horitzontal 
major val 1.4 vegades la tensió vertical. A més les galeries d’emmagatzematge 
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de residus es disposen paral·leles entre elles a una certa distància. És a dir, en 
aquest capítol no es té en conte l’anisotropia inicial del medi i la possible 
superposició de les pertorbacions de les galeries veïnes. 

 Els càlculs no tenen en compte els fenòmens tèrmics que podrien induir cert 
residus exotèrmics.  

 Es treballa en tensions totals i no es té en compte el canvi en la pressió del líquid 
que podria produir fenòmens, com la desaturació saturació que poden tenir 
efectes importants en la formació de la zona danyada. 

 Per hipòtesis es suposa que el formigó té un comportament elàstic perfecte al 
llarg de tota la modelització. Realment el formigó té una certa velocitat de 
degradació química que no s’ha tingut en compte en aquests càlculs. 

 No s’ha tingut en compte que les galeries, un cop col·locat el revestiment, 
s’ompliran dels materials que formen els alvèols d’emmagatzematge. Aquests 
materials amb la seva taxa de vuits imposa una condició restrictiva front la 
convergència de les galeries. 

 
En conclusió, aquest capítol posa en rellevància la importància de l’acoblament dels 
models de comportament de curt terme amb els de llarg terme i de la tria del temps 
d’espera abans la posada en obra del revestiment, però cal tenir en compte que els valors 
dels resultats són a títol orientatiu i que no corresponen a un cas real




