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RESUM 
 
 
Aquesta tesina es troba emmarcada en diferents estudis que l’empresa francesa Andra  du a terme per tal 
de determinar la factibilitat d’un emmagatzematge de residus nuclears HAVL a 500 metres de 
profunditat, dins la formació argilosa del Cal·lovià Oxfordià a l’Est de la Conca de Paris. 
 
El present treball consta de dues modelitzacions numèriques. Es simula el comportament de dues seccions 
simplificades de parts de galeries alvèol (cel·la on s’emmagatzemen els contenidors de residus nuclears). 
S’analitza, doncs, la resposta del massís argilós, interaccionant amb diferents elements arquitectònics de 
l’alvèol, front a diferents fases de la vida d’un alvèol. 
 
En el primer cas, es modela una secció del segellat d’un alvèol CU o CU1 (combustibles usats) amb un 
model 2D . S’utilitza el codi numèric Code_Bright, codi d’elements finits. El model de comportament 
escollit per a les roques argiloses del massís és el: “Model Elasto-Plàstic amb Dany per a Roques 
Argiloses” (D_EP-AR), model que es basa amb l’acoblament del comportament elastoplàstic de la matriu 
argilosa amb el comportament elasto-dany del material que fa de lligant  de la roca. El model que s’escull 
per al comportament de les argiles expansives (bentonita MX 80) que fan de segell és el: “Model Termo-
Elasto-Plàstic amb Enduriment per a sols no saturats” (TEP). Es simula el comportament termo-hidro-
mecànic de les diferents fases de vida de l’alvèol: excavació, explotació i segellat amb escalfament degut 
a la exotermicitat dels residus emmagatzemats. En grans termes, els resultats ens mostren:  

- El progressiu desconfinament del massís, en la zona propera de l’excavació, durant la fase de 
l’excavació. 

- La convergència diferida de la roca, durant la fase d’explotació, deguda al comportament diferit 
de dany viscós. 

- La desaturació del massís en la zona propera a l’excavació en el moment de la introducció de les 
argiles expansives del segellat, fet que minimitza el dany. 

- L’augment de les tensions, la pressió del líquid i el dany degut a l’escalfament del massís. I la 
progressiva disminució i estacionament de les tensions i pressions del líquid, així com 
l’estacionament del dany quan el massís es va refredant. 

 
En el segon cas, es modela una secció simplificada i genèrica de qualsevol alvèol aïllat, de radi R, en un 
massís argilós isòtrop i amb un revestiment de formigó de gruix 0,16R, utilitzant una geometria 1D 
axisimètrica. Per a la modelització, s’utilitza el codi de diferències finites FLAC. Els càlculs són 
purament mecànics. Per descriure el comportament de les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià, s’utilitzen  
dos models de  comportament: a curt terme, “Model Elastoplàstic amb enduriment basat amb el criteri de 
Hoek & Brown” (EPE-HB) i a llarg terme, “Model viscoplàstic amb enduriment de Lemaitre (LMS). 
S’analitza les repercussions a llarg terme de la tria del temps d’espera de la posada en obra del 
revestiment . També s’analitza la importància d’utilitzar un model a curt terme seguit d’un model a llarg 
terme, front el dany i sobre els resultats a llarg terme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


