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CAPÍTOL 1:  
CONTEXT 

 
L’objectiu d’aquest treball és analitzar la resposta del terreny front l’excavació, la 

construcció  i la posada en marxa d’alguns elements  de les galeries d’emmagatzematge 
profund de residus nuclears d’alta activitat i vida llarga. 

En aquest capítol es pretén posar en context els càlculs realitzats en aquest treball. Així 
doncs, les línies següents són una breu explicació del projecte que du a terme l’empresa 

francesa ANDRA en el Laboratori de Bure. Aquest projecte té com a fi estudiar les 
possibilitats d’un emmagatzematge de residus nuclears d’alta activitat i vida llarga en 

capes profundes argiloses. 
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1.1 CONTEXT GENERAL DE L’ESTUDI 
 

1.1.1  PROJECTE ANDRA : LABORATORI DE BURE 
 
La utilització de la radioactivitat com a font d’energia, genera residus radioactius. 
Aquests no es poden dipositar directament al  medi ambient, degut a la seva alta 
toxicitat.  
 
Els residus radioactius generats es classifiquen seguint dos criteris: la durada de vida de 
la majoria de radioelements  que contenen, calculada a partir del període de 
semidesintegració dels radioelements, i la intensitat de la radiació que desprenen. Així, 
segons el primer criteri els residus es classifiquen com a : residus de vida curta (VC: 
període de semidesintegració < 30 anys) i residus de vida llarga (VL: període de 
semidesintegració > 30 anys). Segons el segon criteri, els residus es classifiquen com: 
residus de poca activitat (TFA), feble activitat (FA),  mitja activitat (MA) i alta activitat 
(HA). 
 

Els residus  HAVL són els més problemàtics, la seva gestió és costosa, actualment està 
resolta provisionalment i necessita un seguiment humà continuat. A França, per trobar 
una solució a aquest problema es va decretà la Llei del 30 de desembre del 1991 que 
insta l’obertura de tres vies de recerca seguint els principis de protecció de la salut 
pública, de la natura i del medi ambient i tenint en compte  el paper que hauran de jugar 
les  noves generacions en un futur. 
 

Les tres vies de recerca són: 
 

• La separació_transmutació. Aquesta via estudia la possibilitat de 
transformar els residus nuclears VL en cossos estables o en residus  VC, 
per tal de reduir el volum de residus que necessitaran un emmagatzematge 
de llarga durada. 

• L’emmagatzematge en formacions geològiques profundes. Aquesta via té 
per objectiu  estudiar la viabilitat de l’emmagatzematge de llarga durada 
en formacions geològiques profundes i de manera reversible per tal de 
deixar carta blanca a possibles accions de generacions futures. 

• La deposició i l’emmagatzematge de llarga durada en superfície. Aquesta 
via cerca desenvolupar dispositius que permetin conservar els residus 
radioactius en condicions de seguretat acceptables en períodes de desenes 
d’anys. 

 

Aquesta tesina esta emmarcada dins l’estudi de l’emmagatzematge en formacions 
geològiques profundes. L’Andra és l’empresa francesa encarregada de la recerca en 
aquest camp. 
 

El 3 d’agost del 1999, el govern francès va autoritzar la construcció d’un laboratori 
subterrani a la població de Bure, situat just al límit dels departaments de la Meuse (53) i 
la Haute Marne (52) per estudiar-hi la possibilitat de construir un emmagatzematge 
profund en una formació d’argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià (-150 milions d’anys) a una 
profunditat d’uns 500 m. 
 

Els diferents estudis es duran a terme fins al 2006, data en la qual el Parlament debatrà 
les possibles solucions per a la gestió del residus HAVL. 
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1.2 DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA GENERAL 
 
El laboratori de Bure es troba  a l’altiplà de Barrois, proper als afluents Ornain i Saulx, 
situat entre les valls del riu Marne i del riu Meuse. Aquest altiplà forma part d’un relleu 
en costes molt característic de la basant oriental de la conca de Paris. 
La formació hoste, és una formació d’argil·lites d’edat Juràssica, formada fa uns 150 
milions d’anys entre els períodes geològics del Cal·lovià i l’Oxfordià. En la zona del 
laboratori de Bure, es troba a una profunditat d’entre 420 i 550 metres, amb una pendent 
d’ 1º a 2º graus vers el centre de la Conca de Paris, direcció 135º N.  
La formació rocosa destinada a albergar residus nuclears HAVL ha de ser una barrera 
geològica que asseguri l’aïllament d’aquests residus durant milers d’anys. El principal 
perill de contaminació ve donat per les fuites de radionúclids que són transportats per 
els líquids continguts en la roca. Així doncs ha de ser una roca homogènia, molt poc 
permeable, molt poc fracturada i ha d’estar a resguard de corrents de líquids subterranis. 
 
Les argil·lites que formen aquesta formació, són d’origen sedimentari marí, dipositades 
durant un període de poca variació del nivell eustàtic marí. Diferents estudis, duts a 
terme per l’Andra mostren que la regió d’estudi no va estar afectada per a 
esdeveniments tectònics importants posteriors a la deposició de la formació hoste. 
Tampoc s’observa cap pertorbació en la roca deguda als afectes de la última glaciació. 
Cal esperar doncs que la roca sigui homogènia i poc fracturada.[ 1] 
  
Les formacions calcàries del Dogger i  l’Oxfordià són els límits  inferior i superior de la 
formació hoste. Totes dues formacions són aqüífers. No s’ha observat cap falla de 
desplaçament vertical en l’Oxfordià calcari, d’altre banda, en la formació del Dogger 
s’han trobat estructures quasi verticals de direcció O N-O i E S-E que presenten 
desplaçament verticals de feble amplitud, no tenen però cap incidència sobre la 
formació argilosa.[ 2] 
 
Un altre factor que cal tenir en compte és l’estabilitat a llarg termini de la formació 
hoste. Variacions del nivell eustàtic del mar, moviments tectònics o canvis climàtics 
deguts als cicles de períodes glacials/interglacials poden induir fenòmens com: la 
modificació dels les xarxes hídriques, el desmantellat de l’altiplà de Barrois o la 
formació d’un permafrost. Aquests fenòmens podrien alterar l’estabilitat de la formació 
d’argil·lites i com a conseqüència posar en perill la seguretat de l’emmagatzematge de 
residus nuclears. No obstant, les investigacions dutes a terme per l’Andra no preveuen 
grans pertorbacions geològiques en la regió al menys en els propers 1000 000 d’anys. [ 

3] 
 
Mitjançant diversos estudis s’ha determinat l’estat de tensions principals de la roca a 
una profunditat d’uns 500 m.[ 2] Així doncs, s’estima que la tensió vertical (σv) a 
aquesta profunditat és d’uns 12MPa equivalent  a una columna de roca amb una densitat 
mitja d’uns 2,5 g/cm3, valor comparable als càlculs de densitat obtinguts a partir de 
diagrafies en diferents sóndeigs. La tensió horitzontal major (σH) està orientada 150 
graus nord i els seus valors oscil·len entre 1,2 i 1,4 vegades (σv). La tensió horitzontal 
menor (σh) es considera de valor  igual a la vertical. 
 
En l’annex A s’ha inclòs un mapa geològic del lloc, un tall general de la Conca Est de 
Paris així com una columna que sintetitza les diferents litologies de la formació 
d’argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià. 
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1.3 DISSENY DE L’ARQUITECTURA DEL MAGATZEM 
 
A partir dels estudis duts a terme en l’entorn del projecte del laboratori de Bure, han 
sorgit diversos dissenys per a l’arquitectura d’un possible magatzem de residus nuclears 
de tipus HAVL. Aquest, es construiria dins la formació d’argil·lites del Cal·lovià-
Oxfordià a una profunditat d’uns 500 m.  En aquest apartat es resumeix de manera breu 
l’últim concepte del que serà l’arquitectura general del magatzem i en concret del 
disseny de les galeries que serviran per emmagatzemar residus HAVL de tipus C i CU 
(combustibles usats)1, que són l’objecte d’aquesta tesina. 
 
L’orientació dels alvèols, que són els elements arquitectònics destinats a 
l’emmagatzematge final dels residus nuclears, és paral·lela a la tensió horitzontal major 
σH que té una orientació entre N145 i N150 (veure Figura 1). D’aquesta manera es 
minimitzen, la tensió desviadora  que actua sobre  les seccions dels elements 
estructurals així com el dany que pot patir la roca hoste al voltant de les excavacions de 
les galeries. Si les estructures són prou llargues s’adapten al poc cabussament que tenen 
les capes de la formació hoste per tal que sempre tinguin el mateix gruix de roca 
cobrint-les i per no tallar plans estructurals de feble resistència com els plans 
d’estratificació.[ 4] 
 
L’escenari més ambiciós ocuparà una superfície horitzontal d’uns 30 km2 
aproximadament.(Veure Figura 2) 
 
 

 
 

 

Figura 1: Orientació de les galeries d’emmagatzematge i del cabussament mig regional de la 
formació d’Argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Dins els residus considerats HAVL hi ha diferents classificacions, segons el seu contingut, segons la 
temperatura que desprenen etc. Existeixen diferents conceptes d’emmagatzematge per a cada tipus de 
residu. 
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1.3.1 CONCEPCIÓ MODULAR DE L’ARQUITECTURA 
  
Per a complir la premissa d’un emmagatzematge reversible, s’ha concebut una 
arquitectura modular i flexible. 
Segons l’últim disseny de l’escenari de l’emmagatzematge, els residus es baixaran fins 
al mig de la formació hoste per una galeria en forma d’espiral vertical.    
S’ha dissenyat una xarxa de galeries paral·leles a mode de feixos, que tenen la funció de 
transportar els fluxos dels diferents materials necessaris per a la construcció, 
l’explotació i el segellat de les infrastructures de dipòsit, dites mòduls 
d’emmagatzematge. Les infrastructures que connecten l’entrada amb els mòduls 
d’emmagatzematge s’anomenen galeries de lligam i les pròpiament d’entrada als 
mòduls, que enllacen  galeries de lligam amb els mòduls d’emmagatzematge,  són les 
galeries de servei. 
 
Un mòdul és un conjunt d’infrastructures destinades a albergar els residus nuclears. En 
el moment del segellat, els mòduls queden aïllats uns dels altres per segellats en les 
galeries de servei. Les infrastructures principals dins un mòdul són els alvèols, que són 
el destí final dels contenidors de residus nuclears. Les galeries que enllacen els alvèols 
amb les galeries de servei s’anomenen galeries de manutenció. 
 
S’han concebut dos classes principals d’estructures modulars segons la classe de residus 
que s’hi emmagatzemaran: les estructures modulars de residus C i CU i les estructures 
modulars de residus B. Dins aquestes classes generals de residus nuclears HAVL 
existeixen subdivisions i per tant, el disseny dels alvèols es modifica segons el subtipus 
de residus emmagatzemats. [ 4] 
Donat que en l’estudi aquí present es treballarà bàsicament amb l’arquitectura dels 
alvèols C i CU, els propers paràgraf estaran destinats a aquest mòduls 
d’emmagatzematge.  

 
Figura 2: Arquitectura global del projecte ANDRA d’emmagatzematge en roques  profundes.[ 4] 
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 Mòduls de residus tipus C i CU (combustibles usats) 
 
Un mòdul de residus C o CU, està format, en general per dos unitats de treball que 
s’estenen a banda i banda de les infrastructures de servei. Una unitat de treball és un 
conjunt d’alvèols on s’hi emmagatzema un sol subtipus de residu nuclear. A cada unitat 
de treball hi ha tres branques d’alvèols. Una branca d’alvèols consta d’una galeria de 
manutenció que surt perpendicularment de les galeries de servei i on hi desemboquen a 
banda i banda i de manera simètrica els diferents  alvèols que la composen (veure 
Figura 2). La distància entre eixos de les galeries de manutenció així com la distància 
entre eixos dels alvèols mateixos depèn del potencial calorífic dels residus 
emmagatzemats en la unitat de treball.  

 
Els alvèols de residus C o CU, són excavacions cilíndriques on es dipositen els 
contenidors plens de residus nuclears. Contenen, a més, les infrastructures necessàries 
per aïllar-los.  
 
El cos de l’alvèol és la zona on s’emmagatzemaran els contenidors. Està fora de la zona 
de dany mecànic creada per l’excavació de la galeria de manutenció. Té una llargada 
útil aproximada de 30 m. Pot albergar de 5 a 22 contenidors, depenent del nivell 
d’exotèrmia dels residus. Si els residus són molt exotèrmics, s’intercalen contenidors 
omplerts d’un material aïllant tèrmic d’una densitat semblant als residus nuclears.  
 
El cap de l’alvèol està destinat al segellat de l’alvèol. L’idea actual és la construcció 
d’un segellat d’uns tres metres d’argiles expansives i acabar reomplint els tres metres 
que falten fins la galeria de manutenció amb formigó en massa o simplement només 
tancar amb argiles expansives.  
 
Les figures Figura 3 i Figura 4, il·lustren l’esquema d’un alvèol de tipus C en fase de 
segellat, en dos opcions constructives diferents: una on s’aplica un revestiment d’argiles 
expansives (BO: Barrière ouvragée) i una altre sense revestir. 

 
Algunes de les seccions d’aquestes figures són l’objecte de la modelització duta a terme 
en aquesta tesina. 
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Figura 3: Esquema d’alvèol C amb revestiment d’argiles expansives (BO), després de la fase de 
segellat. [ 4] 

 
 
 
 

 
Figura 4: Esquema d’alvèol C sense BO,  després de la fase de segellat. [ 4]




