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CAPÍTOL 2:  
OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 
En aquest Capítol s’exposen els  objectius que es pretenen assolir en aquesta tesina així 

com la metodologia de treball utilitzada per assolir-los. 
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2.1 OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 
L’objectiu general d’aquest treball és l’estudi del comportament dels materials  que 
composen  certs elements de l’arquitectura i el contorn d’un emmagatzematge profund 
de residus nuclears HAVL a llarg termini. En el marc d’aquest objectiu es fa especial 
èmfasis en el comportament del massís rocós (argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià). 
 
Pel què fa a les eines numèriques utilitzades, es pretén optimitzar-les, utilitzant els 
mètodes numèrics més adients (en aquest treball s’utilitza el MEF i el MDF).  i  
s’utilitzen diferents lleis constitutives per a modelar el comportament dels materials, 
que s’expliquen en el capítol 4. 
 
En el treball s’estudien diferents seccions simplificades de l’arquitectura de 
l’emmagatzematge. Cada cas s’explica en capítols diferents i cerca obtenir uns objectius 
concrets: 
 
En el cas del capítol 5, es modela un cas simplificat de la zona de segellat d’una galeria 
de tipus C. Els objectius específics a acomplir en aquest capítol són:  

− Estudi de les pertorbacions Termo Hidro Mecàniques en el si de les argil·lites 
del Cal·lovià-Oxfordià produïdes per :  

o l’excavació de la galeria  
o L’omplerta de la galeria amb argiles expansives. 
o L’escalfament provenint dels residus emmagatzemats en l’alvèol durant 

10 000 anys. 
− Estudi del comportament de les argiles expansives durant la fase d’escalfament. 
− Anàlisis de l’extensió de la zona amb dany i en ruptura al voltant de l’excavació 

deguda a les pertorbacions mencionades anteriorment. 
− En aquest cas es busca obtenir resultats propers a la realitat. 

 
En el cas del capítol 6 es modela una galeria genèrica de r = 6m revestida d’un metre de 
formigó. Els objectius específics d’aquest capítol són, després d’una excavació 
subterrània en les argil·lites del Callovia-Oxfordia: 

− Avaluar la importància de la tria del temps d’espera per posar en obre el 
revestiment, en el comportament diferit d’aquestes roques a llarg termini. 

− Avaluar la importància de l’acoblament entre un model de comportament de les 
argil·lites a curt termini i un model de comportament diferit a llarg termini, 
sobretot en els resultats a llarg  termini. 
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2.2 METODOLOGIA DE TREBALL 
 
Per tal d’aconseguir els objectius anteriors, s’ha treballat amb diferents fases, de la 
manera següent: 
 
1. Obtenir una visió global del problema: Cal obtenir tota la informació possible 

sobre el problema i el seu entorn per tal de posar en context el problema i poder 
més endavant donar un sentit als resultats. 

− Conèixer la història del projecte 
− Conèixer  l’arquitectura projectada del magatzem profund de residus 

nuclears 
− Conèixer els estudis que s’han fet sobre el comportament dels materials 

involucrats en aquest projecte 
 

2. Escollir els casos amb els que es vol treballar:  
 

 Apart d’intentar obtenir una idea del comportament que tindran certs elements 
constitutius de l’emmagatzematge nuclear profund, Els casos concrets a estudiar 
s’escullen en vistes als instruments numèrics disponibles i als models de 
comportament que imitin millor el comportament real dels materials implicats 
en la modelització. 

 
En el cas del capítol 5, es va escollir la secció (2D) d’una galeria de tipus C-CU 
en la part del segellat, ja que es volia treballar amb la interacció de les argiles 
expansives amb l’argil·lita del Cal·lovià-Oxfordià. La UPC té un bon model de 
comportament per a les argiles expansives, i un eina numèrica prou potent per 
tractar el cas des d’un punt de vista termohidromecànic (CODE BRIGHT). 
 
En el cas del capítol 6, es va escollir un model unidimensional axisimètric d’una 
galeria isolada en un medi isòtrop per tal d’avaluar el comportament a llarg 
termini per a diferents temps d’espera de la posada en obre del revestiment. 
Aquest treball es va realitzar a la seu de l’ANDRA (França) i es va aprofitar la 
formulació en FLAC del model viscoplàstic de Lemaitre (LMS). 
 

3. Escollir i conèixer els instruments de treball :.  
 

     En aquesta fase cal escollir les  eines numèriques amb les que treballar i 
aprendre a utilitzar-les de manera òptima. 
 
En el cas del capítol 5 es va escollir el Code_Bright (codi d’elements finits) per 
què ens permet fer un bon anàlisi del comportament termohidromecànic dels 
materials i utilitzar models de comportament complexos que tenen en compte 
fenòmens com la succió, l’expansió de certes argil·lites, el comportament de 
l’estructura interna de les argil·lites separat de la interna etc. 
 
En el cas del capítol 6 es va escollir  el FLAC (Fast Lagrangian Analysis of 
Continua) que és un codi de diferències finites, ja que utilitzant-lo de manera 
òptima permet trobar bones solucions i sense massa cost computacional a 
problemes no lineals com és el cas de la viscoplasticitat. 
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4. Escollir els models de comportament: 

 
Com ja s’ha dit s’escullen els models de comportament que més s’adeqüin al 
comportament real dels materials en el cas que es pretén estudiar. 
 
En el cas del capítol 5 s’ha escollit: 

− per les argiles expansives un model termoelastoplàstic amb enduriment 
per sols no saturats que descriu els fenòmens d’expansió i retracció del 
material en cicles d’humectació i assecament tenint en compte la succió 
i la diferència de comportament de la micro i la macroestructura de les 
argiles. 

 
− per a les argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià s’utilitza un model 

elastoplàstic amb dany que té en compte el comportament diferenciat 
dels grans d’argil·lita  i el del material que fa de lligant. 

 
 

En el cas del capítol 6 s’ha escollit: 
− Un model elastoplàstic amb dany per al comportament a curt termini de 

les argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià. 
 

− Un model viscoelastoplàstic amb enduriment per el comportament diferit 
a llarg termini de les argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià. 

 
5. Dissenyar una geometria òptima que representi els casos amb els que es 

treballarà: 
 

En aquesta fase es tracta de trobar una bona geometria i el disseny de la malla 
que minimitzin el cos computacional sense minvar la qualitat dels resultats.  
 
En el cas del capítol 5 la geometria més senzilla ha estat un quart de la secció de 
l’excavació (2D) i la malla s’ha dissenyat amb elements quadrilàters concèntrics 
a la galeria. 
 
En el cas del capítol 6 la geometria és més senzilla, adequada als objectius que 
es volien obtenir. És un model 1D axisimètric d’una galeria cilíndrica. Els 
element són quadrilàters. 
 

6. Treure resultats:  
Treure els resultats necessaris que permetin fer un bon anàlisis. 
 

7. Analitzar els resultats: 
 
Analitzar els resultats  de manera que permetin acomplir els objectius de 
l’estudi. 
 

8. Treure conclusions. 




