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CAPÍTOL 1 
Problemàtica dels residus nuclears  

d’alta activitat: Situació actual 
 

1.1 Motivació de la tesina: els residus nuclears i la seva problemàtica 
 

Un dels problemes més grans entre els quals s’enfronta l’ús de l’energia 
nuclear és el plantejat per la gestió dels residus radioactius d’alta activitat que es 
generen en el cicle del combustible a les centrals nuclears, principalment, degut a 
que és necessari protegir a l’home i al medi ambient de les radiacions produïdes 
per aquests per un període que generalment acostuma a ser molt llarg i que pot 
arribar a ser de milers d’anys depenent de la vida mitja del residu. 
 

L’ús de l’energia nuclear als països de la OCDE s’ha incrementat  
considerablement als darrers últims anys; s’ha passat d’un 1.4% del total d’energia 
primària generada al 1973 a un 11.3% al 1995. Entre els factors fonamentals que 
potencien aquest augment destaca la creixent demanda d’energia elèctrica, a més, 
la crisi del petroli del 1973 va posar de manifest la limitació més important dels 
combustibles fòssils que queden disponibles arreu del món: la seva mancança en 
un futur proper.  

 
No obstant, aquest creixement es va interrompre als anys 90 quan s’inicià una 

moratòria nuclear a nivell mundial degut a l’accident del reactor número 4 del grup 
nuclear de Txernobil (URSS, 1986) i, en part, al problema de l’emmagatzematge 
dels residus. Paradoxalment, l’energia nuclear, degut a factors com l’escalfament 
global del Planeta i el canvi climàtic, podria tornar a ser escollida com la font 
energètica més important degut al seu rendiment i evitaria l’ús de combustibles 
fòssils, principals responsables de l’efecte hivernacle, com ara el petroli a centrals 
tèrmiques i el gas natural a plantes de cicle combinat. 
 

Tornant a la problemàtica dels residus nuclears, avui dia aquests residus 
s’emmagatzemen generalment a les pròpies centrals nuclears, dintre d’unes 
piscines que contenen aigua la qual fa de barrera de radiacions (principalment 
neutrons). 
 

Degut a la saturació d’aquestes piscines, s’estan plantejant altres alternatives 
per a la gestió d’aquests residus, garantint sempre la no existència de risc 
radiològic ni per a les persones ni pel medi ambient.  
 

La idea que actualment té més viabilitat consisteix en immobilitzar els residus i 
aïllar-los per tal d’evitar que entrin en contacte amb la biosfera fins que la seva 
radioactivitat hagi disminuït fins a la natural, o fins que la ciència pugui disminuir la 
seva activitat i fer-los menys perillosos. 
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Des dels anys 70 es ve realitzant un gran esforç per a resoldre la problemàtica 
dels residus nuclears. Un exemple d’això, és el fet de que molts països han creat 
agències nacionals amb la finalitat de gestionar els treballs d’investigació l’objectiu 
dels quals és obtenir un disseny segur que resolgui el problema. Uns exemples 
d’aquests són: ENRESA - Espanya, SKB - Suècia, ANDRA - França, AECL - 
Canadà, NAGRA - Suïssa, etc. D’aquesta manera ENRESA (Empresa Nacional de 
Residus SA) és la empresa encarregada de la gestió dels residus radioactius a 
Espanya. Entre els seus objectius destaca la elaboració i realització del Pla 
General de Residus Radioactius que, aprovat pel Ministeri d’Indústria i Energia, 
estableix les actuacions necessàries, encaminades a la gestió i tractament 
d’aquests residus.  

 
És important definir que estem parlant de residus d’origen civil, això és, 

residus nuclears que provenen de la generació d’energia elèctrica amb combustible 
nuclear. Països com Estats Units poden tenir, a més, altres problemes més greus, 
com ara els residus d’origen militar, perquè en aquest cas, per exemple, es poden 
tractar de seccions senceres de submarins nuclears que han estat exposades 
directament a radiacions. 

 
Existeix una important interacció científica entre les diverses empreses de 

gestió abans esmentades amb l’objectiu d’aconseguir una solució òptima, segura i 
funcional. Un d’aquests exemples de col·laboració entre dues d’aquestes empreses 
es dona al Projecte “Backfill and Plug Test” que s’està portant a terme a les 
instal·lacions de SKB a Äspö. ENRESA col·labora amb SKB aportant, 
principalment, tecnologia de caracterització hidràulica de materials expansius dins 
d’aquest projecte. 

 
Més concretament, el Departament d’Enginyeria del Terreny i Cartogràfica de 

la UPC col·labora amb ENRESA en l’estudi experimental i en la modelització del 
comportament termo-hidràulic-mecànic-químic de sòls que puguin ser utilitzats com 
a barreres naturals mitjançant diferents projectes d’investigació com ara el Projecte 
FEBEX, (FEBEX, 2000). 

 
Aquesta tesina s’emmarca dins del Projecte “Backfill and Plug Test” i la estreta 

col·laboració entre ENRESA i la UPC, lliga amb la col·laboració entre ENRESA i 
l’empresa sueca SKB. 
 
 
1.2 Concepte Suec d’emmagatzematge de residus radioactius 
 

Una de les propostes més avançades i que avui dia sembla més versemblant 
és l’emmagatzematge profund a formacions geològicament estables de tipus 
cristal·lí com ara formacions granítiques, o un altre tipus de formacions com són les 
argiloses o salines. Es busquen, per tant, formacions que siguin poc sensibles a 
moviments tectònics i a zones que no siguin a priori sensibles a terratrèmols.  
 

Al 1973 el Govern Suec va encarregar a l’empresa SKB (l’empresa sueca de 
tractament i gestió de residus nuclears) la tasca de trobar una solució viable a 
l’emmagatzematge dels residus nuclears. Desde llavors, s’ha realitzat una gran 
tasca investigadora en moltes branques de l’enginyeria i d’altres ciències per a 
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poder trobar una solució. A continuació explicarem breument el concepte Suec que 
de moment s’està investigant i que prové dels primers treballs realitzats als anys 
70. Inicialment, els residus d’alta activitat, es quedaran al voltant de 30 anys a un 
centre de pre-processament per a disminuir la seva activitat (Ericsson, 1999). 
Després d’aquest període, els residus seran traslladats a un cementiri de residus a 
gran profunditat (> 500 metres); a una formació granítica molt estable amb un 
procés de tractament, moviment i emmagatzematge totalment automatitzat. El 
disseny general del concepte suec es pot veure de forma gràfica i esquemàtica a la 
figura 1.1.  

 

 
Figura 1.1: Concepte Suec d’emmagatzematge de residus d’alta activitat a formacions granítiques 
(Ericsson, 1999). 

 
 
Centrant-nos al cementiri profund, els elements principals que avui dia formen 

la barrera d’enginyeria per a residus nuclears d’alta activitat de disseny suec són 
els següents: 
 

 Contenidors de coure on s’introdueix el combustible gastat de les centrals 
nuclears (figura 1.2). Aquests contenidors s’emplaçaran en forats verticals de 
1.75 m de diàmetre i 6 m de profunditat. Aquests contenidors són de coure 
amb l’objectiu d’evitar al màxim la seva corrosió. Aquest és, per tant, el primer 
dels components de la barrera d’enginyeria que es troba en fase de disseny.  
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 L’espai comprès entre els contenidors de coure i la formació geològica serà 
omplert amb sòls argilosos expansius com ara bentonites altament 
compactades que puguin segellar els espais entre el contenidor i la formació 
garantint així la baixa permeabilitat i difusivitat. D’aquesta manera es dificulta 
l’accés d’aigua als contenidors que afavoreix la corrosió i també el moviment 
d’isòtops radioactius als aqüifers. És fonamental que aquest material sigui 
d’origen natural i que no provingui d’un procés industrial de producció com ara 
el formigó ja que ha de mantenir les seves propietats durant milers d’anys.  

 
 Les galeries d’accés seran omplertes amb barreges de material granular i 

bentonites buscant sempre una baixa permeabilitat. S’utilitzarien aquestes 
barreges bàsicament per a raons ambientals i econòmiques, ja que segellar-
ho amb bentonita pura seria molt costós. 

 

 
Figura 1.2: Detall dels contenidors de coure on s’introduiran les barres de combustible gastat. 

 
 
1.3 Descripció del Laboratori de SKB a Äspö: l’Äspö Hard Rock Laboratory 
 

L’Äspö Hard Rock Laboratory (ÄHRL) és un complex construït prop de la 
ciutat d’Oskarshamn al sud-est de la costa de Suècia (figura 1.3). L’entrada del 
laboratori es situa concretament a l’illa d’Äspö. Aquestes instal·lacions corresponen 
a un laboratori a escala real en el qual s’investiga i avança en el disseny i 
demostració d’un futur cementiri profund de residus nuclears d’alta activitat. La 
seva construcció va començar a l’Octubre de 1990 i va finalitzar a l’estiu de 1995 
(Ericsson, 1999). 

 
L’elecció de l’emplaçament de l’ÄHRL a l’illa d’Äspö es deu a 2 motius 

fonamentals:  
 

 Per una banda, és una àrea poc poblada i per altre banda, geològicament 
parlant, es tracta d’una zona molt fracturada, la qual cosa permet estudiar el 
comportament del cementiri en condicions hidràuliques molt adverses i 
complexes. Aquest no serà l’emplaçament definitiu del futur cementiri de 
residus que es portaria a un lloc menys fracturat i amb menor presència 
d’aigua.  
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 L’altre factor important va ser la seva localització. A l’àrea es troben tres 
centrals nuclears, la qual cosa disminueix notablement la problemàtica social 
que una instal·lació d’aquestes característiques podria crear al seu entorn. No 
obstant, amb la claredat i transparència amb que treballen les administracions 
de Suècia en general els problemes que poden sorgir amb la població seran 
sempre menors que els que sorgeixen a Espanya. Recordem que el Projecte 
FEBEX que dirigeix ENRESA amb resultats científics molt satisfactoris s’està 
realitzant a Suïssa ja que no es va poder portar a terme a Espanya per 
l’alarma social que es va generar al seu moment. 

 

 
Figura 1.3: Situació d’Äspö, a prop de la ciutat d’Oskarshamn, al sud-est de Suècia (SKB, 1997). 

 
 

L’ÄHRL està excavat en material diorític amb vetes i inclusions de granit i 
pegmatita. Existeix una família de fractures principals amb direcció NW les quals 
permeten el flux d’aigua a través de la roca. Aquesta aigua prové del mar Bàltic i 
incideix en el flux del medi fissurat. 
 

El laboratori consisteix, principalment, en una galeria de 3600 metres de 
longitud que arriba a una profunditat màxima de 450 metres en espiral (figura 1.4). 
La galeria va ser excavada des de la península, fins a la part sud de l’illa, a on 
continua en espiral fins a la profunditat màxima.  
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Des de l’acabament de la excavació del túnel/laboratori s’han realitzat i s’estan 
portant a terme molts projectes d’investigació amb l’objectiu de construir un 
cementiri per a residus nuclears d’alta activitat (Ericsson, 1999).  

 
 

 
 
Figura 1.4: Vista general de la geometria dels túnels excavats per a construir el Laboratori Äspö 
Hard Rock Laboratory. En els diferents túnels es porten a terme els diferents projectes relacionats 
amb l’emmagatzematge de residus (SKB, 1997). 

 
 

Els diferents projectes contemplen des de diferents tecnologies 
d’instrumentació, tecnologia de compactació, moviment dels residus de manera 
segura fins a aspectes més conceptuals com són el comportament mecànic de la 
roca, el concepte del flux d’aigua a través del medi fracturat, la corrosió i oxidació 
de metalls, la interacció dels diferents conjunts a la barrera d’enginyeria amb la 
formació geològica, comportament dels materials de segellat, etc. 

 
Un dels molts projectes d’investigació i desenvolupament que s’estan 

desenvolupant a Äspö és l’anomenat “Backfill and Plug Test”. En aquest projecte 
s’estudien les característiques d’un material candidat per a segellar les galeries 
d’accés o reblert (backfill) i és dins d’aquest marc a on s’integra aquesta tesina. En 
l’apartat següent s’expliquen a grans trets els objectius, el desenvolupament 
històric, i els primers resultats d’aquest Projecte. 

 
El Departament d’Enginyeria del Terreny i Cartogràfica de la UPC està 

involucrat a diferents projectes amb SKB mitjançant la col·laboració que existeix 
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entre SKB i ENRESA les quals comparteixen l’objectiu d’obtenir una solució viable 
de cementiri de residus nuclears d’alta activitat. 

 
 

1.4 Breu descripció del Backfill and Plug Test 
 

El Projecte denominat “Backfill and Plug Test (BPT)” s’està portant a terme a 
la galeria ZEDEX ubicada a l’ÄHRL. El projecte va començar al 1996 amb 
l’excavació de la galeria i la seva caracterització hidrogeològica com, per exemple, 
la determinació de la xarxa de fractures existents. 

 
Paral·lelament, es va començar l’estudi experimental del comportament hidro-

mecànic de diferents barreges de bentonita sòdica MX-80 i granit matxucat – 0/100, 
10/90, 20/80 i 30/70 – (Börgesson et al. 1996 i Johannesson et al. 1999). D’aquest 
estudi experimental es va concloure que la barreja 30/70 era la que millor podia 
complir els requisits pel material de segellat de les galeries d’accés, com són: baixa 
permeabilitat i difusivitat i una moderada expansivitat. Per altre banda, aquest 
contingut de bentonita es considera també òptim pel cost econòmic de la barreja. 
Continguts majors de bentonita farien enormement cara l’obtenció d’aquest material 
de segellat de galeries del que farà falta en grans quantitats.  
 

D’aquesta manera s’utilitza el granit que prové de la pròpia construcció de la 
galeria, això suposa un gran estalvi, tant econòmic com ambiental, ja que 
disminueix l’impacte ambiental que causaria l’abocament a l’exterior del granit i la 
nova excavació d’un nou material candidat. 

 
Una vegada excavada la galeria va començar la tasca més important de 

planificació de l’assaig in situ: definició d’objectius, determinació de la 
instrumentació adequada pel projecte, resolució de problemes de compactació, 
determinació de les condicions inicials, disseny del tap de formigó armat que ha de 
segellar la galeria, etc. 

 
Els tres objectius més importants del projecte per a SKB són (Börgesson et al. 

1996): 
 

 Caracteritzar el comportament hidro-mecànic del reblert a prop de la roca i 
lluny de la roca esbrinant així la interacció existent entre el reblert i la 
formació. 

 
 Desenvolupar eines apropiades pel segellat de les galeries d’un futur cementiri 

de residus nuclears. 
 

 Desenvolupar tècniques de segellat temporal de les galeries d’accés i assajar 
el comportament hidràulic i mecànic del tap de formigó. 
 
 
ENRESA col·labora amb SKB en aquest projecte en els següents aspectes 

(Mata, 2003): 
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 Simulació del procés de saturació del backfill in situ. Una vegada saturat el 
backfill es realitzaran les simulacions dels assaigs de flux in situ.  

 
 Desenvolupament de tecnologia per a determinar la permeabilitat local 

saturada de medis de baixa permeabilitat mitjançant l’assaig de puls.  
 

 Caracterització experimental del comportament hidro-mecànic-químic acoblat 
del material 30/70 finalment escollit pel projecte. 
 
 
Com s’ha dit abans el material que anomenem backfill es va obtenir barrejant 

un 30% de MX-80 i un 70% de granit matxucat amb una grandària màxima de gra 
de 20 mm. Aquest material es va hidratar fins a una humitat inicial aproximada del 
12 – 13% i va ser emmagatzemat fins a la seva col·locació a la galeria. L’aigua que 
es va fer servir per a la seva hidratació inicial prové de l’aqüifer que rodeja la 
galeria ZEDEX. Aquest aqüifer està connectat amb el Mar Bàltic i per tant l’aigua és 
salada. El contingut de sals és 6 g/L (50/50 NaCl i CaCl2 aproximadament).  

 
Aquesta mateixa aigua s’anava a utilitzar per a la saturació del backfill una 

vegada compactat in situ. Malauradament la permeabilitat saturada del backfill en 
aquestes condicions era més baixa de l’esperada inicialment al començament del 
projecte. Això podria generar que el temps necessari per arribar a la completa 
saturació del backfill a la galeria ZEDEX fos prohibitiu dins del termini del projecte. 

 
Aprofitant l’alta activitat de la bentonita es va pensar en incrementar el 

contingut de sal a l’aigua emprada durant la saturació del reblert a la galeria per a 
incrementar la seva permeabilitat i així reduir el temps de saturació la qual cosa 
permetria que els terminis tornessin a ser raonables. Finalment, el contingut en sals 
de l’aigua de saturació es va incrementar fins als 16 g/L (50/50 NaCl i CaCl2) per a 
incrementar la permeabilitat de la barreja.  

 
Existeixen multitud de resultats a la literatura relacionats amb la variació de la 

permeabilitat saturada de sòls argilosos actius, com ara les bentonites, quan varien 
les concentracions de sals, els tipus de cations, el pH de la dissolució, etc., als 
permeants (Mitchell, 1993; Shackelford, 1994; Petrov & Rowe, 1997; Dixon, 2000; 
Pusch, 2001; Mata, 2003). En general, una argila activa incrementa la seva 
permeabilitat quan la concentració de sals al permeant augmenta (Mitchell, 1993). 

 
El material de reblert o backfill (30/70) es va compactar en sis seccions que es 

van numerar des de la A1 fins a la A6. El material es va compactar amb una 
inclinació de 35º respecte a l’horitzontal. També es va compactar granit matxucat 
sense bentonita (0/100) a les seccions B2 a B5 (Gunnarsson et al. 2001). El 
conjunt es va segellar amb un tap de formigó armat. A la zona del granit es van 
col·locar blocs de bentonita altament compactada per a segellar el sostre degut a la 
falta de capacitat d’inflament d’aquest material. Entre les diferents seccions es van 
col·locar membranes de geotextils permeables amb les quals era possible injectar i 
recollir aigua. 

 
A la figura 1.5 es mostra la disposició final del projecte després de la 

instal·lació. La compactació aplicada va ser dinàmica mitjançant una eina 
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especialment dissenyada per  aquest ús. El pes específic sec (γd) al qual es volia 
arribar in situ fou de 17.1 kN/m3. Amb aquesta eina compactadora es va aconseguir 
aquest objectiu a la zona central del backfill. No obstant, a prop de les parets i del 
sostre va ser impossible subministrar la mateixa energia de compactació i per tant 
el pes específic sec obtingut després del procés de compactació a aquestes zones 
va ser menor (Gunnarsson et al. 2001).  

 

Bentonite blocks
and bentonite pellets

Drainage and deairing 
layers, permeable mats

Bentonite
O-ring

New part excavated
by careful blasting

Old part excavated
by normal blasting

28 m

30/70
bent./crushed rock Crushed rock

Drainage
material

Blocks 20/80
bentonite/crushed rock

Concrete wall

D1 D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2

A1 B4B3A2 B2 B5A6A5A4A3

Concrete Plug

2.2 m

D12

 
Figura 1.5: Secció vertical de la disposició final del BPT a la galeria ZEDEX. S’aprecia la numeració de les 
diferents seccions i la disposició dels geotèxtils emprats per injectar/recollir aigua (Gunnarsson et al. 2001). 

 
 
La instrumentació és una part essencial del projecte ja que ens permet obtenir 

l’evolució temporal dels paràmetres que ens interessen en aquest projecte. Els 
paràmetres que més importància tenen en aquest projecte són la pressió intersticial 
del backfill que es mesura amb piezòmetres, la pressió d’aigua injectada als 
geotèxtils, la pressió d’aigua al granit que es mesura amb piezòmetres d’aigua 
instal·lats en sondeigs a la roca, la pressió total en el contacte del backfill i la roca 
per esbrinar la seva pressió d’inflament i, finalment, psicròmetres per mesurar la 
humitat relativa del terreny. Amb la humitat relativa es pot estimar la succió del 
terreny aplicant la llei psicromètrica. Amb aquesta informació podem estimar el 
grau de saturació del material quan s’ha determinat experimentalment la corba de 
retenció del material en qüestió (Fredlund & Rahardjo, 1993). 

 
La instal·lació es va acabar al començament de l’any 1999. La saturació del 

backfill va començà al juny de 1999 i es va considerar acabada a finals de l’any 
2003 a partir de la mesura dels psicròmetres instal·lats al backfill. Una vegada 
acabada la saturació del material de reblert han de començar assaigs de flux 
d’aigua per caracteritzar el comportament hidràulic d’aquest backfill en condicions 
reals. Aquests assaigs ja es troben en marxa en aquests moments de lliurar 
aquesta tesina (Clay Technology, 2005). L’anàlisi de la informació obtinguda 
permetrà determinar la idoneïtat del sistema dissenyat així com la del material 
escollit.  
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1.5 Treball realitzat a la tesina dins del Projecte “Backfill and Plug Test” 
 

L’objectiu d’aquesta tesina és aprofundir en el coneixement que avui dia es 
disposa del comportament hidro-mecànic del backfill. Es continua així la tasca de 
caracterització i estudi experimental d’aquest material que es va inicià al 
Departament d’Enginyeria del Terreny al 1998 i que es va concretar en una tesina 
de grau (Pérez Lorente, 2000) i en una tesi doctoral (Mata, 2003). 

 
Com s’ha esmentat prèviament, l’efecte de la salinitat de l’aigua injectada 

sobre el comportament hidro-mecànic del backfill és important. Per tant, es vol tenir 
en compte la influència de la salinitat en paràmetres del backfill importants per a 
l’anàlisi dels resultats obtinguts in situ com són la compactabilitat del backfill o la 
seva permeabilitat, entre d’altres. 

 
Existeixen dos fets que dificulten enormement la caracterització experimental 

d’aquest material: 
 

 Partícules de grandària fins a 20 mm: Per a la caracterització experimental 
d’aquest material es requereix utilitzar mostres de gran volum perquè els 
resultats obtinguts siguin representatius del comportament de la barreja. 

 
 Material poc permeable: El contingut de bentonita de la barreja és prou elevat 

(30%) per a garantir una baixa permeabilitat. Si afegim a aquesta baixa 
permeabilitat del sòl el fet de què el volum de les mostres ha de ser significatiu 
(gran), el temps necessari per a la realització d’assaigs hidràulics és molt llarg, 
la qual cosa complica notablement la seva caracterització, dificultant la 
redundància dels resultats.  
 
El treball de caracterització experimental ha implicat l’ús d’equips poc 

convencionals a un laboratori de mecànica de sòls. Això es deu a la complexitat del 
problema en l’estudi i de les dificultats que planteja el material. Durant aquesta 
tesina s’han dut a terme els següents assaigs: 

 
 Assaigs de compactació de simple i doble energia tenint en compte l’efecte de 

la salinitat ja que s’han utilitzat 2 permeants diferents: aigua destil·lada i aigua 
salada contenint 16 g/L (NaCl + CaCl2, 50/50). 

 Dos assaigs edomètrics en cèl·lules Rowe de diàmetre 152 mm amb mostres 
compactades dinàmicament. El pes específic sec aproximat de les mostres 
després de la compactació va ser 17.1 kN/m3. També es van fer servir els 
mateixos permeants que pels assaigs de compactació per tenir en compte la 
influència de la salinitat de l’aigua injectada. 

 Determinació de la succió total mitjançant psicròmetres. Aquesta determinació 
és molt difícil degut al tipus de psicròmetre disponible al laboratori.  

 Aplicació de microscopia electrònica (ESEM, Environmental Scanning 
Electronic Microscopy) per estudiar qualitativament l’estructura del sòl en 
condicions de saturació de dos mostres, una saturada amb aigua salada (16 
g/L) i altre saturada amb aigua destil·lada. 

 Realització de 2 porosimetries (MIP, Mercury Intrusion Porosimetry) per 
estudiar de forma quantitativa l’estructura del sòl després de la hidratació amb 
aigua salada (16 g/L) i aigua destil·lada. 


