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CAPÍTOL 3 
Caracterització del backfill 

 

3.1 Naturalesa del backfill 
 
La creixent generació de residus urbans, industrials i miners a la segona part 

del segle XX va provocar la necessitat d’aïllar-los de manera segura de l’entorn i el 
mediambient. Una de les solucions més emprades ha estat l’ús de materials 
d’origen natural que disminueixen el flux d’aigua i el transport d’espècies químiques 
que poden afectar perillosament l’entorn natural. 

 
Aquests materials d’origen natural solen ser barreges d’argiles actives, com 

ara les bentonites, i sorra. Aquestes barreges han estat utilitzades amb èxit per 
aquest objectiu ja que s’obtenen sòls amb una baixa permeabilitat, difusió 
molecular i una relativa capacitat d’inflament per segellar fissures. A més, en 
aquest context, el cost econòmic de la barreja no és molt elevat ja que les 
quantitats en pes de bentonita que es consideren per aquests tipus de barreges és 
de l’ordre del 5 al 15%.  
 

Per les mateixes raons, el concepte de sòl actiu obtingut com a barreja d’una 
argila activa i un sòl granular inactiu s’ha emprat dins dels projectes d’aïllament de 
residus nuclears. La majoria dels conceptes d’aïllament dels residus nuclears 
utilitzen les bentonites com a material de segellat. Alguns dels seus conceptes 
utilitzen material de barreja bentonita-granular degut, també, a raons econòmiques i 
medioambientals (l’aprofitament de material granular que provindrà d’excavacions 
dels mateixos cementiris de residus i per alterar en la menor mesura possible les 
propietats geoquímiques naturals). 

 
Depenent de l’emplaçament a on pugui estar ubicada la futura instal·lació 

d’emmagatzematge de residus nuclears s’estan estudiant diferents materials 
d’origen granular com ara: sorres (AECL i PNC, per exemple), granits (SKB i 
POSIVA per exemple), o roques salines (BMBF - Alemanya). 

 
Dins del concepte Suec d’emmagatzematge de residus nuclears que s’ha 

explicat al capítol 1 de la tesina s’està considerant el segellat de les galeries 
d’accés. Això plantejarà un important problema degut a la gran quantitat de material 
que es necessitarà per reomplir les galeries. 

 
Òbviament, no es pot reomplir les galeries amb el granit que prové de la seva 

excavació ja que el granit matxucat té una conductivitat hidràulica molt alta i una 
nul·la capacitat d’inflament amb la qual cosa no s’aconseguirien les propietats 
hidromecàniques mínimes per a garantir una baixa permeabilitat i capacitat 
d’inflament suficient per a tancar esquerdes i adaptar-se satisfactòriament al 
relleu/contorn dels túnels de les galeries d’accés. Per aquest motiu, es va plantejar 
una solució: barrejar el granit matxucat de manera adequada amb una argila 
d’elevada expansivitat com és la bentonita sòdica MX-80. D’aquesta manera, 
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s’obtindria un nou sòl amb unes propietats hidromecàniques més adients pel 
problema en qüestió. 

 
SKB i Clay Technology van començar d’aquesta manera l’estudi experimental 

de les propietats hidromecàniques de diferents barreges en pes: 0/100, 10/90, 
20/80 i 30/70. Dels estudis a laboratori es va confirmar que la barreja més adient 
per a garantir una permeabilitat per sota de 10-11 m/s i per assegurar una pressió 
d’inflament superior a 100 kPa amb un pes específic sec de l’ordre dels 17 kN/m3 
va ser la barreja 30/70, això sí, amb una acurada corba granulomètrica del granit 
matxucat per aconseguir el contingut de fins adequat entre d’altres aspectes 
(Börgesson et al. 1996 i Johannesson et al. 1999). En aquest sentit, la barreja 
30/70, és òptima per dos factors molt importants: econòmics ja que la quantitat de 
bentonita no és desorbitada i mediambientals, ja que permet aprofitar el material 
d’excavació de les galeries tornant-lo al lloc d’origen. 

 
Un dels paràmetres claus d’aquest backfill és la corba granulomètrica. Com 

s’ha dit anteriorment, la distribució de la mida de gra es va escollir molt 
acuradament per tal d’aconseguir una baixa conductivitat hidràulica i un baix 
coeficient de difusió. La grandària màxima de granit matxucat és de 20 mm. Per a 
mides de partícula inferior al tamís de 200 ASTM (φ=0.074 mm) la distribució de la 
mida de gra es va obtenir mitjançant la tècnica de difracció làser. A la figura 3.1 es 
mostra aquesta corba. 
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Figura 3.1: Corba granulomètrica del backfill (Mata, 2003). Es van combinar dues tècniques 
diferents per a la seva determinació. 
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A la figura 3.2 es mostra el material tal i com queda després de la seva 
preparació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2: Fotografia del backfill desprès de la seva preparació. 

 
 
El procés de barrejat es va realitzar a Äspö de la següent manera 

(Gunnarsson et al. 2001): 
 
• S’excaven les galeries i s’obté el granit que es seca a la humitat de l’entorn i 

es matxuca buscant una corba granulomètrica coneguda. Es pot assumir que 
el contingut d’aigua del granit és gairebé nul. 

• La bentonita inicialment conté una humitat de l’ordre del 10%. Aquesta humitat 
es podria classificar de contingut higroscòpic mínim de la bentonita MX-80 a 
les condicions de transport i emmagatzematge. 

• Es barreja la bentonita i el granit matxucat afegint aigua que prové de l’aqüifer 
que envolta la galeria ZEDEX. S’afegeix aigua fins que la humitat de la barreja 
és de l’ordre del 13%. L’aigua afegida conté de l’ordre de 6 g/L de salts (NaCl i 
CaCl2, aproximadament al 50/50 en pes). 

• Una vegada s’ha fet el procés de barrejat, el sòl obtingut es guarda protegit de 
l’entorn per mantenir el seu contingut d’aigua fins el moment de la seva 
col·locació dins de la galeria ZEDEX. 
 
 
 

Gra de granit < 20 mm
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Finalment, és important senyalar que la grandària màxima de les partícules de 
granit matxucat (fins a 20 mm) provoca un important problema a l’hora d’estudiar 
experimentalment aquesta barreja: es necessiten mostres de gran mida per a 
obtenir resultats representatius. Aquest fet, combinat amb la baixa permeabilitat del 
backfill, fa que qualsevol assaig difusiu o de consolidació amb aquest material sigui 
molt lent la qual cosa dificulta enormement la seva caracterització hidromecànica.  

 
 

3.1.1 Bentonita sòdica MX-80 
 
MX-80 és el nom comercial d’una bentonita sòdica de Wyoming (EEUU). 

L’origen de les bentonites de Wyoming és molt antic; fa cent milions d’anys durant 
el Cretaci els volcans de l’àrea de Yellowstone a Wyoming varen estar sotmesos a 
llargs períodes d’erupcions.  
 

Durant les erupcions, les cendres expulsades es van dipositar en els mars que 
cobrien la major part de Wyoming, formant capes de sediments que varen assolir 
fins a uns 20 metres de potència (Collins, 1997). Aquests sediments van ser 
lentament alterats fins a convertir-se en el que avui en dia coneixem com a 
bentonites. D’aquesta manera, en funció de les condicions medioambientals o 
d’alteració, la composició i propietats de les bentonites poden ser molt diferents.  
 

La taula 3.1 resumeix la composició mineralògica de la MX-80. El seu alt 
contingut en montmorillonita assegura un alt potencial d’inflament (és a dir 
comportament idoni per a material de segellar) fins i tot per a pesos específics en 
sec baixos (pressió d’inflament > 1MPa per a MX-80 pura i aigua destil·lada a γd= 
13 KN/m3, Madsen, 1998). Aquesta important capacitat d’inflament (major que les 
bentonites càlciques) s’atribueix al gran radi hidratat del catió sodi (de 5.6 a 7.9 
Angstroms) Mitchell (1993). La seva composició química es mostra a la taula 3.2. 

 
Mineral Montmorillonita Quars Mica Feldspat Carbonats Kaolinita Pirita Secundaris

(%) 75 15.2 < 1 5 – 8 1.4 < 1 0.3 2 
 

Taula 3.1: Composició mineralògica de la bentonita MX-80 (referenciat a Mata, 2003). 
 
 

Components 
químics 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O F P2O5 S CO2

(%) 62.9 19.6 0.09 3.35 0.32 3.05 1.68 1.53 0.53 0.11 0.05 0.05 1.33
 

Taula 3.2: Composició química de la bentonita MX-80 (referenciat a Mata, 2003). 
 
 
La capacitat d’intercanvi catiònic d’aquesta bentonita es de 76 meq/100g (Madsen, 
1998). Els cations d’intercanvi més importants són el sodi i el calci. Els cations 
intercanviables es mostren a la taula 3.3. El pes específic de les partícules sòlides, 
γs, és 27.05 KN/m3 i el contingut d’argila (< 2µm) és aproximadament del 85% 
(Madsen, 1998). El límit plàstic del MX-80 és 70 i el seu límit líquid és 400 o 
superior (Lajudie et al. 1996).  
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Catió Na+ K+ Mg2+ Ca2+ 
(meq/100g) 62.4 0.2 3.0 7.4 

 
Taula 3.3: Cations intercanviables de la bentonita MX-80. 

 
 
3.1.2 Granit de la zona d’Äspö 

 
S’ha portat a terme un extens estudi geològic a l’àrea d’Äspö per a determinar 

si l’emplaçament és geològicament estable (sísmicament, estructuralment, etc.) per 
a la instal·lació del cementiri profund de residus (SKB, 1996). 

 
Suècia es troba geològicament parlant a l’Escut del Bàltic. Aquest Escut està 

constituït majoritàriament per gneissos i granitoids originats durant el Precambrià, 
(tenen una edat compresa d’entre 1800 a 1900 milions d’anys) (Ericsson, 1999). 
Les intrusions de granit de Smǻland dominen aquest basament Precambrià, però 
les antigues roques fosques volcàniques de gra fi es poden trobar com a inclusions 
en els granits de Smǻland i a les gabre-diorites o massissos circulars d’un granit 
vermell de gra gruixut més jove que va intruir el llit rocós més vell fa 1400 milions 
d’anys que també pot ser trobat en forma de dics i vetes irregulars (SKB,1996). 

 
El granit que prové de la voladura de la galeria ZEDEX va ser utilitzat en el 

Backfill i Plug Test Project. Aquest granit s’anomena diorita gris vermellosa d’Äspo. 
Aquesta diorita, juntament amb el granit de Smǻland, que és un pòrfir granític de 
gra mig, conforma la major part de la massa de roca en l’àrea on es troba el túnel 
d’Äspo. La diorita d’Äspo és una varietat més bàsica i pesada del granit d’Smǻland 
(SKB,1996). Hi ha betes i inclusions de granits de gra fi i pegmatites. L’oxidació de 
les parets de la roca al voltant de les fractures també es força comú (Gunnarsson 
et al. 2001). Hi ha una família principal de fractures orientades nord oest. Aquestes 
fractures són la principal estructura per a on flueix l’aigua. 

 
La galeria ZEDEX va ser excavada per mitjà d’uns acurats esquemes de 

voladura. El granit que prové de l’excavació es va classificar i matxucar fins 
aconseguir la distribució de mida de gra desitjada. El granit matxucat es va assecar 
i barrejar amb la bentonita pura. El pes específic de les partícules sòlides del granit 
és de 26.06 kN/m3 (Börgesson et al. 1996). Sempre s’ha assumit que el granit 
matxucat és químicament inert a causa del seu antic origen i llarg contacte amb 
l’aigua salada que prové del mar Bàltic. 

 
 

3.2 Recopilació de la informació experimental prèvia 
 

D’ençà que la caracterització experimental de la barreja 30/70 va començar al 
1996 (Börgesson et al. 1996) s’ha publicat molta informació sobre el comportament 
hidromecànic d’aquest material. Clay Technology a Suècia i la UPC han treballat 
intensament en la caracterització d’aquest sòl. A continuació, es resumirà de 
manera breu el treball experimental que ha portat a terme l’empresa sueca Clay 
Technology per a SKB i també el portat a terme per la UPC dins del projecte. 
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3.2.1 Aportació de Clay Technology 
 

La tasca experimental que van portar a terme els suecs es va centrar en el 
comportament hidràulic i d’hidratació ja que com s’observa amb claredat el projecte 
del Backfill and Plug Test és un assaig hidràulic a escala real. De tot el treball 
experimental que van realitzar ens centrarem exclusivament als assaigs d’infiltració 
vertical i en la determinació de la corba de retenció. 
 
• Assaigs d’infiltració vertical 
 

Van fer molts assaigs d’infiltració vertical amb l’objectiu d’estudiar la 
permeabilitat no saturada del backfill. A més, van tenir en compte l’efecte del canvi 
de salinitat de l’aigua d’hidratació (Clay Technology, 1998 i 1999). L’assaig, 
breument, consisteix en connectar una mostra de backfill amb un dipòsit amb aigua 
i que pels gradients hidràulic i de succió l’aigua s’infiltra en el sòl. És un assaig amb 
el qual es pot estudiar l’evolució de la humitat al llarg de la mostra i també de la 
succió si prèviament s’han col·locat psicròmetres a les mostres  

 
Es van compactar dinàmicament mostres amb pes específic sec de l’ordre de 

17 kN/m3 i es van connectar amb aigua destil·lada i salada contenint diferents 
concentracions de salts (6, 12, 18 i 24 g/L, NaCl i CaCl2 50/50 aproximadament). 
Del procés d’hidratació es va estudiar l’evolució del contingut d’aigua de les 
mostres en el temps (Clay Technology, 1999). 

 
A la figura 3.3 es mostra l’evolució del contingut d’aigua de mostres hidratades 

amb aigua contenint 6 i 18 g/L de sals després de 198 i 1007 hores una vegada 
iniciat el procés d’hidratació en funció de l’alçada de les mostres (10 centímetres). 
Dels resultats es confirma que la salinitat influeix activament en la velocitat del 
procés d’hidratació. Quan més gran és la salinitat de l’aigua d’hidratació més ràpid 
és el procés d’hidratació. Això vol dir que la permeabilitat del backfill és sensible als 
canvis de salinitat de l’aigua d’hidratació i s’incrementa quan creix la salinitat de 
l’aigua d’injecció. 
 
 
• Determinació de la corba de retenció 
 

La corba de retenció és un paràmetre fonamental quan es vol estudiar el 
comportament d’un sòl en la fase no saturada. Aquesta corba controla la relació de 
la succió del sòl (el potencial d’aigua al sòl) i la humitat/grau de saturació. És de 
molt complicada determinació experimental en sòls actius com les bentonites degut 
als canvis de volum que pateixen les mostres. A més, al cas particular de l’estudi 
de la succió al backfill s’ha d’afegir la grandària de les mostres per obtenir resultats 
significatius, la qual cosa complica molt la seva determinació ja que els dispositius 
existents al mercat estan dissenyats per sòls de gra fi tipus argiles. 

 
Existeixen algunes tècniques que es poden aplicar per a determinar la succió 

del sòl. Clay Technology va aplicar principalment la transferència de vapor 
(mitjançant psicròmetres) per determinar la succió total i la tècnica de translació 
d’eixos i el paper de filtre per a determinar la succió matricial. Els resultats 
obtinguts es resumeixen de manera concisa a la figura 3.4. Aquests resultats es 
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van fer servir per simular numèricament la saturació del backfill col·locat a la galeria 
ZEDEX (Mata, 2003). 

 

 
 

3.2.2 Aportació de la UPC 
 
La UPC s’ha centrat en la caracterització del comportament hidromecànic 

tenint en compte la influència de la salinitat de l’aigua d’hidratació en tots els 
assaigs que ha portat a terme. La caracterització hidràulica és clau pel projecte i, 
per tant, es centra en estudiar la permeabilitat del backfill amb diferents assaigs 
com ara edòmetres de gran diàmetre, assaig de càrrega variable (assaig de puls) i 
assaigs de càrrega constant. Tot el treball experimental i numèric desenvolupat per 
la UPC pel Projecte Backfill and Plug Test està recollida a Mata (2003), per això no 
volem incidir encara més a la tasca desenvolupada. 

 
• Assaigs edomètrics de diàmetre 152 mm 

 
Es van realitzar 6 assaigs edomètrics en cèl·lules Rowe de 152 mm de 

diàmetre per a garantir la representativitat dels resultats. Amb aquests sis assaigs 
es va estudiar el comportament hidromecànic del backfill de mostres compactades 
estàticament a dos pesos específics secs (13.7 kN/m3 i 16.6 kN/m3). A més, les 
mostres es van hidratar amb aigua contenint 0, 6 i 16 g/L de salts per tenir en 
compte l’efecte de la salinitat. Els resultats obtinguts van aclarir alguns punts 
importants de l’acoblament químic i hidromecànic: la deformabilitat del backfill no 
es va veure influenciat per la salinitat de l’aigua d’hidratació amb el rang considerat 
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Figura 3.3: Evolució del contingut d’aigua al backfill tenint en compte l’efecte del canvi de salinitat de 
l’aigua d’hidratació (Clay Technology, 1999). 
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de salinitat i pels dos empaquetaments. No obstant, es va observar que l’ increment 
de salinitat produïa un increment de la permeabilitat del backfill de manera molt 
similar al que ja s’havia observat als assaigs d’infiltració vertical.  
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Figura 3.4: Resum de la determinació de la corba de retenció del backfill obtinguda amb diferents 
tècniques (Clay Technology, 1999). 

 
 
A la figura 3.5 es mostra la relació entre la tensió efectiva aplicada a la mostra 

amb l’índex de buits de les mostres pel pes específic 16.7 kN/m3 i les diferents 
salinitats. A la figura 3.6 es veu la compressibilitat unidimensional de les mostres 
en les mateixes condicions i a la figura 3.7 la permeabilitat de les mostres després 
d’estimar el coeficient de consolidació amb el mètode de Casagrande. 

 
A la figura 3.5 es veu que les corbes són paral·leles amb la qual cosa es 

demostra que la compressibilitat unidimensional de les mostres de backfill hidratats 
amb solvents contenint diferents concentracions de sals és la mateixa. Això vol dir 
que el comportament mecànic (relació tensió – deformació) no es veu afectat en 
aquest rang de salinitats i de densitats. En canvi s’observa que la permeabilitat 
augmenta quan les mostres es saturen amb una salinitat creixent. Aplicant la teoria 
de la capa doble, es comprova que qualitativament, el comportament obtingut era 
l’esperat.  

 
La variació de la permeabilitat màxima és de l’ordre de 6 vegades per un 

índex de buits de 0.47. Queda demostrat de manera qualitativa i quantitativa la 
variació de la permeabilitat per efecte de la salinitat de l’aigua d’hidratació.  
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Figura 3.5: Variació de la tensió efectiva vertical aplicada a les mostres de backfill pel pes específic 
de 16.6 kN/m3 i la variació d’índex de buits (Mata, 2003). 
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Figura 3.6: Variació de la compressibilitat unidimensional amb l’índex de buits a les mostres de 
backfill pel pes específic de 16.6 kN/m3 (Mata, 2003). 
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Figura 3.7: Variació de la permeabilitat amb l’índex de buits a les mostres de backfill pel pes 
específic de 16.6 kN/m3 (Mata, 2003). 
 

 
 

• Assaigs de càrrega constant 
 
Es van realitzar 6 assaigs de càrrega constant variant el gradient hidràulic 

radial d’una mostra cilíndrica saturada amb aigua destil·lada de gran diàmetre (31 
cm de alçada i 24 cm de radi) que es va compactar amb un 65% de l’energia del 
Proctor normal i amb un pes específic sec de 16 kN/m3. Amb aquests experiments 
es va validar la Llei de Darcy de flux d’aigua per aquest sòl de baixa permeabilitat. 
A la figura 3.8 es mostren els resultats d’aquests assaigs de flux de càrrega 
constant. D’aquests resultats experimentals es va obtenir una permeabilitat de 
6.5·10-12 m/s quan la mostra es va saturar amb aigua destil·lada i el pes específic 
sec és 16 kN/m3. Aquesta baixa permeabilitat, juntament amb la mida de la mostra, 
van fer que el procés de saturació de la mostra i el temps de realització dels 
assaigs per a obtenir un estacionari va ser molt llarg, la qual cosa complica la 
caracterització experimental del backfill. 

 
Amb aquest assaig es va demostrar la baixa permeabilitat que es pot 

aconseguir amb aquest material, deixant clar la seva validesa per l’objectiu de 
segellat de les galeries d’accés. 
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Figura 3.8: Conductivitat hidràulica vs. màxim gradient hidràulic radial pel backfill. La mostra es va 
compactar a 16 kN/m3 i es va saturar amb aigua destil·lada. La Llei de Darcy va ser validada per 
aquest medi de molt baixa permeabilitat (Mata, 2003). 

 
 

• Assaigs de càrrega variable mitjançant l’assaig de puls 
 
Una part important de l’aportació de la UPC al projecte del Backfill and Plug 

Test va ser el disseny d’un mini-piezòmetre amb el qual es poden portar a terme 
assaig de puls en medis de baixa permeabilitat (Mata, 2003). Aprofitant la mateixa 
mostra a la qual es van realitzar els assaigs de càrrega constant es van fer 4 
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assaigs de puls amb diferents condicions de contorn (pressió d’aigua prescrit o 
contorn impermeable). 

 
Aquests assaigs es van reproduir amb un codi d’elements finits amb una 

formulació hidromecànica acoblada. La permeabilitat obtinguda després de simular 
els assaigs de puls va ser de 8·10-12 m/s. Aquest valor és lleugerament superior a 
la permeabilitat mesurada en els assaigs de càrrega constant. A la figura 3.9 es 
mostra el resultat d’un assaig de puls imposant una condició de contorn 
d’impermeabilitat i la seva reproducció amb el model d’elements finits. A la figura 
3.10 es mostra el puls realitzat imposant una pressió d’aigua al contorn exterior i la 
seva comparació amb el model d’elements finits (Mata, 2003). 

 
Durant la realització de l’assaig de puls és fonamental mesurar amb la major 

precisió possible la quantitat d’aigua injectada per aconseguir el puls. D’aquesta 
manera es pot determinar, calibrar, correctament l’aigua involucrada a l’assaig. 
Qualsevol error a la determinació del volum d’aigua injectat es trasllada en un error 
en l’estimació de la permeabilitat del sòl. 

 
Tretze dels nous mini-piezòmetres dissenyats es van col·locar a la secció A4 

del Backfill and Plug Test. Amb aquests mini-piezòmetres es van realitzar assaigs 
de puls in situ. Analitzant numèricament els assaigs de puls realitzats es va obtenir 
un mapa de permeabilitats i compressibilitats del backfill compactat in situ a la 
secció A4. Aquest mapa serà molt útil a la hora de realitzar assaigs de flux global al 
Projecte. 
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Figura 3.9: Assaig de puls realitzat a la mostra de gran mida el qual es va portar a terme prescrivint 
una condició d’impermeabilitat al contorn exterior de la mostra. Posteriorment va ser analitzat 
numèricament amb un codi hidromecànic acoblat (Mata, 2003). 
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Figura 3.10: Assaig de puls realitzat a la mostra de gran mida. Aquest es va portar a terme 
prescrivint una pressió d’aigua al contorn exterior i llavors va ser analitzat numèricament amb un 
codi hidromecànic acoblat (Mata, 2003). 
 

 
 

3.3 Assaigs realitzats a la tesina 
 
Després d’analitzar la informació experimental existent i les necessitats futures 

del projecte es va decidir continuar la investigació estudiant les següents propietats 
hidromecàniques del backfill: 

 
• Investigar la compactabilitat del backfill i la influència de la salinitat en la 

compactabilitat. 
• Continuar la caracterització hidromecànica del backfill mitjançant assaigs 

edomètrics però amb mostres compactades dinàmicament i no estàticament 
per comprovar possibles canvis en el comportament del backfill. 

• Determinar la succió del backfill mitjançant psicròmetres al laboratori. 
• Investigar l’estructura del backfill tenint en compte la hidratació amb aigua 

destil·lada i amb aigua salada, clau dels canvis de comportament observats al 
backfill. 
 
 
D’aquesta manera es van realitzar assaigs Proctor amb energia normal i 

energia doble afegint aigua destil·lada i aigua salada per comprovar-ne els efectes. 
Es van realitzar dos assaigs edomètrics en cèl·lules Rowe de 152 mm de diàmetre 
per investigar el comportament hidromecànic tenint en compte l’efecte de la 
salinitat. Es van utilitzar psicròmetres per a determinar la succió del backfill i 
finalment, es van fer servir dos tècniques molt avançades com són la ESEM 
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(Environtmental Scanning Electron Microscopy) i MIP (Mercury Intrusion 
Porosimetry) que permeten estudiar la micro estructura d’un material a nivell 
qualitatiu (ESEM i MIP) i quantitatiu (MIP). Aquests dos experiments s’expliquen en 
els capítols posteriors. 

 
 

3.4 Conclusions 
 
S’ha descrit de manera detallada la barreja del backfill format per un 30% de 

bentonita MX-80 i un 70% de granit matxucat que prové de l’excavació de les 
galeries del mateix cementiri. També han quedat clares les complicacions que la 
caracterització experimental d’aquest material presenta degut a la grandària de les 
partícules de granit de fins 20 mm de diàmetre. Això provoca que les mostres de 
backfill siguin suficientment grans per obtenir resultats representatius. Òbviament, 
el 30% de bentonita redueix notablement la permeabilitat del backfill de manera 
que qualsevol assaig difusiu o de flux sigui molt lent complicant-ne l’execució i la 
repetibilitat .   

 
A més, en aquest capítol s’ha resumit molt breument part dels treballs que 

s’han dut a terme per a caracteritzar experimentalment al laboratori el backfill, ja 
sigui pels assaigs realitzats per Clay Technology per a SKB a Suècia o realitzats 
per la UPC per a ENRESA i SKB. D’aquests resultats es va comprovar clarament 
que la permeabilitat del backfill s’incrementa quan la salinitat de l’aigua injectada al 
backfill augmenta. No obstant, es va demostrar també que la relació tensió – 
deformació no depèn de la salinitat de l’aigua injectada en el rang de salinitats i 
densitats considerat. 

 
Finalment, després d’analitzar tota la informació experimental del 

comportament geotècnic del backfill es van establir els assaigs que podien 
completar, dins del marc d’una tesina de grau, el coneixement experimental del 
backfill com a material de segellat de galeries d’accés d’un futur cementiri de 
residus nuclears. 


