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2. CONCEPTES FUNDAMENTALS DE LA GESTIÓ DELS RAA 
 
2.1. CONCEPTES BÀSICS DELS RESIUDS NUCLEARS D’ALTA ACTIVITAT 
 
2.1.1. Característiques bàsiques 
 
Els residus radioactius d’alta activitat estan constituïts pel combustible gastat de 
les centrals nuclears. Aquest combustible presenta unes de les propietats 
estructurals, d’estabilitat davant la corrosió i d’emissió de calor i radiació 
derivada tant de les seves característiques inicials com la dels processos als que 
ha estat sotmès durant la seva irradiació o procés de cremat en el reactor 
nuclear. El coneixement d’aquestes propietats i tenir present l’alt contingut de 
isòtrops radioactius, en els RAA, amb períodes de semidesintegració de cents o 
milers d’any; fa necessari d’un sistema de gestió definitiu que asseguri el seu 
aïllament i confinament per períodes de desenes o centenars de milers d’anys. 
L’emmagatzematge geològic profund és l’opció més acceptada per la gestió 
final d’aquest tipus de residus. 
 
Inicialment el combustible nuclear està format per un conjunt de pastilles 
ceràmiques cilíndriques d’òxid de U238, amb un grau d’enriquiment inferior al 
5% de  U235 (Fig. 2.1), col�locades dins d’uns tubs de zirconi denominats 
zicaloy. Tot i així les característiques específiques del tipus d’element de 
combustible varien en funció del reactor nuclear en que s’irradiaran, en les 
centrals espanyoles són les PWR d’aigua a pressió i les BWR d’aigua en bullició. 
Però independent d’això, quan es parla de combustible gastat es fa referència a 
les característiques específiques de les pastilles ceràmiques de UO2 després de 
la seva irradiació (Fig. 2.2).        
       

     
      Fig. 2.1: Esquema d’una   Fig. 2.2: Esquema de desintegració del urani 235.  
           pastilla de UO2.   
 
2.1.2. Producció i distribució dels radionucleids 

 
Els principals radionucleids generats en la irradiació de combustible dins el 
reactor a part del plutoni són: 
 

� Actínids minoritaris: Np, Am i Cm, generats per la captura neutrònica del 
U238 i les successives transmutacions. 
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� Productes de fissió: que són la gran part dels elements generats per la 
fissió del U235, Pu239, Pu241 i els seus posteriors desintegracions 
radioactives. 

� Productes d’activació: principalment Zr93, Nb94, Ni59 i C14, generats per 
activació neutrònica dels tubs de zirconi, pels acers estructurals i les 
pròpies impureses del UO2. 

 
L’emissió de calor és una de les característiques dels RAA i prové, a curt 
termini, de radionucleids de vida curta (productes de fissió) com el Sr90 i el 
Cs137 (Fig. 2.3).  
 

 
Fig. 2.3: Emissió de calor del combustible gastat (ENRESA, 2001b). 

 
En el moment de la descàrrega del reactor el contingut radioactiu és molt alt. 
Durant els 200 primers anys, la radioactivitat és deguda principal pels productes 
de fissió que són emissors β  i γ  (Sr90, Cs137). Després és deguda als actínids 
que són fundamentalment emissors α  (Am, Pu239, Pu241). Transcorreguts 
100.000 anys, el contingut radioactiu residual serà quasi constant i degut a U, 
Np i Pu. Si es compara la radioactivitat emesa pel combustible amb la que 
tenien els materials naturals, on es va extreure el urani per la fabricació del 
combustible, aquest s’assoleix significativament passat un milió d’anys. Aquesta 
dada és molt important a l’hora de gestionar els residus radioactius, ja que 
estableix en quin moment la radioactivitat que tenien els materials naturals en 
origen es restablerta a través del mateix procés de desintegració radioactiva.  
 
Quan es parla de la mesura d’un radionucleid per produir un dany a sers vius 
degut al seu contingut de radioactivitat, s’està introduint el concepte de radio-
toxicitat. Per tant és un paràmetre molt correlacionat amb la gestió de RAA.  
 
Considerant les característiques de radio-toxicitat, l’activitat i concentració, i els 
resultats obtinguts en els diferents exercicis d’avaluació de la seguretat a llarg 
termini d’un emmagatzematge geològic profund; los radionucleids destacables 
s’agrupen de la següent manera: 
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Actínids i descendents
Productes de fissió

Productes d'activacio
Be, C, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Tc, Pd, Ag, Sn, I, Cs, Sm i Ho.
U, Th, Np, Pu, Cm, Am, Ra i Pa ( diferents isòtopos de cadascun d'ells). 

Be, C, Cl, Ni, Sr, Zr, Nb, Mo, Tc i Hf.  
Taula 2.1: Radionucleids més destacables. 

 
Aquesta agrupació de 49 radionucleids s’hauria d’afegir els isòtrops estables de 
22 d’aquests elements, que tindran importància en la gestió per les propietats i 
per como poden afectar a la solubilitat i en definitiva en els processos de 
migració, com es veurà més endavant.  
 

 
2.2.  OPCIONS DE GESTIÓ I INSTAL�LACIONS ASSOCIADES 
 
Actualment existeixen diferents línies tecnològiques en la gestió final del 
combustible que s’estan portant a terme en programes d’investigació 
internacional.  
 
En aquest punt es descriuran tres maneres, anomenades cicles, per la gestió 
del combustible irradiat, on el seu grau de desenvolupament i aplicació és 
variable i en concordança amb la complexitat tecnològica i les necessitats 
d’instal�lacions. 
 
2.2.1. Cicle obert 
 
En el cicle obert es considera el combustible irradiat com un residu radioactiu 
que no té previst un ús posterior. Per tant, és important preveure per aquest 
combustible emmagatzematges temporals fins la seva gestió final en un 
emmagatzematge profund (Fig. 2.4). L’emmagatzematge temporal centralitzat 
no només facilita el treball als investigadors sinó que també permet el 
desmantellament total de les centrals nuclears, podent així alliberar 
completament l’emplaçament per usos no nuclears i donen temps perquè es 
refredi el combustible.  
 

 
Fig. 2.4: Cicle obert del combustible irradiat. 

 
En aquests moments, els països que contemplen el cicle obert com una opció 
bàsica de gestió de residus, es preveu que l’emmagatzematge temporal té una 
vida operativa d’uns 50 anys. Els sistemes més habituals d’emmagatzematge 
són humits en piscines o bé en sec en contenidors.  
 
Aquesta iniciativa ha estat adoptada per països com Finlàndia, Suècia, França i 
estats Units. 
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2.2.2. Cicle tancat 
 
En aquest cicle es considera el combustible irradiat com un residu radioactiu 
però es persegueix la reutilització de part del contingut radioactiu. Aquest 
reprocés també es coneix com PUREX (Plutonium-Uranium Recovery by 
Extraction). Aquesta reprocés es centra en separar del combustible irradiat 
aquells radionucleids com el urani i el plutoni, generant un combustible 
anomenat MOX i utilitzar-los per generar energia en els reactors nuclears 
termoelèctrics. Una vegada cremat aquest el combustible MOX genera un 
combustible irradiat que hipotèticament es pot tornar a reutilitzar, encara que 
no més de 2 o 3 cicles, ja que es va empobrint i la rendibilitat i eficiència es 
cada vegada més baixa. Per una altra banda, aquest combustible MOX cremat, 
té una major potència tèrmica i radio-toxicitat, el que fa més complexa la seva 
gestió temporal i definitiva. 
 
La resta de radionucleids es condicionaran en forma vítria i es transportaran a 
un emmagatzematge temporal fins a la seva gestió final en un 
emmagatzematge geològic profund.    
 
En definitiva, les instal�lacions necessàries en aquest cas són un magatzem 
temporal, una planta industrial de reprocés i un emmagatzematge geològic 
profund (Fig.2.5). En realitat totes aquestes instal�lacions, excepte 
l’emmagatzematge geològic profund, existeixen a nivell industrial. 
   
2.2.3. Cicle tancat avançat 
 
El cicle tancat avançat segueix una línea més ambiciosa, on es busca una 
separació i transmutació dels elements radioactius de llarga vida.  
 
A diferència del cicle tancat, el procés d’obtenció de combustible MOX, no sols 
separa el plutoni i el urani, sinó també la resta d’actínids i productes de fissió de 
vida llarga.  
 
En aquest cas es requereix d’una transmutació, on es separa químicament els 
elements radioactius de llarga  vida per després sotmetre’ls a transformacions i 
obtenir un radionucleis de menor massa i radio-toxicitat. Amb aquest procés es 
podria disminuir de forma important els RAA a gestionar.  No obstant, aquesta 
tecnologia no està preparada per ser utilitzada a nivell industrial, es  necessari 
d’uns magatzems entremitjos.  
 
En aquest cas les instal�lacions necessàries són un magatzem temporal, 
instal�lacions de reprocés avançat i transmutació, plantes de reprocés de 
combustible procedents de la transmutació, reactors nuclears i un 
emmagatzematge geològic profund (Fig. 2.6). 
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         Fig. 2.5: Cicle tancat del                                Fig. 2.6: Cicle tancat avançat. 
          combustible irradiat.           
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En l’actualitat només es troba operatiu un emmagatzematge de residus 
transurànic procedents del programa militar americà en l’estat de Nuevo Méjico 
(EU) en formacions salines estratiformes a uns 600 metres de profunditat, 
anomenat WIPP (Waste Isolation Pilot Plant). Aquests residus a diferència dels 
d’origen civil poden ser seccions senceres de submarins que han estat exposats 
directament a radiacions. Paral�lelament existeix el repositori de Yuacca 
Mountain, per combustible consumit i RAA d’origen civil, en l’estat de Nevada 
(EU) en una formació geològica de toves volcàniques. En la resta de països el 
disseny i la construcció d’aquest tipus d’instal�lacions es troba en fase de 
desenvolupament mitjançant estudis de viabilitat i selecció d’emplaçament.  
 

 
Fig. 2.7: Disseny conceptual del Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), EU. 

 
En resum, en el cicle obert implica que tot el combustible gastat es considera 
com a residu, mentre que el cicle tancat, una vegada retirat el urani i el plutoni, 
els residus resultants són condicionats mitjançant vitrificació pel seu posterior 
emmagatzematge. I en el cas del cicle tancat avançat, en estudi, contempla la 
transmutació dels residus resultants per disminuir la seva activitat. 
 
Hi ha països amb programes molt avançats en el tema de la gestió de RAA, que 
degut a decisions preses recentment començaran la construcció d’instal�lacions 
d’emmagatzematge geològic profund en breu, països com Finlàndia i Suècia. 
 
 
2.3. PRINCIPIS GENERALS DELS EMMAGATZEMATGES GEOLÒGICS PROFUNDS 
 
La gestió prèvia dels RAA passa per explorar totes les possibilitats tècniques, 
com la separació i transmutació, que faran possible transformar radionucleids 
de llarga vida en altres de vida curta i inclús estables, de forma que el volum 
dels residus a emmagatzemar definitiva, sigui el mínim possible. 
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A nivell internacional, es contempla com a solució més segura i viable per la 
gestió final de RAA els emmagatzematges geològics profunds. Aquesta solució 
es centra en la capacitat d’aïllament i confinament de les formes geològiques, 
que han de complir unes determinades característiques d’estabilitat, espessor, 
absència de vies de migració i tenir capacitat de retenció. A més, aquesta 
capacitat de confinament i aïllament es pot completar amb la col�locació d’un 
sistema de barreres d’enginyeria al voltant dels RAA. 
 
El potencial en confinament que pot oferir la geosfera en comparació amb 
altres alternatives que es van estudiar per a la gestió final de RAA com 
col�locar-los en els casquets polars, enviar-los a l’espai o bé col�locar-los en 
fosses oceàniques pròximes a les zones de subducció de la cortesa marina; és 
un fet comprovat tal hi com es pot observar ens els jaciments minerals. La 
majoria de substàncies explotables com el petroli, el gas o els metalls, han estat 
confinats durant anys sense contacte amb l’atmosfera en llocs que reuneixen 
una sèrie de característiques geològiques, geoquímiques, estructurals i 
hidrogeològiques adequades.  
 
2.3.1. Concepte multibarrera  
 
L’emmagatzematge geològic profund de residus radioactius es basa en un 
concepte de multibarrera, on cadascuna de les barreres considerada ha de 
complir un paper específic durant un període de temps establert que 
proporciona una seguretat del sistema.  
 
Aquest concepte de multibarrera consisteix en interposar una sèrie de barreres 
tant artificials com naturals entre el residu i la biosfera, que assegurin que en el 
temps de trànsit de qualsevol radionucleid que es pogués alliberar la seva 
activitat disminuís evitant així que es modifiqués els rangs de radiació natural i 
els acceptats per les persones.  
 
Les barreres considerades són de dos tipus: 
 

� Barreres artificials o d’enginyeria: es dissenyen, construeixen i col�loquen 
tenint present el disseny del repositori que s’utilitzi i les característiques i 
la connexió amb el sistema de barreres naturals. Els seus components 
són la pròpia forma química del residu, la càpsula metàl�lica 
d’emmagatzematge i els materials de reblert i segellat (Fig. 2.8). 

 

 
Fig. 2.8: Barreres d’enginyeria. 
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� Barreres naturals: no han estat dissenyades per l’home, però sí 
seleccionades i caracteritzades per assegurar un sistema de seguritat 
adequat a llarg termini, tot i considerant la degradació que sofreix la 
barrera d’enginyeria. En aquest cas els components són les formacions 
geològiques on s’ubica el repositori, aigües i gasos que conté la geosfera 
(Fig. 2.9); i el conjunt d’ecosistemes que són influïts pel impacte del 
repositori (Fig. 2.10). 

 

     
                Fig. 2.9: Barrera geològica.                  Fig. 2.10: Barrera biosfèrica. 
 
2.3.2. Barreres d’enginyeria 
 
Els components de les barreres d’enginyeria han d’aïllar el repositori de l’aigua 
procedent de la barrera geològica, a la vegada que han de subministrar la 
protecció mecànica davant possibles esdeveniments sísmics i a més han de 
retardar al màxim la sortida de radionucleids emmagatzemats.  
 
A l’hora de dissenyar les barreres d’enginyeria s’ha de tenir present tant les 
caracteritzen segons la formació geològica on s’ubica el repositori, com les 
condicions de pressió, temperatura i radiació a que es trobaran sotmeses en les 
diferents fases de funcionament a llarg termini de la instal�lació. El concepte de 
barrera enginyeria té més coherència en formacions granítiques, que no en 
formacions argiloses; on la seva potència (espessor) podria ser més petita. 
 
La càpsula metàl�lica serveix principalment per allotjar els RAA, per tant han de 
complir amb unes condicions de resistència davant l’efecte de la corrosió i 
compatible amb el medi geològic, retardant d’aqueta manera l’arribada d’aigua 
al combustible. Han de ser duradors per protegir mecànicament als elements 
combustibles, i de materials que dissipin bé la calor i siguin estables a la 
radiació i a la calor. S’han considerat diferents materials metàl�lics, per exemple 
en Suècia es pensa utilitzar contenidors de coure, que és material 
termodinàmicament estable que presenta una alta resistència a la corrosió. 
 
Actualment, encara que les prediccions de corrosió s’obtenen mitjançant 
extrapolacions d’assajos de sols alguns anys, la seva fiabilitat està corroborada 
pels estudis realitzats en processos similars sobre peces metàl�liques de 
jaciments arqueològics; com es veurà més endavant en el punt sobre anàlegs i 
sistemes naturals.  
 
L’últim component de la barrera d’enginyeria és la barrera d’argila compactada. 
És fonamental que aquest material sigui d’origen natural i que no provingui d’un 
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procés industrial de producció com ara el formigó ja que ha de mantenir les 
seves propietats durant milers d’anys. Una de les argiles que es podria utilitzar 
és la bentonita, que és rica en minerals expansius, un dels més comuns és la 
montmorillonita. La bentonita és possiblement el material de segellat més 
estudiat en el camp de l’emmagatzematge de residus en medis saturats. En la 
Península Ibèrica escollir la bentonita calco-magnèsica de la Serrata de Nijar 
(Almeria) i las saponites de la zona de la Sagra (Toledo), com a materials 
bentonítics per la barrera d’enginyeria.  
 
Finalment i en base a un anàlisis comparatiu de les propietats de mecanització 
dels dos materials, es va seleccionar les bentonites d’Almeria, les quals han 
aportat una gran base en el projecte FEBEX. Els grans avenços i l’experiència 
en tots els àmbits de les barreres d’enginyeria, aconseguits amb el projecte 
FEBEX, han possibilitat el disseny i construcció dels projectes HE i VE en el 
laboratori subterrani de Mt. Terri (veure punt 5) i una estreta participació en 
altres projectes com Prototype i Backfilling and Plug & test i TBT en el laboratori 
subterrani d’Aspö (Suècia).       
                                                                                   

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Fig. 2.11: Barreres d’enginyeria. 

 
Els requisits funcionals de la barrera d’argila (bentonita) compactada són els 
següents: 
 

� Minimitzar l’accés de l’aigua al resta de les barreres d’enginyeria per 
segellar. 

� Estabilitzar i homogeneïtzar la composició química de l’aigua que arribi al 
contenidor. 

� Suportar les tensions mecàniques procedents de la barrera geològica 
protegint d’aquesta manera la integritat mecànica de la càpsula. 

� Retardar el transport dels radionucleids que puguin alliberar-se del 
sistema de combustible-càpsula. 

� Dissipar adequadament el calor dels residus i el gas generat en la 
corrosió dels contenidors.  

 
L’argila compactada es col�locaria rodejant la càpsula i en contacte amb la 
formació geològica.  
 
Com ja s’ha comentat, el material escollit per formar aquesta barrera és la 
bentonita, la qual seguint amb els requisits funcionals que se li demana a la 
barrera d’argila compactada, pot oferir: 



Barreres argiloses per l’aïllament geològic profund de residus 
 

 

 
16                                                                     CONCEPTES FUNDAMENTALS DE LA GESTIÓ DELS RAA   
 

 
� Una vegada saturada, presenta una permeabilitat de 10-13 m/s, 

minimitzant així l’arribada d’aigua. 
� A efectes de càlculs tèrmics, es considera un valor de conductivitat 

tèrmica de 0’6-1’4 W/mk. 
� Per a una densitat seca de 1'65 t/m3 es considera la capacitat d’inflament 

de 7MPa. 
� La seva superfície específica és molt elevada entre 150-800m2/g, molt 

important per usos industrials. 
� Alta plasticitat que ve donada principalment per les esmectites. Aquesta 

propietat es deguda a que l’aigua forma un recobriment sobre les 
partícules laminars d’esmectita produint un efecte lubricant que facilita el 
lliscament d’unes partícules sobre altres quan s’exerceix un esforç sobre 
elles. Com es veurà més endavant la morfologia laminar de les 
esmectites es conseqüència de les propietats de les esmectites. 
S’observa un límit líquid de l’ordre de 102% i un límit plàstic de 53%. 

� Capacitat de succió. 
� La seva capacitat d’intercanvi catiònic (CEC) és de 70 a 130 meq/100g, 

definit com la suma de tots els cations de canvi que un mineral pot 
absorbir segon un pH determinat. 

 
Se considera la Bentonita com el material de segellat en formacions saturades 
(argila i granit) i una mescla d’arena i materials argilosos com a reblert de les 
galeries i cavitats. I en les formacions salines s’assigna la sal molta i/o briquetes 
de sal precompactada com a reblert de les galeries d’emmagatzematge i sal 
molta com a reblert per totes les demés cavitats subterrànies.  
 
En el moment en que la barrera d’argila s’haurà saturat completament, es 
produirà un inflament que exercirà una pressió sobre la formació geològica que 
l’envolti. A partir d’aquí i tenint present que el repositori constituirà un espai de 
menor permeabilitat, començaran a produir-se el processos sotmesos al 
impacte tèrmic dels residus i l’aigua es convertirà en el vehicle que interacciona 
amb la barrera i podria mobilitzar els radionucleids.  
 
2.3.3. Barreres geològiques 
 
La barrera geològica influeix directament en el funcionament del resta barreres 
i a més subministra a l’emmagatzematge geològic profund l’element definitiu de 
seguritat a llarg termini, com ja s’ha comentat al inici d’aquest punt. Els 
requisits funcionals de les barreres geològiques, que són un dels pedestals a 
l’hora seleccionar un emplaçament, són els següents: 
 

� Protegir el conjunt de barreres d’enginyeria, assegurant unes condicions 
d’estabilitat físico-química, hidràulica, mecànica i geoquímica. 

� Assegurar un flux d’aigua baix, lent i estable en el repositori. 
� Retardar al màxim o immobilitzar la migració de radionucleids entre el 

repositori i la biosfera. 
� Permetre la viabilitat constructiva i operativa del repositori. 



Barreres argiloses per l’aïllament geològic profund de residus 
 

 
CONCEPTES FUNDAMENTALS DE LA GESTIÓ DELS RAA  17  

� Assegurar el repositori davant la intrusió humana. 
 
Per complir aquests requisits, les formacions geològiques escollides per 
l’allotjament, han de tenir una potencia i extensió suficient per aïllar el 
repositori tant d’activitats humanes com naturals. A més, s’ha d’apreciar una 
estabilitat tectònica i una baixa sismicitat. Les litologies que compleixen aquests 
requisits son els granits, l’argila i les sals; tot i que no s’exclou les toves 
volcàniques, com en el cas del laboratori de Yucca Mountain.  
 
Les principals característiques de les litologies citades són: 
 

� Granit: Baixa permeabilitat, molt baixa solubilitat, capacitat de retenció 
variable, resistència a l’alteració química i mecànica, estabilitat tectònica 
freqüent, conductivitat tèrmica moderada, excavació fràgil i estable, 
elevada resistència a l’erosió i moviment de l’aigua del tipus advectiu en 
fractures. 

� Sals: Molt baixa permeabilitat i porositat, alta conductivitat tèrmica, poca 
o nul�la ruptura, naturalesa plàstica i propietats autosegellants, fàcil 
excavació, baixa capacitat de retenció i moviment de tipus difusiu. 

� Argiles: Molt baixa permeabilitat, alta capacitat de retenció, mitja 
plasticitat i capacitat d’autosegellament, conductivitat tèrmica baixa, 
baixa corrosió, fàcil excavació però amb necessitat d’estructures de 
sosteniment i moviment d’aigua per difusió. 

 
 
2.4. LABORATORIS SUBTERRANIS 
 
La gestió de RAA i específicament el seu emplaçament, porten a demostrar que 
el seu funcionament en un període de temps de cents de milers d’anys, no 
generarà un impacte no acceptable per l’home i el medi ambient. En l’avaluació 
d’aquest funcionament requereix d’uns coneixements molt precisos de com es 
comportaran els components del repositori, pel que fa imprescindible l’ús de 
laboratoris subterranis (Underground Reseach Laboratories), estudis d’anàlegs i 
sistemes naturals, els quals subministren un conjunt de dades i coneixements 
molt valuosos.   
 
Els laboratoris subterranis són centres d’investigació ubicats en el interior de 
formacions geològiques de característiques i a profunditats similars a les de 
l’emmagatzematge definitiu dels RAA. En aquest laboratoris subterranis es 
realitzen estudis sobre el funcionament del sistema d’emmagatzematges a 
escala i en condicions reals, excepte en l’escala temporal, tot i desenvolupar 
assajos de llarga durada. A més, ajuden en la caracterització del funcionament 
dels components del sistema de barreres geològiques i d’enginyeria des d’un 
punt de vista hidràulic, mecànic, geoquímic i tèrmic; i en la verificació dels 
models numèrics.  
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Les necessitats d’aquest tipus d’instal�lacions es va posar de manifest a finals 
dels anys 60, però no va ser fins a finals dels anys 70 que es van desenvolupar 
els primers laboratoris. 
 
Actualment en Europa existeixen 8 laboratoris subterranis. Dos d’aquests estan 
ubicats en formacions granítiques, Grimsel (Suïssa) i Aspö (Suècia), i tres en 
argiles compactades, Mt. Terri (Suïssa), Toumemire i Bure (França). El 
laboratori subterrani de Mol (França) es troba en una formació d’argiles 
plàstiques i per últim dos laboratoris subterranis de primera generació, 
corresponents a antigues mines, com és el laboratori d’Asse (Alemanya) amb 
materials salins i el laboratori de Stripa (Suïssa) en formacions granítiques.  
 

          
  Fig. 2.12: Laboratori subterrani de Mt Terri.           Fig. 2.13: Laboratori subterrani de Grimsel. 
 
El laboratori de Bure va ser el primer laboratori subterrani francès, és un 
laboratori de tercera generació, o sigui, susceptible a convertir-se en un 
repositori si els resultats que s’obtinguin són favorables i les autoritats locals ho 
accepten. Aquest laboratori s’ubica sobre argiles compactades, similars a 
l’Opalinus Clay de Mt. Terri, en la zona de Maeuse-Haute-Marne en la localitat 
de Bure a l’est de França. S’hi ha potenciat la col�laboració internacional 
possibilitant la participació de totes aquelles agencies de gestió de residus 
radioactius junt amb les seves organitzacions amb experiència en aquest camp, 
com és el cas de ENRESA. Fins al 2006 es va dur a terme la seva construcció 
del laboratori i la caracterització de la barrera geològica a través d’anàlisis de 
funcionament mecànic, hidrogeològic i geoquímic dels materials que es van 
travessar durant la construcció dels pous d’accés  i les galeries, junt amb la 
realització d’experiments específics en diferents llocs.  
 

                                 
Fig. 2.14: Basa de recepció d’aigües           Fig. 2.15: Vista de l’excavació dels pous                                                     
 pluvials (Bure).                                                                  d’accés (Bure). 
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El laboratori de Mt. Terri s’ubica en el cantó suís del Jura, en un túnel que 
travessa una formació argilosa compacta, denominada Opalinus Clay. És un 
laboratori de segona generació, específicament dissenyats i construïts en una 
zona poc pertorbada.  
 
I finalment un altre dels laboratoris subterranis d’argila és el que s’ubica en una 
formació geològica relativament permeable, el laboratori de Mol (Bèlgica) que 
es troba en una formació d’argila plàstica anomenada Boom. És el laboratori 
que dóna més possibilitats a l’hora recopilar dades sobre l’obtenció i 
caracterització de la química de l’aigua dels porus, una vegada seleccionada la 
profunditat.  
 
 
2.5. ANÀLEGS I SISTEMES NATURALS 
 
Els anàlegs naturals i els sistemes naturals són una altra eina important per la 
gestió dels RAA, ja que permeten identificar i acotar processos a llarg termini 
rellevants per la seguretat del seu emmagatzematge. 
 
Un gran número de processos que es duran a terme a llarg termini en el 
repositori , algun d’ells ja descrits, s’han portat a terme en la naturalesa durant 
milers de milions d’anys, per tant donen una visió dels possibles successos que 
es produirien en un repositori. 
 
Processos com la dissolució del combustible es pot assimilar a la meteorització 
de minerals d’urani, com la uraninita. El moviment de radionucleids que es 
podria alliberar per l’alteració del combustible es pot assimilar al moviment del 
urani, els seus productes de desintegració i la resta d’elements presents en els 
jaciments uranífers en granit i argila. L’efecte tèrmic dels residus en les barreres 
d’argila compactada es semblant al que pateix la bentonita natural al travessar 
les intrusions volcàniques. I en el cas de la corrosió dels contenidors es pot 
comparar amb la corrosió que sofreixen les peces metàl�liques trobades en 
jaciments arqueològics (Criadro Portal, A.J. i altres, 2002). 
 
Tot i que els períodes de temps poden ser comparats als dels 
emmagatzematges de RAA, les condicions inicials són generalment 
desconegudes i les condicions físiques, químiques i mecàniques a las que et pot 
sotmetre el repositori són difícils de simular. 
 
En Espanya s’han realitzat importants aportacions en aquest camp amb els 
següents anàlegs naturals: 
 

� El Berrocal: És un projecte sobre la migració de radionucleids en medis 
granític fracturats en l’entorn geològic d’una antiga mina d’urani al nord 
de Nombela (Toledo). Aquest projecte va suposar un grans avanç en 
l’aplicació de nous instruments de treball, en la interpretació d’assajos i 
en la instrumentació de sondejos. Tot i que els processos hidrotermals a 
baixa temperatura originaris de la mineralització uranífera es poden 
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considerar com processos geoquímics anàlegs als que es podria donar 
lloc en un emmagatzematge geològic profund, les característiques 
geològiques i geoquímiques dels sistema d’urani en el Berrocal no és 
poden considerar com un anàleg. 

� Bentonites en el Cap de Gata (Almeria): Aporta coneixements sobre 
l’efecte tèrmic i salí en les bentonites, i el comportament a llarg termini 
de les barreres d’argila (Fig.15). En el Projecte BARRA, s’han estudiat 
algun d’aquests jaciments amb l’objectiu de determinar els efectes que a 
llarg termini poden produir-se en la barrera de bentonita d’un 
emmagatzematge geològic profund. En aquest sentit, s’hi ha identificat 
efectes sobre les esmectites que podrien ser anàlegs al comportament 
real en la barrera d’argila (ENRESA,2003). Els jaciments de bentonites de 
Morrón de Mateo i Cala de Tomate, que potencialment podrien estar 
afectats per l’escalfament associat a intrusions volcàniques, són estudiats 
els seus efectes anàlegs als produïts per l’escalfament del combustible 
gastat sobre la barrera. A més, en el jaciment de Morrón de Mateo 
s’observa un increment de ferro degut als orígens de les esmectites, que 
es podria assimilar al increment de ferro que es produiria en un 
emmagatzematge definitiu de RAA per l’oxidació i corrosió de la càpsula. 
Pels efectes salins es considera el jaciment de Cortio de Archidona. 

� Matrix: Mecanismes d’alliberació de radionucleids i mobilització en 
diferents àmbits fisicoquímics en la mina Fe en Salamanca de 35 milions 
d’anys (Fig.14).   

� Anàlegs arqueològics Projecte ARCHEO: Estudis de corrosió en peces 
metàl�liques d’antiguitat variable. 

� Antigua mina d’urani de Ratones, on es dur a terme el projecte Ratones i 
s’ha demostrat les noves tecnologies geofísiqeus, hidrogeològiques, 
geoquímiques i mecàniques. Ha constituït el millor camp de demostració 
per part d’ENRESA en qüestions del funcionament de les barreres 
geològiques de granit. 

 

                                              
  Fig. 2.16: Anàleg natural (MATRIX).                        Fig. 2.17: Zona de jaciments de bentonita  
                                                                                            en el Cap de Gata. 
 
Paral�lelament, Espanya a col�laborat en altres projectes internacionals 
d’anàlegs naturals com el d’Oklo (en la zona de Gabón, Àfrica Occidental). 
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Els anàlegs naturals han ajudat ha millorar notablement el coneixement dels 
processos de migració de radionucleids i elements en materials granítics, i ha 
permès el desenvolupament de tecnologies adequades per la futura 
caracterització d’emplaçaments d’emmagatzematges finals de residus 
radioactius. Un altre aspecte que cobreixen els anàlegs naturals és la facilitat de 
poder comparar entre els assajos de corrosió que es desenvolupen sobre els 
materials metàl�lics de les càpsules i els processos de corrosió en condicions 
naturals a que han estat sotmeses les peces metàl�liques durant milers d’anys.  
 
En general, l’estudi detallat de determinats processos que es produeixen en els 
sistemes naturals, són fonamentals per poder establir criteris de seguretat 
radiològica.  
 
 


