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3. INTERPRETACIÓ DELS ASSAJOS 
 
La interpretació dels assajos ha estat feta en dues fases: analítica i numèrica. La 

interpretació analítica es fa per tots els tipus d’assaig i per tots els intervals (pols, curta 
durada i interferència) mentre que la interpretació numèrica només s’aplica als assajos 
d’interferència. La interpretació analítica ens ajuda a conèixer les diferents estructures 
hidràuliques que composen el medi estudiat gràcies als paràmetres obtinguts del anàlisis 
dels diferents intervals i com aquestes estructures condicionen el flux. Però, degut a que 
l’anàlisi analític no ens mostra la connectivitat entre intervals, sinó que únicament 
mostra el resultat a nivell particular del interval estudiat, una interpretació numèrica es 
necessària per obtenir una interpretació més real dels medi estudiat. 

 

3.1. INTERPRETACIÓ ANALÍTICA 
 
Un cop el processat de les dades ha finalitzat, les mesures son interpretades 

mitjançant un mètode de calibratge automàtic utilitzant el programa EPHEBO (versió 
visual del codi MARIA-J [6]). Aquest programa s’ usa per els tres tipus d’assaig (pols, 
curta durada i interferència). 

EPHEBO permet interpretar assajos de bombeig a través de la calibratge 
automàtic de paràmetres. Un gran nombre de models per calcular aquests paràmetres 
són disponibles: Theis, Barker, Jacob, Hantush i Numèric . En la nostre estudi, el model 
de Barker [7] s’ha utilitzat a la majoria dels intervals. El model de Barker esta basat en 
el model de Theis [8]. Segons Theis, tot el flux que entra en un pou (interval de 
bombeig, en el nostre cas) es igual al flux bombejat mentre que Barker diu que part del 
flux bombejat prové de l’emmagatzematge interior del pou. Per tant, gràcies al model de 
Barker es possible de reproduir l’efecte d’emmagatzematge en el pou de bombeig, 
juntament amb altres efectes com l’efecte pell, la doble porositat i l’anisotropia 
horitzontal, que no poden ser reproduïts mitjançant el mètode de Theis. 

El model de Barker considera la matriu com homogènia i isòtropa. Però hi ha 
alguns intervals que intercepten estructures diferents a la matriu i presenten una corba 
de recuperació amb una forma molt característica i diferent de la matriu (figura 12). 
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Figura 12: Diferents formes adoptades per corbes de recuperació depenent de la posició del 
interval. Aquest gràfics provenen de la campanya de l’any 2001 (fase d’escalfament). Si el 
interval es troba situat dins una zona no fracturada (com es el cas del B13-2) la corba es més 
suau que els intervals que intercepten una estructura. La forma de la corba depèn del tipus 
d’estructura que es talla. En el cas del punt K2-3 intercepta una fractura i presenta una forma de 
corba diferent que J5-3, que també intercepta una fractura, però de diferents característiques. El 
gràfic inferior esquerra presenta un esquema de la galeria i les principals fractures que controlen 
el flux. 

 
Tots els intervals son primerament analitzats utilitzant el model de Barker i en 

cas que el interval estigui afectat per alguna estructura, el model es reinterpreta amb un 
model anomenat model Numèric amb l’opció de fractura horitzontal activada (des de 
ara l’anomenarem “model de Fractura”). Aquesta opció representa una fractura 
horitzontal conjuntament amb una malla d’elements finits 2D amb simetria radial 
(figura 13). Gràcies a aquest model, juntament amb els paràmetres de la matriu 
(conductivitat isotròpica, S i Spou) obtenim els paràmetres de la fractura (Tfr i Sfr). 

 
Figura 13: Perfils de la malla generada pel model de Fractura de MARIAJ-IV per a poder 
representar una fractura interceptant el interval de bombeig 
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Algun dels intervals, situats en una zona molt fracturada, poden ser ajustats 
satisfactòriament mitjançant ambdós models (figura 14). Per aquests intervals, el valor 
de la transmissivitat obtingut mitjançant el model de Barker seria el valor de la 
transmissivitat de la fractura ja que es aquesta la què condiciona el flux. 
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Figura 14: Comparació dels resultats obtinguts durant la fase d’escalfament (campanya 
hidràulica del 2001) per la interpretació de dos assajos pols, desenvolupats a zones de fractura, 
usant el model de Barker i de Fractura. La línia continua representa el descens calculat i els 
punts representen dades mesurades. Alguns assajos, com el desenvolupat al interval F24-1, pot 
ser ajustat amb ambdós models, ja que es troba situat en una zona molt fracturada, que es 
comporta com un medi porós. D’altre banda, hi ha assajos que únicament poden ser ben 
ajustades mitjançant el model de fractura (com succeeix amb el interval F14-3) ja que només 
intercepten una única fractura. Per això, es més acurat utilitzar el model de fractura per 
interpretar els intervals assajats que es troben creuant una fractura. 
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3.2. INTERPRETACIÓ NUMÈRICA 
 
Fins ara, per a la interpretació de les dades només s’utilitzava un màxim de dos 

intervals i l’heterogeneïtat del medi es reduïa com a màxim a una fractura (el interval 
que bombejava i el interval d’observació), sempre englobats en un medi homogeni. El 
conjunt d’heterogeneïtats (fractures, dics...) present al voltant de la zona d’assaig i les 
seva distribució i connectivitats dintre del medi, juguen un rol significant en la 
distribució dels nivells piezomètrics, que la interpretació analítica no pot englobar. 

Per aquesta raó, s’ha construït un model 3D. La primera tasca per construir 
aquest model es identificar les heterogeneïtats que conformen el medi que anem a 
modelitzar. A nivell geològic, s’han utilitzat una combinació de tècniques diferents 
(geologia estructural, geofísica, mostres dels sondeigs i assajos hidràulics). Un cop s’ha 
definit la geologia que conforma el model conceptual i definit els seus límits, es tracta 
de construir el model. Com s’explica en el informe de l’etapa preoperacional de FEBEX 
[1], els models hidrogeològics permeten representar el medi en 3D juntament amb les 
seves heterogeneïtats. Entre les diferents possibilitats que aquests models ens ofereixen, 
hi podem trobar: 

 
• Matriu anisòtropa 
• Materials diferents en tres dimensions (matriu, dics de lampròfir, bentonita, 

tap de formigó). 
• Representació de fractures mitjançant plans 2D, respectant la seva posició, 

inclinació i interceptant els punts, tant del túnel com del sondeig. 
• Inclusió d’alguns sondejos com a elements unidimensionals 
• Emplaçament dels punts d’observació en la seva posició exacta, fent que la 

seva distància al punt de bombeig i a les estructures que condicionen el flux 
sigui el més acurada possible. 

 
Tot això fa possible incloure en el model totes les dades disponibles i reproduir 

el model conceptual definit. 
 
La primera secció d’aquest apartat explica en termes generals la metodologia 

aplicada per generar el model numèric. A la segona part d’aquest apartat es tractarà la 
construcció, fases i calibratge del model. 

 

3.2.1. METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DEL MODEL 
 
En aquest capítol es presenta un descripció general de la metodologia aplicada 

per modelitzar medis fracturats de baixa permeabilitat. Aquesta metodologia es detalla a 
[9]. 

 
La major part del flux en medis fracturats de baixa permeabilitat prové d’un 

nombre limitat de fractures majors. La idea fonamental d’aquests models es la necessitat 
de representar les principals estructures que controlen el flux dintre del domini del 
model. Les fractures es troben encaixades en una matriu rocosa 3D que incorpora els 
efectes de les fractures menors que no han estat considerades explícitament. 

Per tant, el model utilitzat per els anàlisis dels assajos FEBEX consisteixen en 
un model continu que inclouen les principals fractures de manera discreta. 
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3.2.1.1. IDENTIFICACIÓ GEOLOGICA 
 
En un medi fracturat de baixa permeabilitat l’aigua es mou principalment per les 

fractures. La principal dificultat associada al procés de modelització prové de la 
identificació i la selecció de les estructures que condicionen el flux d’aigua subterrània 
juntament amb la modelització de l’àrea en concret. Per tant, es necessària una 
metodologia per realitzar aquests tasques, a través de l’anàlisi de totes les dades 
disponibles (hidràuliques, geofísiques, geològiques). 

 
El primer pas es identificar tot el conjunt d’estructures a escala regional. Les 

tècniques geofísiques permeten una bona identificació dels dics de lampròfir, degut al 
diferent comportament electromagnètic comparat amb la granit, però no té suficient 
resolució per detectar les fractures. La identificació de les fractures i les zones de cisalla 
esta basada en l’estudi de la cartografia superficial, les cartografies del GTS , l’estudi de 
les mostres obtingudes dels sondejos i dels televiewers fets en els sondejos [10]. La 
figura 15 mostra la geometria representada en el model juntament amb els sondejos 
radials. 

 

 
 

Figura 15: Geometria implementada en el model numèric [10]. La figura de sobre es la 
cartografia de la galeria experimental del FEBEX. La figura de sota, representa el conjunt 
d’estructures utilitzades en els models numèrics de flux. 
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Un cop totes les dades han estat analitzades, es possible identificar les principals 
estructures geològiques des de el punt de vista hidrogeològic (figura 16). Aquestes 
estructures són: 

 
 Granit: Constitueix la majoria del volum de roca del model. Degut a la 

carència de la caracterització d’aquesta zona, no ha estat possible de identificar 
les estructures que controlen el flux i aquestes es troben incloses dintre de la 
matriu. Aquest fet fa que la conductivitat hidràulica d’aquest material sigui més 
gran que la d’un granit no fracturat. 

 Dic de lampròfir: Va ser identificat a escala regional a través de la seva 
intersecció amb la galeria i de les mostres dels sondejos i la resposta als assajos 
hidràulics. Es important remarcar que, conforme els resultats obtinguts dels 
assajos hidràulics (interpretació analítica), les zones més conductives pertanyen 
al contacte entre el granit i el dic. Degut això, el lampròfir apareixerà en el 
model tant de forma 3-D (cos del lampròfir) com 2-D (contacte entre el 
lampròfir i el granit). 

 Fractura 1: Va ser identificada gràcies a les mostres extretes dels sondejos J5 i 
B23, però la seva connectivitat hidràulica va ser confirmada durant els assajos 
de camp. 

 Fractura 2: Pertany al grup de fractures que varen ser identificades degut a que 
interceptaven la galeria i degut a les mostres dels sondejos. Aquest fractura 
escalonada crea una zona molt conductiva degut a que intercepta gran quantitat 
de sondejos. La seva conductivitat i extensió es va determinar a través dels 
assajos hidràulics. 

 Fractura 5: Aquesta fractura únicament s’usa durant la interpretació dels 
assajos de llarga duració del interval J5, per tal d’explicar els alts valors 
obtinguts a la conductivitat de la formació i l’entrada d’aigua des de el final de 
la galeria. 

 Fractura 7: Aquesta fractura intercepta els intervals I2-1 i F22-2. Es tractada 
com un element 1-D, adjacent a la cara est del contacte lampròfir-granit. 
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Figura 16: Materials utilitzats per la construcció del model 3-D. La imatge superior mostra una 
secció longitudinal que travessa l’eix de la galeria FEBEX. El gràfic de la dreta és un zoom on 
apareixen els sondejos i les principals estructures que controlen el flux. Les imatges inferiors 
tenen les mateixes característiques que les superiors però per una secció transversal. 

 
3.2.1.2. LÍMITS DEL MODEL 

 
En els models hidrogeològics, els límits, venen definits per les condicions de 

contorn. Y com aquest model es un model hidràulic, els límits seran establerts quan les 
accions ( assajos hidràulics, canvis soferts a la bentonita i les fonts de calor durant les 
diferents fases del projecte) desenvolupades al voltant de la zona d’assaig no afectin el 
comportament del flux. 

 
Com ja s’havia comentat al inici de la secció 3, un cop acabats els assajos de la 

fase preoperacional es va construir un model de gran escala de flux [2] al voltant de la 
galeria FEBEX. Aquest model era estacionari i va permetre obtenir la distribució de la 
piezometria abans de la introducció de la bentonita i les fonts de calor. Aquest model 
tenia com a límits N y S dues bandes de cisalla, per l’ Est el túnel del laboratori de 
Grimsel (GTS) i per l’ Oest una zona on els efectes de l’assaig no eren perceptibles. Pel 
que fa al nostre model és d’una escala menor, encara que esta basat en el model de gran 
escala i inicialment (durant la campanya hidràulica de la fase preoperacional) tenia com 
a límits nivells fixes de pressió d’aigua. Per durant la fase inicial de calibratge de les 
dades, es va comprovar que els resultats obtinguts no eren els esperats. Això va portar a 
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canviar les condicions de contorn i els nivells fixes foren canviats per una condició 
mixta, la qual relacionava el caudal de infiltració amb el nivell mesurat en els límits 
mitjançant un coeficient de goteig, α. 

 
3.2.1.3. CARECTERITZACIÓ HIDRÀULICA 

 
Un cop la geologia estructural està ben definida i els límits son coneguts, es 

essencial descartar quines estructures juguen un rol significant des de el punt de vista 
del flux. I aquesta tasca es fa mitjançant els resultats obtinguts durant la interpretació 
analítica dels assajos hidràulics. Els assajos pols ens donen una ràpida caracterització 
del entorn veí al interval assajat i els assajos d’interferència ajuden a identificar les 
connectivitats i l’extensió de les fractures.  

El grau de connexió entre intervals pot ser deduït des dels canvis en el coeficient 
d’emmagatzematge. Contràriament al què passa amb la transmissivitat, el valor del 
coeficient d’emmagatzematge varia de interval a interval. Aquest efecte ens informa 
sobre quina es la connexió entre intervals [11], ja que les fractures són zones amb gran 
difusivitat – definida com la transmissivitat dividida per el coeficient 
d’emmagatzematge-, que implica bona connectivitat. Contràriament, la matriu rocosa te 
baixa difusivitat, perquè el seu coeficient d’emmagatzematge es molt més alt que a les 
fractures, fent que la connectivitat entre punts situats dintre de la massa rocallosa sigui 
dolenta. 

 

3.2.2. DESCRIPCIÓ DEL MODEL 
 

Un cop el model conceptual està ben definit, ja podem començar a construir el 
model numèric. El codi usat per interpretar els assaigs es el TRANSIN versió III [12] 
que permet la calibratge automàtic dels paràmetres de flux mitjançant un algoritme de 
problema invers. El codi utilitza elements finits per la discretització espacial i 
diferències finites ponderades per la discretització espacial. 

 
El problema invers consisteix a estimar els paràmetres del model gràcies a valors 

inicials d’aquests paràmetres i dades mesurades com a resposta del sistema, per tal 
d’obtenir una bona concordança entre els comportaments dels nivells calculats i 
mesurats en el sistema. Per solucionar el problema invers, el codi necessita que se li 
donin les següents dades de entrada: 

 
a) Com a valors inicials, el paràmetres hidràulics dels materials que el 

conformen. Aquests valors apareixen a la apartat 3.2.3. 
b) Les dades de pressió a la totalitat de punts d’observació per representar la 

resposta del sistema. Aquestes dades són les mateixes que s’han utilitzat per 
la interpretació analítica dels assajos d’interferència. 

 
3.2.2.1. CONSTRUCCIÓ DEL MODEL NUMÈRIC 

 
Per tal de crear un model numèric, es necessari construir una malla 3-D on 

estigui representada tota la geometria. Tant la matriu rocosa com el dic de lampròfir són 
tractats com elements 3-D; les fractures es simulen mitjançant elements 2-D i els 
intervals dels sondejos com elements 1-D. 
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Per construir el model 3-D, en primer terme, es crea una malla 2-D on totes les 
estructures ( el túnel FEBEX, les fractures, el lampròfir, els sondejos i la matriu de 
granit) són projectades (figura 17). 
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Figura 17: Malla 2D utilitzada com a base per a la construcció de la malla 3D. Aquesta malla 
conté les projeccions de la majoria de les estructures del model. En blau apareixen les fractures, 
en vermell els intervals del sondejos d’interferència i en lila es representa la zona del lampròfir. 
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Un cop construïda la malla 2-D, la malla 3-D es genera a partir d’aquesta 
replicant el pla 2-D a través de la tercera dimensió. Els plans de fractura (elements 2-D) 
i els sondejos (elements 1-D) estan correctament situats (direcció, inclinació, punts de 
intersecció amb els sondejos i la galeria). Tant els plans de fractura com els sondejos 
estan envoltats de elements 3-D i connectats amb ells mitjançant la compartició de 
nodes (figura 18). 

 

 
 
Figura 18: Malla simplificada i geometria tridimensional. La malla 3D esta construïda replicant 
la malla 2D a través de la tercera dimensió (blocs 3D delimitats per capes). Els elements 
geomètrics – fractures (elements bidimensionals), sondejos (elements unidimensionals)- es 
troben situats a la seva posició real dintre dels elements tridimensionals. Tots ells estan 
connectats per nodes que comparteixen amb altres elements finits de la malla. 

 
3.2.2.2. FASES DEL MODEL 

 
El model, per tal de seguir el projecte, s’ha anat adequant a les diferents fases 

que estaven programades. 
Com s’ha comentat en la introducció de la apartat 3.2, el model actual es va 

construir a partir d’un model d’escala regional utilitzat per caracteritzar la hidrogeologia 
al voltant de la zona experimental durant la fase preoperacional del projecte [2]. La 
estructura inicial d’aquell model ha estat preservada, però s’han tingut de fer diverses 
modificacions per tal d’introduir els nous elements que apareixien a cada fase del 
projecte. 

Durant les campanyes preoperacional i d’escalfament es varen usar 5 models 
diferents per analitzar els assajos d’interferència, un per cada assaig executat. La 
mateixa malla va ser usada en quatre dels cinc assajos. L’assaig d’interferència a al 
interval F24-1 tenia diferent malla, ja que la zona d’influència d’aquest assaig era major 
que la dels altres. Durant la fase de desmantellament, l’obturador que separava els 
intervals F24-1 i F24-2 va desinflar-se, produint que aquests dos intervals es 
connectessin. Això va fer impossible de comparar els resultats que s’haurien obtingut de 
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fer un assaig d’interferència en aquella campanya amb els resultats de les campanyes 
anteriors. Per tant, en aquella campanya es va decidir de no realitzar l’assaig 
d’interferència en aquell interval i per aquesta raó, els resultats dels assajos de 
interferència del interval F24-1 no s’utilitzaran en aquesta tesina. 

La malla utilitzada en els quatre assajos restants es la mateixa. Es tracta d’una 
malla cilíndrica de radi 50 m des de l’eix de la galeria i les principals estructures 
geològiques hi són incloses (figura 19). La principal diferència entre els models era un 
millor refinament al voltant de la zona assajada. Per exemple, l’assaig al interval J5-3 
tenia un millor refinament a la zona d’influència d’aquest assaig per tal d’obtenir els 
millor ajusts, tant a nivell gràfic com numèric. 

 
a)                                                                  b) 

             
 
 
Figura 19: Vista de les malla 3-D utilitzada durant la campanya 2001. a) Malla 3-D. La massa 
rocosa esta representada mitjançant elements 3-D i amb comportament anisòtrop, essent les 
seves direccions: x (aproximadament la direcció de la galeria i normal al lampròfir), y (normal a 
x) i z (ascendent). b) Conjunt d’estructures representades dintre del model numèric. 

 
Durant la interpretació numèrica de les diferent campanyes hidràuliques es va 

utilitzar la mateixa malla. Únicament un petit conjunt de canvis per adaptar el model 
conceptual al model numèric varen ser necessaris. 

Els models de la fase preoperacional tenien el dic de lampròfir únicament 
representat mitjançant elements tridimensionals. Quan els resultats dels cinc models 
varen ser integrats dintre del model regional de flux es va observar que es necessitava 
de la introducció de dos plans per tal de representar la zones de contacte entre lampròfir 
i granit, ja que aquestes són zones preferencials per el pas del flux. Juntament amb 
aquesta incorporació, durant la modificació del model per ajustar-los a les variacions 
produïdes durant la fase d’escalfament, es varen afegir com a nous materials la 
bentonita i el tap de formigó. Les fonts de calor com a tals no han estat representades, ja 
que es considera que degut a la l’efecte segellador de la bentonita, la presència de les 
fonts de calor no afecta el flux. Finalment, durant la fase de desmantellament, es va 
desmantellar la primera font de calor i es va canviar el tap de formigó. Aquests canvis a 
nivell de model conceptual tenen una repercussió en el model numèric en la reducció de 
la zona de bentonita i el desplaçament del tap de formigó (figura 20). 
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Figura 20: Detall de la geometria del model numèric. Les figures representen una secció plana 
contenint l’eix de la galeria. La figura a) mostra el model de 1996; b) mostra el model de la 
campanya hidràulica del 2001. Es pot veure que s’ha introduït la bentonita i el tap de formigó. 
En el model de la campanya hidràulica del 2003, c), es pot veure la nova posició del tap de 
formigó i la reducció de la zona de bentonita. Les línies vermelles són les principals fractures al 
voltant de la zona experimental i les línies blaves són la projecció sobre el pla horitzontal dels 
intervals assajats. 

3.2.3. CALIBRATGE DELS MODELS 
 
Un cop el model està totalment definit, únicament falta calibrar. Abans de 

començar el procés de calibratge pròpiament dit, es necessari introduir els paràmetres 
inicials de les estructures geològiques perquè l’execució es pugui iniciar. 

Per al calibratge de la campanya preoperacional es varen agafar com a valors 
inicials els resultats obtinguts durant la interpretació preoperacional i durant el 
calibratge del model regional, combinats amb la mesura de dades obtingudes al camp. 

Per les següents campanyes, es varen utilitzar els resultats obtinguts de les 
campanyes passades i les interpretacions analítiques de la campanya en qüestió. La taula 
3 mostra l’origen de la informació inicial del interval J5-3, durant la campanya 
hidràulica del desmantellament. 

Els paràmetres de conductivitat inicials provenien dels resultats dels calibratges 
de les campanyes passades (granit, lampròfir), mentre que la transmissivitat (fractures, 
plans de lampròfir) provenia de la interpretació analítica mitjançant EPHEBO. La 
decisió d’adoptar aquests valors es deguda a que EPHEBO únicament obté bons 
resultats en medis homogenis i molt transmissius, com les fractures. La assignació dels 
paràmetres a cada estructura es feia en funció de la posició del punt d’observació des 
del qual el paràmetres es obtingut. Per exemple, els paràmetres obtinguts del punt 
d’observació B23-1 són assignats a la Fractura 1 ja que aquest interval intercepta la 
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Fractura 1. El paràmetre inicial de la bentonita s’introdueix agafant les dades publicades 
al informe [2] i amb l’ajut de [13] es calculen (veure annex 1). Els paràmetres del 
formigó provenen de [14] i [15].  
 

Taula 3: Valors inicials del calibratge de l’assaig J5-3 durant la campanya hidràulica 
del 2003 (fase de desmantellament). 

 
Parametre J5-3 initial Procedencia
Kx (Formació granítica ) 5.80E-12 →Valor inicial obtingut dels resultats finals de la calibració del interval J5-3 durant la campanya hidràulica de 1996
Kz (Formació granítica ) 2.30E-09 →Valor inicial obtingut dels resultats finals de la calibració del interval J5-3 durant la campanya hidràulica de 1996
Ky (Formació granítica ) 2.30E-10 →Valor inicial obtingut dels resultats finals de la calibració del interval J5-3 durant la campanya hidràulica de 1996
K Lampròfir 7.80E-09 →Valor incial obtingut de la mitja aritmètica dels resultats de la interpretació analítica dels intervals F12-3 i F23-2 en l'assaig J5-3 (campanya hidràulica del 2003)
T Fractura 1 5.40E-09 →Valor inicial obtingut de la interpretació analítica del punt de bombeig J5-3 (situat a la fractura 1)
T Fractura 2 2.30E-09 →Valor inicial obtingut dels resultats finals de la calibració del interval F22-2 durant la campanya hidràulica de 1996
T Bentonita 1.63E-11
T Tap de formigó 8.00E-12
K W Contacte Lampr-Gran. 7.89E-09 →Valor incial obtingut de la interpretació analítica del intervals F22-2 en l'assaig J5-3 (campanya hidràulica 2003)
K E Contacte Lampr-Gran. 9.00E-09 →Valor incial obtingut de la interpretació analítica del intervals F23-1 en l'assaig J5-3 (campanya hidràulica 2003)
T Fractura 5 2.00E-09
S Formació granítica 2.00E-05 →Valor incial obtingut de la mitja aritmètica dels resultats de la interpretació analítica dels intervals F14-2 i B12-2 en l'assaig J5-3 (campanya hidràulica del 2003)
S Lampròfir 2.36E-05 →Valor incial obtingut de la mitja aritmètica dels resultats de la interpretació analítica dels intervals F12-3 i B23-2 en l'assaig J5-3 (campanya hidràulica del 2003)
S Fractura 1 3.35E-05 →Valor incial obtingut de la mitja aritmètica dels resultats de la interpretació analítica del diversos intervals en l'assaig J5-3 (campanya hidràulica del 2003)
S Fractura  2 1.50E-10 →Valor inicial obtingut dels resultats finals de la calibració del interval J5-3 durant la campanya hidràulica de 1996
S Bentonita 5.00E-09
S Tap de formigó 6.00E-08
S W Lampròfir 7.50E-09 →Valor inicial obtingut dels resultats finals de la calibració del interval J5-3 durant la campanya hidràulica de 2001
S E Lampròfir 7.50E-09 →Valor inicial obtingut dels resultats finals de la calibració del interval J5-3 durant la campanya hidràulica de 2001
S Fractura  5 3.00E-07 →Valor inicial obtingut dels resultats finals de la calibració del interval J5-3 durant la campanya hidràulica de 2001
Goteig contorn exterior Formació   1.00E-12
Goteig contorn exterior Lampròfir 1.00E-12
Goteig contorn W 1.00E-12
Goteig contorn E 1.00E-12
Goteig contorn Galeria 2.25E-12  
 
Un cop calibrats cada assaig d’interferència per separat, es necessària una unificació 
dels paràmetres obtinguts. La taula 4 mostra els resultats obtinguts durant el calibratge 
preliminar de cada assaig. A la columna de la dreta de la taula apareix els paràmetres 
que s’escullen com a unificats, per a fer la calibratge final. Aquests paràmetres han estat 
obtinguts de fer una mitja amb els paràmetres obtinguts per cada assaig d’interferència. 
Les fractures afectades únicament per un únic assaig, el valor que agafen per tots els 
intervals assajats es el mateix que el obtingut per el afectat, per exemple, la fractura 1 en 
el interval J5-3. Encara que durant el calibratge preliminar la fractura 1 ha estat 
calibrada, com els altres models no són sensibles a aquesta estructura s’escull 
directament la del interval J5-3 que si es sensible a aquesta fractura. Durant el calibratge 
final, aquesta fractura en els altres intervals assajats aquests romandrà fix. 
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Taula 4: Paràmetres resultants de les calibratges preliminars i resultat de la seva 
homogeneïtzació. Els espais en blanc signifiquen què el paràmetre calibrat únicament apareixia 
en el/s interval/s assajat/s en qüestió. 

Parametres (unitats en m i s) J5·3 F22·2 F14·3 FBX2·4 Paràmetres 
Homogeneïtzats

Kx Formació granítica 7.84E-12 5.68E-11 6.83E-13 4.56E-13 1.64E-11
Ky Formació granítica 6.17E-11 4.47E-12 8.08E-13 3.30E-12 1.76E-11
Kz Formació granítica 4.67E-10 2.15E-10 5.35E-12 1.96E-12 1.72E-10
K Lampròfir 2.17E-11 7.40E-11 1.61E-10 3.85E-11 7.38E-11
T Fractura 1 7.45E-09 5.40E-09 5.40E-09 5.40E-09 7.45E-09
T Fractura  2 1.50E-10 2.30E-09 1.70E-09 1.75E-09 1.73E-09
K Bentonita 6.10E-14 6.10E-14 6.10E-14 6.10E-14 6.10E-14
K Tap de formigó 8.00E-12 8.00E-12 8.00E-12 8.00E-12 8.00E-12
T W Lampròfir 3.20E-11 4.95E-11 9.56E-11 4.88E-12 5.00E-11
T E Lampròfir 6.41E-10 2.80E-11 4.03E-10 6.43E-10 3.58E-10
T Fractura  5 1.93E-09
S Formació granítica 2.53E-07 7.76E-07 2.20E-07 2.94E-07 3.86E-07
S Lampròfir 7.68E-07 3.76E-07 5.45E-07 5.68E-08 4.36E-07
S Fractura  1 1.13E-07 3.35E-05 3.35E-05 2.00E-06 1.13E-07
S Fractura  2 1.50E-10 2.57E-07 4.75E-09 4.06E-09 4.41E-09
S Bentonita 6.76E-08 6.76E-08 6.76E-08 6.76E-08 6.76E-08
S Tap de formigó 6.00E-08 6.00E-07 5.86E-08 4.96E-08 4.21E-08
S W Lampròfir 7.49E-10 7.47E-10 5.68E-10 5.41E-09 2.24E-09
S E Lampròfir 7.49E-10 7.44E-10 5.19E-10 5.08E-09 2.11E-09
S Fractura  5 3.02E-07
Goteig contorn exterior Formació   1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12
Goteig contorn exterior Lampròfir 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12
Goteig contorn W 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12
Goteig contorn E 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12
Goteig contorn Galeria 2.50E-12 2.50E-12 2.50E-12 2.50E-12 2.50E-12
Goteig contacte Fr2-Galeria FEBEX 2.50E-12 2.50E-12 7.60E-11 2.03E-11  
 
 

3.2.3.1. COMPROVACIÓ DELS RESULTATS 
 
Un cop els assajos estan calibrats, els resultats han de ser comprovats per tal de 

confirmar si són els esperats. Conjuntament amb la comprovació dels paràmetres ( es 
tracta de mirar si els valors obtinguts són raonables a nivell geològic), es crea un 
conjunt de gràfics i taules per tal de comprovar que no hi ha cap problema amb el 
model. Piezometries, balanços de masses i mapes de errors són creats per tal de 
comparar els diferents calibratges i obtenir els millors ajustos possibles. 

Per acabar amb aquesta secció es presenta la verificació numèrica d’un 
calibratge qualsevol de l’assaig J5-3 de la campanya hidràulica 2003. Per els altres 
assajos i campanyes consultar [2] , [16] i [17]. 
 

Els intervals dels assajos de llarga durada o interferència han estat escollits 
expressament perquè són intervals molt transmissius (tots es troben interceptant alguna 
estructura de les que controla el flux) i per tal de caracteritzar diferent zones al voltant 
de la galeria. L’assaig d’interferència al interval J5-3 esta dissenyat per caracteritzar el 
volum rocós situat al final de la galeria FEBEX (figura 21). El interval 3 del sondeig J5 
es el interval de bombeig. Aquest interval intercepta la fractura 1 i uneix el interval de 
bombeig amb el interval 1 del sondeig B23. 
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Figura 21: Interpretació numèrica del assaig J5-3. Els gràfics semilogarítmics presenten la 
resposta la resposta dels punts d’observació amb més afecció. Les figures del centre mostren els 
nivells calculats en dues seccions (horitzontal i vertical) contenint el interval de bombeig. 

La figura 21 mostra els millors ajusts del model numèric per els punts amb 
resposta més importants. Com es podia esperar, la resposta més important es dona al 
interval B23-1. Els altres punts de la matriu involucrats a l’assaig presenten un nivell de 
resposta diferent en funció de la distancia al punt de bombeig. La taula 5 mostra els 
resultats del calibratge. Els paràmetres estimats són els de la zona d’afecció de l’assaig 
(matriu, fractures 1 i 5 i el lampròfir). 
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Taula 5: Resultats del model numèric J5-3. Els paràmetres fixats es deuen a què, duran 

els calibratges preliminars, aquests paràmetres ja no variaven degut a que no estaven afectats 
per l’acció d’aquest assaig. 

Parametres
Conductivitat (m/s)

Granit   Kx 8.25E-12
Granit   Ky 5.42E-11
Granit   Kz 4.19E-10
Lampròfir 2.44E-11
Bentonita 6.00E-14 (fixed)

Tap de formigó 8.00E-12 (fixed)
Transmisivitat (m2/s)

Fr 1 4.94E-09
Fr 2 1.73E-09 (fixed)
Fr 5 1.22E-09

Contacte Granit-Lampròfir E 5.62E-10
Contacte Granit-Lampròfir W 2.86E-11

Enmagatzematge
Granit 2.37E-07

Lampròfir 8.02E-07
Bentonita 6.76E-08 (fixed)

Tap de formigó 4.21E-08 (fixed)
Fr 1 5.42E-08
Fr 2 4.41E-09 (fixed)
Fr 5 2.74E-07

Contacte Granit-Lampròfir E 7.49E-10
Contacte Granit-Lampròfir W 7.49E-10

Leakage
Contorn extern (Granite) 1.00E-12 (fixed)

Contorn extern (Lamp) 1.00E-12 (fixed)
Contorn extern E i O 1.00E-12 (fixed)

Galeria FEBEX 2.50E-12 (fixed)  
 
A la taula 5, es pot comprovar com la conductivitat de la matriu hidràulica es 

menor que la transmissivitat de les fractures mentre en les taula 6 i la figura 22 es 
mostra que l’emmagatzematge de les fractures es superior a l’emmagatzematge de la 
matriu. Aquests valors suggereixen que l’aigua flueix, preferiblement, a través de les 
fractures en direcció al interval de bombeig però que l’aigua extreta bàsicament prové 
de la matriu. 
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Taula 6: Balanç de masses del flux de l’assaig J5-3. 
 

Per unitat de
volum

Entrada (m3) Galeria i Contorns 1.39·10-3 -
Sortida (m3) Bombeig 1.94·10-2 -
∆ Εmmagatzematge (m3) Granit 1.61·10-2 2.38·10-8

Lampròfir 1,98·10-3 1.43·10-7

Fractura 1 3.36·10-6   6.65·10-8*

Fractura 2 7.75·10-8   6.95·10-10*

Interval J5-3 3.59·10-8 1.04·10-3

Bentonita 2.10·10-6 5.63·10-8

Tap de formigó 1.59·10-7 1.30·10-8

Contacta Oest Lampr/Granit 4.72·10-7    3.66·10-11*

Contacta Est Lampr/Granit 3.76·10-7    3.91·10-11*

Fractura 5 7.37·10-6    7.17·10-10*

Total 1.80·10-2 -

Entrada - Sortida = ∆  Emmagatzematge
*  Per unitat of superficie

Global

BALANÇ DE MASSES
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7.7E-8

Fr1 3.3E-6

0 5 m

J5-3
3.5E-8

1.6E-2
Granit

1.9E-3
Lampròfir

3.7E-7
E L-Gr

4.7E-7
W L-Gr

2.1E-6
Bentonita

1.5E-7
Tap

Tunel & Contorns
1.39E-3

Fr5 7.3E-6

 
 

Figura 22: Perfil del balanç de masses de l’assaig J5-3. La figura intenta representar, de manera 
simple, la galeria i el medi que l’embolcalla, conjuntament amb els valors globals del balanç de 
massa de cada material. Es pot veure clarament, per els valors obtinguts, que la majoria de 
l’aigua prové de la zona fracturada del fons de la galeria. 
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Figura 23: Mapa d’errors del model J5-3. La figura representa els errors a la mateixa escala que 
en les figures de la piezometria (figura 21). La majoria dels punts tenen errors petits, però 
alguns punts, com tots els intervals del sondeig F22 donen errors més grans, possiblement 
deguts al efecte de fractures que no varen ser trobades durant l’estudi geològic i no apareixen 
representades en el model. 

 
La figura 23 presenta el mapa d’errors per els punts d’observació de l’assaig, 

inclosos en model de calibratge. Els errors representats estan calculats com la diferencia 
entre els valors mesurats a camp i els valors calibrats per el model, en metres. Per tant, 
els valors negatius signifiquen que el model a sobreestimat el resultat i a la inversa. 

La Taula 7 amb els valors estadístics del error mig, la desviació estàndard i els 
pesos ens dona una idea sobre la bondat de l’ajust del calibratge del model. La desviació 
estàndard es una mesura entre el valor mesurat a camp i el calibrat. El pes s’usa per 
donar mes o menys importància als intervals durant el calibratge. Per exemple, el punt 
de bombeig sempre té un pes baix perquè el model no ha de tenir en compte els efectes 
que es donen al voltant del punt de bombeig (per exemple l’efecte pell). Donar-li el pes 
baix a un punt fa que el model no li dona tanta importància a l’hora de ajustar-lo (veure 
figura 21, punt de bombeig J5-3). 
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Taula 7: Error mig, desviació estàndard i pes en l’assaig J5-3. Aquests tres paràmetres 
s’usen en cada calibratge de cada assaig del model per veure si algun punt té un ajust dolent i 
mitjançant el pes, treure-li importància a la hora del calibratge i veure si els altres punts afectats 
per l’assaig en qüestió, milloren. 

 
Interval Error mig Desviació estàndard 1/Pes

J5-3 -0.3921 0.60668 5
J5-2 -0.1510 0.78202 1
J5-1 0.0208 0.24196 1

B22-1 -0.3130 1.3109 1
B23-2 2.6610 3.5788 1
B23-1 -0.6678 1.5402 1
B13-2 -0.1162 0.13811 1
B13-1 -0.1552 0.18425 1
F13-3 -0.3319 0.40759 1
F13-2 -0.4038 0.48175 1
F13-1 -0.4246 0.51983 1
F23-3 0.0640 0.16353 1
F23-2 0.3290 0.43487 1
F23-1 0.5155 0.6786 1
B12-2 -0.1277 0.14847 1
B12-1 -0.1066 0.13087 1
F22-3 0.8086 1.2091 1
F22-2 0.6648 0.95187 1
F22-1 0.7447 0.98201 1
K2-4 -0.1394 0.17111 1
K2-3 0.1373 0.23458 1
K2-2 -0.3452 0.40798 1
K2-1 -0.0554 0.20044 1
F12-3 0.5727 0.80868 1
F12-2 0.2257 0.35696 1
F12-1 -0.0418 0.10507 1
F24-1 -0.0582 0.11119 1
F14-3 0.1742 0.25458 1
F14-2 0.2145 0.28873 1
F14-1 0.2326 0.3165 1
F21-3 -0.5031 0.82143 1
F21-2 -1.1042 1.5063 1
F21-1 -1.0767 1.3612 1
F11-3 -0.0748 0.14281 1
F11-2 -0.1205 0.17196 1
F11-1 -0.2702 0.32808 1
K1-2 0.0746 0.14155 1
K1-1 -0.9730 1.3174 1

FBX2-4 0.1687 0.25378 1  
 
El promig de l’error es troba entre ± 1.5 m, menys al interval B23-2 on l’error 

calculat es troba 2.6 metres per sota dels valors mesurats. 
 
 
 
 
 
 
 




