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CAPÍTOL 5:  
GALERIA DE RESIDUS TIPUS C EN 

LA ZONA DE SEGELLAT   
 

Aquest capítol presenta el cas d’una modelització de la zona de segellat d’un alvèol de 
tipus CU1, durant les diferents fases de construcció explotació i abandó d’aquests 

alvèols. Es presenta el model numèric utilitzat i s’exposen els resultats i les conclusions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Capítol 5: GALERIA DE RESIDUS TIPUC EN LA ZONA DE SEGELLAT (CAS2) 

 60

 

5.1 DESCRIPCIÓ DEL MODEL NUMÈRIC 
 
En aquest cas es modelitza el comportament hidrotermomecànic del segellat d’un alvèol 
de tipus CU1. Es tracta d’un model d’elements finits en dos dimensions on es representa 
una secció simplificada, perpendicular a la galeria de segellat. 
 
La geometria del model s’il·lustra en la Figura 15. Consisteix en un quarta part de la 
secció de l’excavació, de tal manera, que el vèrtex inferior esquerra de la geometria del 
model és el centre de l’excavació. L’eix Z passa pel centre de l’excavació, és 
perpendicular a la secció d’aquesta i es considera paral·lel a la tensió horitzontal 
màxima σH. L’eix X, en el model és una recta horitzontal que passa pel centre de 
l’excavació i es considera que té la direcció de la tensió horitzontal mínima σh. Per 
últim, l’eix  Y és una recta vertical que passa pel centre de l’excavació i es considera 
paral·lela a la tensió vertical real.  
 
Els 2 contorns laterals i l’inferior són eixos de simetria. El contorn lateral dret es situa a 
mitja distància entre els eixos de dues excavacions. El contorn lateral esquerra i 
l’inferior són eixos de simetria circular. El contorn superior està situat a 35 m del centre 
de l’excavació, aquesta distància és 10 vegades el radi d’excavació, i se suposa que està 
fora de l’abast de les pertorbacions produïdes per  qualsevol de les fases d’explotació de 
l’alvèol. 
 
La malla del model consisteix en 1500 elements quadrilàters la talla dels quals 
augmenta en progressió geomètrica en augmentar la distància al centre de l’excavació. 
Tal i com es pot veure en la Figura 15.  
 
El material assignat als element en blau són les argiles del Cal·lovià-Oxfordià  i el dels 
elements en verd és la bentonita. 
 
Els models de comportament utilitzats són: El D_EP_AR per les argil·lites del 
Cal·lovià-Oxfordià  i el TEP per la bentonita. Els models i els valors dels paràmetres 
utilitzats per els materials aquí presents estan exposats en el capítol 4. 
 
 La simulació es du a terme en 3 fases: 
 

1- Excavació: Simulació d’una excavació cilíndrica en el si de la formació 
d’argil·lites del Cal·lovià-Oxfordià  a 500 m de profunditat. Es simula un 
desconfinament progressiu en tres dies. 

2-  Explotació: Temps d’espera (sense sosteniment)  de 2 anys, abans no es 
col·loca el reompliment d’argila expansiva que farà la funció de segellat de 
l’alvèol. 

3- Escalfament: Escalfament de l’argila expansiva degut a la calor despresa pels 
materials radioactius que conté l’alvèol. El temps de càlcul és de 10 000 anys, 
que és el temps en que els residus deixen d’emetre calor. 

 
El codi utilitzat en aquest cas és el Code-Bright, aquest codi resol les equacions 
plantejades en el capítol 4 mitjançant els Elements finits. 
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Figura 15: Malla utilitzada pels càlculs d’aquest capítol. 
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5.1.1 PRIMERA FASE: EXCAVACIÓ 
 
Abans de la simulació de l’excavació s’apliquen condicions inicials als elements que 
representen les argiles del Cal·lovià-Oxfordià per tal de simular l’estat inicial del 
massís. La seva descripció es recull en la Taula 9.  Els elements que representen la 
bentonita són anul·lats en aquesta fase. 
 
L’excavació es simula fent variar de manera lineal les condicions de contorn de tensió i 
pressió de líquids de la paret de l’excavació. Les condicions de contorn en aquesta fase 
estan recollides en la Taula 10.  
 
A l’inici els elements que representen la bentonita són anul·lats. 
 

 
condicions 

 
Condicions inicials aplicades en l’inici del càlcul   

Porositat S’aplica una porositat inicial n = 0,18 en els elements de l’argila 

Tensions 

S’aplica, en els elements,  una progressió lineal de les tensions des 
del contorn superior a l’inferior per tal de similar l’estat de tensions 
litoestàtic. Els valors de σh i σv van de 11,295 a 12,1 MPa i els valors de 
σH van de 15,813 MPa 16,94 MPa. 11 

Pressió del 
líquid 

S’aplica, en els nodes, una distribució lineal de la pressió del líquid 
(en aquest cas només es considera l’aigua) des del contorn superior a 
l’inferior per tal de representar l’estat hidrostàtic. Els valors van de 4,65 
MPa a 5 MPa.12 

Temperatura 
S’aplica, en els nodes, una distribució lineal de la temperatura del 

contorn inferior al superior per tal de simular l’estat de les temperatures 
inicial. Els valors van de 21,046ºC a 22 ºC.13 

Taula 9: Condicions inicials aplicades a les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià 

 
 
 

 
Condicions de contorn imposades en la fase 1 

C.C.1 Desplaçaments normals nuls, fluxos d’aigua i calor nuls. No s’imposa cap 
condició en tensions. 

C.C.2 Tensió normal igual a 11,295 MPa, Pressió del líquid igual a 4,6 MPa i 
temperatura igual a 21,046 ºC  

C.C.3 Desplaçaments normals nuls, fluxos d’aigua i calor nuls. No s’imposa cap 
condició en tensions. 

C.C.4 Desplaçaments normals nuls, flux d’aigua nul i temperatura igual a 22ºC. 

                                                 
11 Es considera que σv equival a la tensió provocada per la columna de terra superior al punt estudiat. 
L’Andra proporciona l’estat tensional a -500m així que restant una columna d’argil·lita de densitat aprox. 
2.3 g/cm3 s’obté la tensió a -465m. 
12 S’aplica el mateix raonament amb l’aigua on es resta una columna d’aigua de 35m a la pressió de líquid 
inicial de 5 MPa. 
13 Les temperatures venen donades per el resultat del  l’equilibrat inicial del càlcul tèrmic, que s’explica al 
final d’aquest capítol. 
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C.C.5 

S’aplica una regressió lineal en el temps de les tensions normals al contorn 
del l’excavació; aquesta va de 12,1 MPa a 0,1MPa. S’aplica una regressió 
lineal en el temps de la pressió del líquid de 5 MPa a 0,1MPa. Es considera 
que la pressió atmosfèrica és de 0,1 MPa. 

Taula 10:  Condicions de contorn imposades en la fase 1  

 
 

5.1.2 SEGONA FASE: EXPLOTACIÓ 
 
Després de l’excavació, es simula un període d’espera de 2 anys en el qual es manté la 
pressió atmosfèrica a les parets de l’excavació.  
 
Les condicions de contorn d’aquesta fase estan exposades en la Taula 11. 
 

 
 

 
Condicions de contorn aplicades en la fase 2 del. 

C.C.1 Desplaçaments normals nuls, fluxos d’aigua i calor nuls. No s’imposa cap 
condició en tensions. 

C.C.2 Tensió normal igual a 11,295 MPa, Pressió del líquid igual a 4,6 MPa i 
temperatura igual a 21,046 ºC 

C.C.3 Desplaçaments normals nuls, fluxos d’aigua i calor nuls. No s’imposa cap 
condició en tensions. 

C.C.4 Desplaçaments normals nuls, flux d’aigua nul i temperatura igual a 22ºC. 

C.C.5 S’imposen les tensions normals al contorn i la pressió del líquid a 0,1 MPa. 

Taula 11: Condicions de contorn aplicades en la fase 2  

 

5.1.3 TERCERA FASE: SEGELLAT I ESCALFAMENT  
 
Després de la fase d’espera, s’activen els elements que representen la bentonita. L’estat 
hidrotermomecànic de la bentonita, en el moment que és introduïda dins la galeria 
excavada, es simula mitjançant l’aplicació de condicions inicials en nodes i elements 
d’aquest material. Aquestes condicions es recullen en la Taula 12. 
 
En el contorn de l’excavació l’estat hidromecànic vindrà determinat per la interacció del 
comportament entre les argiles del Cal·lovià-Oxfordià i la bentonita, així doncs, les 
condicions de contorn hidrotermomecàniques hi són anul·lades.  
 
La bentonita s’escalfa degut als residus nuclears exotèrmics, emmagatzemats en 
l’alvèol. Per tal de simular l’evolució de la temperatura en aquest material al llarg de 
10000 anys s’introdueix una nova condició tèrmica que afecta a tots els nodes que 
representen la bentonita. Aquesta condició i la condició de contorn superior es fan variar 
segons el resultat dels càlculs de la simulació tèrmica exposada al final d’aquest capítol. 
Les condicions de contorn d’aquesta fase estan exposades en la Taula 13.  
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condicions 

 
Condicions inicials aplicades en la bentonita. Fase 3  

Porositat S’aplica una porositat inicial n = 0,4372 en els element. 

Tensions S’aplica, als elements, una tensió inicial de 0,1 MPa (Pressió 
atmosfèrica)  

Pressió del 
líquid 

S’aplica, als nodes, una tensió de líquid de 0,1 MPa (Pressió 
atmosfèrica) 

Temperatura S’aplica, als nodes, una temperatura de  22 ºC. 

Taula 12:  Condicions inicials aplicades a la bentonita, fase 3.  

 
 
 

 
Condicions de contorn aplicades en la fase 3 del. 

C.C.1 Desplaçaments normals nuls, fluxos d’aigua i calor nuls. No s’imposa cap 
condició en tensions. 

C.C.2 Tensió normal igual a 11.295 MPa, Presió del líquid igual a 4,6 MPa i 
evolució de la temperatura segons els resultats de la simulació tèrmica. 

C.C.3 Desplaçaments normals nuls, fluxos d’aigua i calor nuls. No s’imposa cap 
condició en tensions. 

C.C.4 Desplaçaments normals nuls, flux d’aigua nul i temperatura igual a 22ºC. 

C.C.5 S’anul·la la condició  

C.C.6 S’imposa en els nodes de la bentonita l’evolució de la temperatura fruit 
dels resultats de la modelització tèrmica. 

Taula 13:  Condicions de contorn aplicades en la fase 3. 
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5.2  RESULTATS  
 
Els paràmetres de sortida utilitzats per mostrar els resultats d’aquest capítol són: 
 

- Grau de saturació (Sr) 
- Temperatura (T) 
- pressió de líquid (Pl) 
- desplaçaments radials (Ur) a l’eix de l’excavació 
- deformacions radials i ortoradials (εr i εθ) 
- tensions totals i efectives ortoradials, radials i longitudinals (σr, 

σθ, σz, σ’r, σ’θ, σ’z) 
- multiplicador de dany (Λd) 
- pressió mitja (p) 
- desviador (q) 

 
Com que no s’ha observat ruptura el multiplicador de ruptura no està recollit en cap 
gràfica.  
 
Aquests paràmetres es mostren en els tipus de gràfiques següents: 

- gràfiques de l’evolució temporal 
- gràfiques dels perfils dels resultats al final de cada una de les 3 fases de càlcul o 

a un temps determinat de la modelitsació. 
- figures de les isocrones al final de cada una de les 3 fases de càlcul o en temps 

significatius del càlcul. 
Tots aquests resultats es mostren en l’Annexa B. 
 
A continuació es fa un anàlisis dels resultats més significatius. 
 

5.2.1 RESULTATS PRIMERA FASE: EXCAVACIÓ 
 
Com ja s’ha explicat en la descripció del model, durant la fase d’excavació les tensions 
radials i la pressió del líquid són disminuïdes de l’estat inicial a la pressió atmosfèrica 
(0,1 MPa) linearment amb el temps d’excavació, que en total és de 3 dies. 
 
Grau de Saturació: 
 
El massís argilós es troba saturat durant tota la fase d’excavació. 
  
Pressió del líquid: 
 
Pel que fa a l’evolució temporal de la pressió del líquid, disminueix linearment en tots 
els punts del model, a velocitats més petites a mesura que ens allunyem de la paret de 
l’excavació.  
Al final de l’excavació, el gradient de pressions de líquid és molt important i augmenta 
bruscament molt a prop de l’excavació, per exemple: en l’eix horitzontal, a 0,7R, de la 
paret de l’excavació, s’ha dissipat un 67,4% de la pressió del líquid inicial, que és el 
mateix que es dissipa a 17,1R punt situat sobre l’eix de simetria entre dos excavacions, i 
en l’eix vertical a 1,2R ja s’ha dissipat un 71%  de la pressió del líquid inicial i a 17R un 
88%. 
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Les pressions de líquid s’han dissipat més al sostre de l’excavació que als costats degut 
al gradient de pressions vertical inicial causat pel propi pes de l’aigua, que domina sobre 
l’anisotropia de la permeabilitat. Veure la Figura 16. 
 
 
 

 
Figura 16: Isocrones de la pressió del líquid al final de la fase d’excavació. 

 
Desplaçaments radials: 
 
El desplaçament radial màxim al qual s’arriba en la fase d’excavació es troba en l’eix 
vertical a la paret de l’excavació al final dels 3 dies de la fase 1. El valor és de 1,3 mm. 
 
En la següent figura es pot veure, exagerat 100 vegades, el desplaçament que han 
efectuat els elements de la malla més propers a la paret de l’excavació en comparació 
amb la seva posició inicial. Veure Figura 17. 
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Figura 17: Isocrones del desplaçament comparades amb el model inicial (color blau) al final de la 
fase d’excavació. 

 
 
Tensions: 
 
Pel que fa a l’evolució temporal de les tensions, tal i com es veu a la Figura 18, les 
tensions efectives ortoradials augmenten linealment amb el temps, les tensions efectives 
longitudinals romanen més o menys constants, d’altra banda les tensions radials 
disminueixen per efecte de la descompressió del massís causada per l’excavació.  
 

Tensions efectives radials(σ'r), ortoradials (σ'θ) i longitudinals (σ'z) 
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Figura 18: Evolució de les tensions efectives radial, ortoradial i longitudinal, al llarg de la fase 
d’excavació. A diferents punts de l’eix 0X. 
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La resistència a compressió (10 MPa) es sobrepassa, al cap de 0,2 dies en la paret de 
l’excavació en l’eix horitzontal, per la tensió efectiva ortoradial, la qual podem 
considerar com tensió efectiva principal major. Arribat aquest punt, comença el dany 
mecànic de les argil·lites. 
 
La tensió màxima s’assoleix, en el mateix punt citat anteriorment, al final de 
l’excavació amb un valor absolut de 23,2 MPa. 
 
El gradient de les tensions efectives és més acusat en l’eix horitzontal que en el vertical, 
per exemple, en l’eix 0X, entre 1R i 1,5R existeix una diferència de tensió efectiva 
ortoradial de 7,7 MPa i en l’eix vertical OY, amb la mateixa distància la diferència de 
tensió és de 2,1 MPa menys. Veure Figura 19Figura 55. 
 

 
Figura 19: Isocrones de la tensió principal major al final de la fase d’excavació. 

 
Pel que fa a la trajectòria de les tensions en l’espai de Cambridge, durant l’excavació, 
cal dir que el valor absolut de la tensió efectiva mitja augmenta així com el desviador 
amb una pendent que va variant a causa del dany, a més les trajectòries dels diferents 
punts del model tampoc tenen la mateixa pendent entre elles. 
 
Al final de l’excavació la tensió mitja màxima es troba a la paret de l’excavació i sobre 
l’eix horitzontal 0X, el seu valor absolut és de 12,7 MPa. En aquest mateix punt el valor 
del dedesviador màxim és de  20,15 MPa,. Figura 20 
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Figura 20: Evolució de les pressions mitja total (p) i efectiva (p’) vers la pressió desviadora q, al 
llarg de la fase d’excavació. A diferents punts de l’eix 0X.  

 
 
 
Multiplicador de dany: 
 
Com ja hem dit el dany comença aproximadament al cap de 0,2 dies, en el moment en 
que a la paret de l’excavació es sobrepassen els 10MPa de tensió efectiva i s’ha dissipat 
un 8% de la pressió del líquid. El dany és major en l’eix 0X que en el 0Y, però tal i com 
mostra la Figura 21, és màxim entre aquests dos eixos. L’espessor màxima de la zona 
danyada, on el multiplicador de dany, λd, no és totalment negligible (~0,006), és 
aproximadament de 0,5R. Cal dir que en cap cas λd > 0,1. 
 

 
Figura 21: Isocrones del multiplicador de dany al final de la fase d’excavació. 
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5.2.2 RESULTATS SEGONA FASE: EXPLOTACIÓ 
 
Com ja s’ha explicat en la descripció del model, durant la fase d’explotació es manté la 
pressió atmosfèrica en el contorn de l’excavació i es deixen passar 2 anys, sense canviar 
cap altre condició de contorn. 
 
Grau de Saturació: 
 
El massís argilós es troba saturat durant tota la fase d’explotació. 
 
Pressió del líquid: 
 
Com que l’excavació continua fent la funció de drenatge, la pressió del líquid té la 
tendència general de continuar disminuint.  
 
Tot i així, en els punts situats en un radi major de 1,2R, la pressió del líquid, augmenta 
durant els 90 primers dies i després disminueix bruscament durant els100 dies següents i 
finalment tendeix a estacionar-se (veure Figura 22). Cal dir que en els punts de l’eix 
horitzontal més propers a l’eix de simetria entre excavacions, la pressió del líquid hi 
augmenta sempre, els primers 90 dies de manera brusca i després tendeix a estacionar-
se.  
 
Com a conseqüència del comportament de les pressions del líquid, descrit en el paràgraf 
anterior, durant els dies que segueixen el final de l’excavació, el gradient de pressió de 
líquid augmenta prop de l’excavació però posteriorment va disminuint. Al final de la 
fase d’explotació, en l’eix vertical 0Y el gradient de pl és menor que al final de 
l’excavació i en canvi a l’eix horitzontal 0X, resta superior. De tal manera que la 
diferència entre els gradient de pressions dels dos eixos és encara més acusada que al 
final de la fase d’excavació. Veure Figura 23.  
 
Així doncs la pressió del líquid es continua dissipant  radialment vers el contorn de 
l’excavació de manera molt més acusada en el sostre de l’excavació que als costats, i 
s’observa una tendència a l’estancament de líquid  cap a la confluència entre l’eix de 
simetria entre eixos de dos excavacions i l’eix de simetria cilíndric horitzontal 
(representats per dos contorns impermeables). Aquesta configuració de les pressions del 
líquid es deu al propi pes de l’aigua que continua dominant sobre l’anisotropia de la 
permeabilitat i s’acusa degut a la influència de les pertorbacions d’excavacions veïnes. 
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Figura 22: Evolució de la pressió del líquid, al llarg de la fase d’explotació. A diferents punts de 
l’eix 0Y.  

 
 
 

 
Figura 23: Isocrones de la pressió del líquid al final de la fase d’explotació. 

 
Desplaçaments radials: 
 
La paret de l’excavació continua convergint els 90 primers dies, aproximadament amb 
la mateixa velocitat que ho feia durant l’excavació i passats aquests primers dies 
s’estaciona de cop. Arriba a un màxim de 3,6cm als costats de la paret de l’excavació i 
al sostre el desplaçament radial acumulat és de 3,35cm. Veure Figura 24. Aquest 
fenomen és degut al comportament diferit de dany viscós del lligant. 
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Figura 24: Isocrones del desplaçament comparades amb el model inicial (color blau) al final de la 
fase d’explotació. 

 
Tensions: 
 
Pel que fa a l’evolució temporal de les tensions, les tensions efectives ortoradials, en 
l’eix 0X, disminueixen en valor absolut bruscament els primers 90 dies que segueixen el 
final de l’excavació, i després tornen a augmentar més lentament. Per contra, en l’eix 
vertical 0Y, el valor absolut de la  σ’θ continua augmentant molt suaument i al cap d’uns 
300 dies comença a disminuir també a una velocitat molt baixa. La tensió efectiva 
màxima en la fase d’explotació (24,4 MPa) s’aconsegueix al sostre de l’excavació al cap 
d’aproximadament 300 dies i és més gran que l’aconseguida al final de la fase 
d’excavació. Veure Figura 25. Aquesta acomulació de tensions al sostre bé donada per 
fet que la pressió del líquid hi és més baixa. 
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Figura 25: Evolució de les tensions efectives radial, ortoradial i longitudinal, al llarg de la fase 
d’explotació. A diferents punts de l’eix 0Y.  
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Al final de la fase d’explotació el gradient de les tensions efectives és més acusat en 
l’eix vertical que en l’horitzontal, per exemple, en l’eix 0X, entre 1R i 1,5R existeix una 
diferència de tensió efectiva ortoradial de 9,4 MPa i per contra, en l’eix vertical OY en 
aquesta mateixa distància s’obté una diferència tensional de 2,8 MPa més. Veure Figura 
26. 
 

 
Figura 26: Isocrones de la tensió principal superior al final de la fase d’explotació. 

 
Pel que fa a la trajectòria de les tensions en l’espai de Cambridge: 
En l’eix 0X, durant l’explotació i en la paret de l’excavació el valor absolut de la tensió 
mitja i el desviador disminueixen fins als 185 dies i després tornen a augmentar amb la 
mateixa pendent, en canvi en la resta de punts la disminució té lloc fins a uns 90 dies 
després dels quals el valor absolut de les tensions mitges es va recuperant però el 
desviador disminueix. 
El valor absolut màxim de la tensió efectiva mitja al final dels dos anys d’explotació és 
de 10,67MPa i es troba a  1,5R.Veure Figura 28. 
 
 
En l’eix 0Y durant l’explotació i en la paret de l’excavació, el valor absolut de la tensió 
mitja i el desviador segueixen augmentant però amb una pendent més baixa que durant 
l’excavació. Arriben a un màxim que en la paret s’esdevé als 300 dies i té un valor de 
|p’|=13,04 MPa i q= 21,11MPa. El màxim en |p’|, a mesura que ens allunyem de la paret 
de l’excavació, té lloc en temps més grans fins al punt que a 2R en els dos anys que 
dura l’explotació no hi té lloc cap disminució de |p’|. Hi ha un decalatge entre els 
màxims de |p’| i de q que s’accentua quan més ens allunyem de l’excavació, és per això 
que a 2R q encara conserva el seu màxim. Veure Figura 27. 
 



                                                                           Capítol 5: GALERIA DE RESIDUS TIPUC EN LA ZONA DE SEGELLAT (CAS2) 

 74

Diagrama p i p'_q
espai de Cambridge

0

5

10

15

20

25

-14 -13,5 -13 -12,5 -12 -11,5 -11 -10,5 -10
p i p' (MPa)

q 
(M

Pa
)

R
1.2R
1.5R
2R
3R

Cas 2   Fase 2
Secció: 0Y

TOTALS EFECTIVES

 
 
Figura 27: Evolució de les pressions mitja total (p) i efectiva (p’) vers la pressió desviadora q, al 
llarg de la fase d’explotació. A diferents punts de l’eix 0Y del.  
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Figura 28: Evolució de les pressions mitja total (p) i efectiva (p’) vers la pressió desviadora q, al 
llarg de la fase d’explotació. A diferents punts de l’eix 0X del.  
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Figura 29: Perfil de les tensions efectives al llarg de l’eix vertical 0Y al final de les fases d’excavació 
i explotació.  
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Figura 30: Perfil de les tensions efectives al llarg de l’eix horitzontal 0X al final de les fases 
d’excavació i explotació.  
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Multiplicador de dany: 
 
En l’eix 0X el multiplicador de dany augmenta de manera brusca durant els 90 primers 
dies després de l’excavació i s’estaciona de cop, aquest fenòmen està relacionat amb la 
convergència de l’excavació que té lloc en aquest espai de temps (veure Figura 24) 
deguda al dany diferit que experimenta la zona propera a l’excavació. En canvi en l’eix 
vertical aquest augment no és tant brusc i pot arribar a durar fins a 300 dies, doncs el 
desviador també hi és lleugerament menor, fet que lligaria amb els canvis de trajectòria 
de les tensions (veure Figura 29 i Figura 30).  
A mesura que ens allunyem de la paret de l’excavació el dany disminueix 
considerablement i el màxim de dany es troba entre els dos eixos 0X & 0Y, tot i que el 
dany és major al sostre que als costats. Al final de la fase d’explotació el gruix de la 
zona danyada amb λd > ~0,006 és aproximadament de 2,5R i el gruix de la zona 
danyada amb un λd> 0,1 és de 0,3R. Veure Figura 31. 
 

 
Figura 31: Isocrones del multiplicador de dany al final de la fase d’explotació. 

 

5.2.3 RESULTATS TERCERA FASE: SEGELLAT I ESCALFAMENT 
 
Com ja s’ha explicat en la descripció del model, durant la fase de segellat i escalfament 
s’introdueix una argila expansiva en el forat de l’excavació i s’imposa la temperatura 
obtinguda en els resultats dels càlculs tèrmics que s’expliquen al final d’aquest capítol. 
Tot això té lloc al llarg de 10.000 anys un cop acabada  la fase d’explotació. 
 
Temperatura: 
 
La temperatura s’imposa a certs punts del model tal i com s’explica en l’anàlisi tèrmic 
d’aquest capítol. L’evolució de la temperatura condicionarà els resultats de la pressió 
del líquid que té efectes directes sobre les tensions totals i el dany. La Figura 32, ens 
mostra la distribució de la temperatura en el moment que la temperatura és màxima, 
moment que s’esdevé després de 20 anys  del final de la fase d’explotació. 
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Figura 32: Isocrones de la temperatura després de 20 anys  de fase d’escalfament en el moment en 
que es produeix el pic de temperatura en el nucli de l’alvèol. 

 

Grau de Saturació: 
 
 La bentonita s’introdueix amb una succió inicial de 25,73 MPa. Aquest fenomen fa que 
les parts del massís més properes a la bentonita es desaturin. Després de  ~ 4 anys 
d’haver introduït el segellat, el massís torna resaturar-se. Veure Figura 34 i Figura 35. 
El màxim de zona desaturada s’esdevé al cap d’un any de la introducció de la bentonita 
i l’espessor màxima de la zona no saturada és de 1,6R en l’eix horitzontal 0X. 
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Figura 33: Evolució del grau de saturació, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de 
l’eix 0X de la bentonita.  
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Figura 34: Evolució del grau de saturació, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de 
l’eix 0X.  

 
 

 
Figura 35: Isocrones del grau de saturació  després d’1 any  de fase d’escalfament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Capítol 5: GALERIA DE RESIDUS TIPUC EN LA ZONA DE SEGELLAT (CAS2) 

 79

Pressió del líquid: 
 
Just després de la posada en obre del segellat d’argiles expansives. S’observa una 
disminució de la pressió del líquid en el massís argilós en les zones properes a 
l’excavació causada per la succió que es crea quan es posa en contacte la bentonita no 
saturada amb el massís saturat. La bentonita va drenant el massís, es va saturant i per 
tant va augmentant sempre la pressió del líquid dels seus pors. En canvi, les zones del 
massís més properes a l’excavació arriben a un mínim de pl i tot seguit comencen a 
augmentar-la degut a la temperatura que augmenta. Durant la disminució de pressions 
del líquid del massís, hi existeix succió  (pressions de líquid negatives) per radis menors 
a 2R. Aquests fenòmens duren uns dos anys. Veure Figura 36 i Figura 37. 
 Un cop el massís està saturat de nou l’augment de les temperatures fa que la pressió del 
líquid augmenti ràpidament  i sobrepassi el valor que li tocaria en un estat hidroestàtic 
sense aquest augment tèrmic. El màxim de pressió s’obté al cap de 50 anys de l’inici 
d’aquesta tercera fase amb uns 30 anys de decalatge després del pic de temperatures i té 
un valor de 16,7Mpa. Veure Figura 38. 
 
En la Figura 39 es pot veure com al cap d’un any de segellat el gradient de pressions al 
voltant de l’excavació és radial, que existeix succió en tota la bentonita i part del massís 
argilós i que encara es conserva un cert estancament de líquid  en l’encreuament d’eixos 
de simetria inferior i lateral dret del model numèric. 
 
En la Figura 40 observem que quan es produeix el pic de pressions de líquid aquestes són 
homogènies en la zona propera a l’excavació. I tal com es veu en els perfils de la Figura 
38, el gradient  va augmentant amb la disminució de la profunditat per assolir la pressió 
de líquid hidrostàtica.  
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Figura 36: Evolució de la Pressió del líquid, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de 
l’eix 0Y de les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià. 
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Figura 37: Evolució de la Pressió del líquid, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de 
l’eix 0Y dl segell de bentonita. 
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Figura 38: Perfils en l’eix 0Y de la pressió del líquid, durant la fase d’escalfament en els temps: 1 
any, 50, 100, 1 000 i 10 000 anys. 
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Figura 39: Isocrones de la pressió del líquid  després d’1 any  de fase d’escalfament. 
 
 
 

 
 
Figura 40: Isocrones de la pressió del líquid  després de 50 anys  de fase d’escalfament, on es 
produeixen les pressions de líquid màximes. 
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Tensions: 
 
Per descriure l’evolució de les tensions en el si del massís argilós en la zona propera a 
l’excavació, diferenciarem tres fases al llarg del temps. Com que existeix una 
anisotropia notable del comportament de les tensions es diferenciarà entre el 
comportament de l’eix 0X i 0Y: 
 
En l’eix 0X: 

• 1r fase, massís no saturat: (~4 anys) Durant el temps en que el massís argilós 
té una zona propera a l’excavació no saturada,  en l’eix 0X les tensions màximes 
són les ortoradials i en concret les que es troben en la paret de l’excavació, que 
reprodueixen la trajectòria de les pressions negatives de la Pl. Les tensions 
radials romanen constants amb el valor en que havien finalitzat la fase 
d’explotació. 

• 2n fase, augment de la pressió del líquid: (4-50 anys) A partir de la resaturació 
del massís, degut a l’augment de la Pl provocada per l’augment de la 
temperatura, les tensions radials augmenten en valor absolut i la pressió 
longitudinal també si bé el valor absolut de les tensions ortoradials disminueix i 
el seu valor absolut màxim es troba en l’eix de simetria entre els eixos de dos 
excavacions. Aquest comportament coincideix amb un augment en valors 
absoluts de les tensions totals mitjanes i una disminució substancial de les 
tensions efectives mitjanes. 

 
• 3r fase, disminució de la pressió del líquid: (50-10 000 anys) El descens de la 

pressió del líquid, provoca que les trajectòries seguides  per les tensions al llarg 
del temps passin per un punt d’inflexió i continuïn evolucionant al contrari de 
com feien quan la Pl augmentava fins a estacionar-se. 

 Veure Figura 41 i Figura 42. 
 
 En l’eix 0Y: 

• 1r fase: les tensions tenen un comportament similar al de les de l’eix 0X amb la 
diferència que els valors absoluts de les tensions ortoradials inicials són molt 
més elevats i per tant aquestes varien menys. 

• 2n fase: En aquest cas el valor absolut de la tensió total mitja augmenta 
considerablement i en canvi el de la tensió mitja efectiva disminueix 
moderadament. Així és que totes les tensions patiran l’augment provocat per la 
pressió del líquid, encara que les tensions ortoradials augmentaran molt poc. 

• 3r fase: Es produeix un comportament contrari al que tenien en l’augment de la 
Pl i finalment existeix una tendència a arribar a un comportament assimptòtic. 
Veure Figura 43. 

 
En totes les fases la tensió màxima en compressió la recollim en el sostre de 
l’excavació. En  el cas de la 1r fase es dibuixa una elipse al voltant de l’excavació on es 
concentren les tensions màximes i mentre ens allunyem de les parets de l’excavació 
s’arriba a un mínim de tensions màximes que coincideix  amb el límit de la zona no 
saturada. En la tercera fase les tensions de compressió màximes s’han establert 
definitivament en el sostre de l’excavació i el mínim de les tensions de compressió 
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màximes el trobem a la paret de l’excavació sobre l’eix horitzontal 0X. Veure Figura 44 i 
Figura 45. 
 
En qualsevol cas el desviador màxim el trobem en la primera fase, a partir de la 
saturació del massís. En l’eix vertical 0Y la tensió desviadora disminueix fins a un radi 
< 2R i en la tercera fase torna a augmentar fins a un punt d’inflexió a partir del qual es 
tendirà a un comportament assimptòtic.  
En l’eix horitzontal 0X, en la segona fase s’arriba a un mínim de tensió deviadora  que 
torna a augmentar fins a un màxim que no existeix en l’eix 0Y, i que marca el final de la 
segona fase, és el moment on les Pl són màximes. En la tercera fase s’arriba a un mínim 
a partir del qual el comportament del desviador s’assimila al de l’eix 0Y. Veure Figura 
46 i Figura 47. 
 
En el cas de la bentonita el comportament tensional és més isòtrop. Les tensions en tots 
els punts del segellat són similars. Cal destacar però, que tot i que el desviador és molt 
baix, entre 0,1 i 1 MPa, quan més ens acostem a la paret de l’excavació aquest 
augmenta. Les tensions segueixen de manera fidel l’augment de la pressió del líquid. 
Cal destacar que durant el procés de saturació ens trobem en una zona elàstica on les 
tensions romanen quasi constants i només disminueix  la succió. Veure Figura 48, Figura 
49 i Figura 50. 
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Figura 41: Evolució de les tensions totals radial, ortoradial i longitudinal, al llarg de la fase 
d’escalfament. A diferents punts de l’eix 0X de les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià.  
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Figura 42: Evolució de les tensions mitjanes total i efectiva, al llarg de la fase d’escalfament. A 
diferents punts de l’eix 0X de les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià.  
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Figura 43: Evolució de les tensions totals radial, ortoradial i longitudinal, al llarg de la fase 
d’escalfament. A diferents punts de l’eix 0Y de les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià.  
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Figura 44: Isocrones de la tensió principal major   després d’1 any  de fase d’escalfament. 
 

 
Figura 45: Isocrones de la tensió principal major   després de 50 anys  de fase d’escalfament. 
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Figura 46: Evolució de la tensió desviadora, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de 
l’eix 0X de les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià.  
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Figura 47: Evolució de la tensió desviadora, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de 
l’eix 0Y de les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià.  
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Figura 48: Evolució de la tensió mitja total, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de 
l’eix 0X de la bentonita. 
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Figura 49: Evolució de la tensió desviadora, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de 
l’eix 0X de la bentonita. 



                                                                           Capítol 5: GALERIA DE RESIDUS TIPUC EN LA ZONA DE SEGELLAT (CAS2) 

 87
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Figura 50: Succió (s) vers tensió mitja total (p), en els temps on els punts de la bentonita estudiats es 
troben en un estat no saturat, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts de l’eix 0X de la 
bentonita. 
 
Multiplicador de dany: 
 
Continuant amb les fases descrites anteriorment, el dany no varia durant la primera fase, 
però en la segona fase, on les tensions del líquid augmenten aquest augmenta 
considerablement fins a l’inici de la tercera fase que s’estaciona. 
 
En aquesta fase d’escalfament, el llindar de dany (λd > 0,006) és superat  per tots els 
punts del model, encanvi existeix una zona d’una espessor aproximada de 0,6R on λd > 
0,1. 
El màxim de multiplicador de dany l’havíem trobat al final de la fase d’explotació (~ 
0,238). Després de 50 anys de la fase d’escalfament existeix un anell al voltant de 
l’excavació de 0,4R que superà aquest màxim. 
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Figura 51: Evolució del multiplicador de dany, al llarg de la fase d’escalfament. A diferents punts 
de l’eix 0X de les argil·lites del Cal·lovià Oxfordià. 
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Figura 52: Isocrones del multiplicador de dany   després de 50 anys  de fase d’escalfament, dany 
màxim. 
 

5.3 CONCLUSIONS 
 
Durant les fases d’excavació i d’explotació: 

• La descompressió del massís en la zona de l’excavació provoca una dissipació 
de la pressió del líquid, que es més important en el sostre que als costats. Degut 
a l’interferència entre excavacions veïnes es crea una zona de sobrepressió 
(acumulació de líquid) en l’intersecció dels eixos: horitzontal (0X) i l’eix de 
simetria entre dos excavacions. 

 
• El dany és degut a l’augment de la tensió ortoradial provocat per l’augment del 

desviador que sorgeix de la descompressió del massís durant l’excavació. Durant 
la fase d’explotació el comportament de visco-dany diferit del lligant fa 
augmentar el dany. Tot i així, la zona danyada és poc important al final de la 
fase d’explotació. 

 
Durant la fase d’escalfament s’esdevenen tres fenòmens que piloten el comportament 
del massís argilós: 
 

• (0-4 anys) Desaturació del massís argilós, en una zona propera a l’excavació 
que arriba a tenir una espessor màxima de 1,6R al cap d’un any del segellat de 
l’alvèol. Aquesta desaturació és deguda a la succió imposada per les argiles 
expansives del segellat (bentonita). Cal destacar que la davallada inicial de les 
pressions del líquid, provocada per la succió, fa que les pressions del líquid 
siguin molt baixes en el mateix moment en què existeix un fort diferencial 
tèrmic amb unes temperatures molt elevades (fins ~ 55 Tº). Aquest fenomen fa 
que durant aquesta etapa el dany no augmenti.  

 
• (4-50 anys) Augment de la Pl, l’augment de la pressió del líquid provocada per 

l’augment de la temperatura pilota tot el comportament tensional de les zones 
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properes a l’excavació del massís argilós. El dany augmenta considerablement 
és màxim en el pic de Pl, la zona on λd > 0,1 té una espessor de 0,6R.   

 
• ( 50- 10 000) Disminució de la Pl, la disminució de la pressió del líquid fa 

recuperar l’estat tensional fins al punt on el dany el fa irrecuperable. En aquest 
procés el dany no augmenta més. 

 
LÍMITS DELS RESULTATS: 

 
- Encara que les temperatures han estat corregides en alguns punts claus del 

model, en la resta de punts on no s’hi ha imposat cap temperatura, aquesta 
serà més alta de la que s’assoliria en un model 3D, més realista, això 
provoca una sobre estimació de la pressió del líquid i en menor mesura del 
dany trobat. 

 
- El model no té en conte les formacions calcàries suprajacents, les pressions 

de líquid podrien variar, s’hauria de fer un càlcul per comprovar que 
influència en la pl d’aquestes capes és negligible en punts propers a 
l’excavació. 

 

5.4 SIMULACIÓ TÈRMICA 
 
La geometria cilíndrica del problema d’aquest capítol, ens permet utilitzar un model 2D 
que dóna bones solucions en les seccions mitjanes del cilindre, simplifica el problema i 
estalvia cos computacional. L’afirmació anterior és certa per a la resolució del problema 
hidromecànic però amb el problema tèrmic la cosa no és tan senzilla. En un model 
bidimencional la temperatura només es propaga en dos dimensions, quan en realitat ho 
fa en les tres dimensions de l’espai. Això provoca que les temperatures resultants siguin 
més elevades del que realment haurien de ser. Alhora,  aquestes temperatures causen 
una sobrepressió de les pressions intersticials del líquid que pot influenciar la zona 
danyada invalidant els resultats del càlcul. 
 
Un altre problema que pot tenir la geometria, front al balanç d’energia, és que la zona de 
pertorbació tèrmica14 podria arribar a les calcàries de les formacions adjacents al 
Cal·lovià-Oxfordià. Així doncs la imposició de la temperatura inicial al contorn superior 
del model del  podria ser errònia. 
 
Per tal de minorar  els dos problemes anteriors l’ANDRA ha proporcionat els resultats 
d’un càlcul 3D en diferents punts de la secció 2D que s’utilitza per el. Aquest càlcul 
amplia el límit superior del model fins la superfície. Veure Figura 53. 
 
Cal doncs trobar l’evolució de la temperatura en el límit superior del  i assegurar-nos 
que les temperatures prop de l’excavació no difereixin gaire de les trobades en el càlcul 
3D per que no aportin pressions de líquid falses en la zona de dany potencial.  
 
El càlcul aquí present és una simulació tèrmica bidimencional  del  ampliant el límit 
superior fins la superfície i imposant on sigui possible les temperatures resultant del 
                                                 
14 Zona on les temperatures difereixen de les temperatures inicials. 
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càlcul 3D. Els punts aportats per l’Andra que no han pogut ser imposats al model 2D, 
per falta de compatibilitat geomètrica, han servit com a punts de control. També s’han 
tret els resultats de les temperatures a -465m (límit del ). 
 
Es resolen tan sols les equacions de balanç d’energia. La formulació i els paràmetres 
utilitzats es troben en el capítol 4. 

 
Figura 53:  Punts del  on l’Andra proporciona els resultats del càlcul tèrmic 3D.  

5.4.1 GEOMETRIA 
 
La geometria del model és la mateixa que la del cas2, però allargada fins a la superfície 
per tal de tenir en compte les formacions eminentment calcàries superiors al Cal·lovià-
Oxfordià: Kimberdigià Marno calcari i l’Oxfordià Calcari. Veure Figura 54.  
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Figura 54:  configuració del model utilitzat en el càlcul tèrmic. 

 
 
 

5.4.2 CONDICIONS INICIALS. 
 
Per tal de començar la simulació amb l’estat de temperatures inicial, es du a terme una 
fase d’equilibrat tèrmic. Els resultats d’aquesta fase prèvia s’il·lustren en la Figura 55.  
Com a condició de contorn de la superfície, s’aplica una temperatura de 10ºC 
proporcionada per l’Andra que és la mitja anual de Bure i un flux convectiu de 
10W/m2/K. Al contorn inferior del model s’aplica una temperatura constant de 22ºC. 
Als contorns laterals s’hi prohibeix el flux tèrmic.   
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Figura 55: Valors inicials de la temperatura,. 

 
 
 

5.4.3 CONDICIONS DE CONTORN 
 
Les condicions de contorn aplicades a partir de la fase d’equilibrat es descriuen en la 
taula  
 

 
 

 
Applied boundary condition in phase 1, case 2 

C.C.1 No Flux 

C.C.2 Tº = 10ºC i un flux convectiu de 10W/m2/K  

C.C.3 No Flux 
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C.C.4 No flux 

C.C.5 Evolució de la temperatura durant 10 000 anys donada pels resultats de 
l’ANDRA (P1). S’imposa en tons els nodes de la bentonita. 

C.C.6 Evolució de la temperatura durant 10 000 anys donada pels resultats de 
l’ANDRA (P8).  

C.C.7 Evolució de la temperatura durant 10 000 anys donada pels resultats de 
l’ANDRA (P9). 

Taula 14: Condicions de contorn aplicades en la simulació tèrmica del. 

 

5.4.4 RESULTATS: 
 
L’objectiu final d’aquesta simulació, és obtenir l’evolució tèrmica de les condicions de 
contorn del model THM CAS2 d’aquest capítol. 
Els resultats de la simulació de l’ANDRA 3D es comparen amb els resultats de la 
simulació tèrmica 2D en la  Figura 56. 
 

Comparació: tèrmic cas 2 (2D) - Tèrmic Andra  cas 2 (3D)
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Figura 56: Comparació entre els resultants de la simulació tèrmica 3D de l’ANDRA i els resultants 
de la simulació tèrmica 2D. P1, P7 i P8 són els resultants de l’ANDRA. Ct.Ct.5, Ct.C.6, Ct.C.7, són 
els resultants de la modelització 2D on les temperatures de l’ANDRA han estat aplicades. P7 (upc) 
és un punt de control i és el resultat de la simulació  2D situat al punt  P7 de l’ANDRA i la nova 
condició C.C.2 és el resultat de la simulació 2D cituat a -465 m lloc on s’emplaça la condició de 
contorn superior del cas2. 
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5.4.5 CONCLUSIONS 
 
Les diferències entre el punt de control de la simulació tèrmica 2D P7 (UPC) i el seu 
homòleg en la modelitsació tèrmica 3D feta per l’Andra, P7 (ANDRA) són acceptables. 
Encara que com era d’esperar, les temperatures del model 2D que no han estat 
imposades són una mica més altes. De totes maneres no s’allunyen gaire de la realitat i 
són millors que les temptatives anteriors que no tenien en compte ni les capes adjacents 
ni l’efecte 3D. 
 
Tal hi com hem vist en la primera part d’aquest capítol, els resultats de Ct.C.5. han estat 
aplicats a la bentonita a la condició de contorn C.C.5. del model THM i els resultats del 
punt de la nova condició Ct.C.2  s’han aplicat a la condició de contorn superior C.C.2 
en el cas THM. 
 

 

 

 




