
 

RESUM 
 
Al 1996 es va iniciar el Projecte Backfill and Plug Test que s’està portant a terme a l’Äspö Hard Rock 
Laboratory a l’illa sueca d’Äspö. Aquest Laboratori és gestionat per l’empresa sueca de residus SKB. 
El projecte constitueix una part important del treball d’investigació i desenvolupament que SKB està 
realitzant amb l’objectiu de construir un cementiri profund de residus nuclears en condicions segures. 
L’empresa de residus espanyola, ENRESA, col·labora amb SKB en aquest projecte en les branques 
de noves tecnologies per a la determinació de la permeabilitat in situ, realització de càlculs de 
simulació del comportament de la barrera o la caracterització experimental de sòls. 
 
El material de reblert emprat al projecte, s’ha obtingut a partir d’una barreja de bentonita sòdica MX-
80 i granit matxucat (30/70 en pes). Una de les característiques més significatives d’aquest sòl és la 
grandària màxima de les partícules de granit que és de 20 mm. Un dels objectius més importants del 
projecte ha estat la caracterització experimental d’aquest material, anomenat backfill. Les diferents 
campanyes experimentals efectuades han tingut en compte els efectes de la salinitat present a l’aigua 
d’hidratació del backfill sobre el seu comportament hidro-mecànic. Degut a l’alt contingut de bentonita 
del backfill (fins al 30% en pes), l’activitat del backfill és superior a la de les argiles naturals d’origen 
il·lític o kaolinític. Per tant, dins del projecte, va ser molt important la caracterització del comportament 
del backfill tenint en compte els possibles canvis que podia introduir la salinitat de l’aigua d’hidratació. 
 
En aquesta tesina de grau s’ha continuat amb la línia d’investigació de la caracterització experimental 
del backfill que es va inicià al Departament d’Enginyeria del Terreny de la UPC el qual col·labora 
habitualment amb ENRESA. Aquesta línia d’investigació ha produït fins ara dos tesines de grau i una 
tesi doctoral. Dels resultats experimentals existents es va determinar que la permeabilitat del backfill 
augmenta quan la concentració de sals present a l’aigua d’hidratació augmenta. La compressibilitat 
del backfill, o la seva deformabilitat, no es va veure afectada per l’increment de la salinitat de l’aigua 
d’hidratació al rang de salinitats i densitats considerat. 
 
És molt important destacar que la caracterització experimental d’un sòl, de les característiques del 
backfill, és molt difícil degut a tres motius fonamentals: 
 
1) La grandària de les partícules de granit matxucat fins a 20 mm fa necessari la preparació de 

mostres de grans dimensions per a obtenir resultats representatius del comportament del sòl. 
2) La gran dimensió de les mostres de backfill és poc habitual als laboratoris de mecànica de sòls i, 

per tant, l’equipament disponible per assajar aquest tipus de sòls és molt limitat. La caracterització 
experimental d’aquest sòl obliga a nous dissenys que són cars i que limiten el temps disponible 
per a la realització d’assaigs. 

3) La quantitat de bentonita MX-80 present al backfill és suficientment gran com per a disminuir 
notablement la permeabilitat del backfill. Això dificulta molt la saturació de les mostres ja que es 
requereixen temps molt llargs  i fa que els processos de difusió o consolidació siguin molt lents.  

 
Els assaigs que s’han realitzat en aquesta tesina, per a continuar la caracterització del backfill, s’han 
basat en els següents criteris: 
 
• Estudi de la compactabilitat del backfill tenint en compte la influència de la salinitat de l’aigua 

d’hidratació. Per això es van fer assaigs Proctor a dos nivells energètics i amb mostres a les quals 
s’afegia aigua destil·lada i aigua salada (16 g/L, 50/50 NaCl i CaCl2). 

• Estudi del canvi de volum del backfill (deformabilitat i pressió d’inflament) tenint en compte la 
salinitat de l’aigua a les mateixes condicions que els assaigs de compactabilitat. Es va variar el 
mètode de preparació de les mostres, les quals es van compactar dinàmicament, a diferència de 
resultats previs en mostres compactades estàticament amb pistó hidràulic.  

• Estudi de la micro i macroestructura del backfill mitjançant tècniques poc freqüents a la mecànica 
de sòls com ara la microscopia electrònica (ESEM) i la porosimetria d’intrusió de mercuri (MIP). 
És en aquest nivell d’estudi a on es poden veure algunes de les diferències que es produeixen pel 
canvi de les propietats del fluid intersticial del backfill degut a la hidratació amb aigua destil·lada o 
salada. 

 
Els resultats van concloure que el fet d’hidratar el backfill amb aigua destil·lada o amb aigua salada 
canvia el seu comportament hidro-mecànic, tal i com ja s’havia observat amb altres campanyes 
experimentals. No obstant, la dificultat real de caracteritzar experimentalment el backfill fa molt difícil 
obtenir resultats fiables en molts casos i que ha estat, sens dubte, la gran dificultat d’aquesta tesina. 




