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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
1.1. MARC DEL TREBALL I ANTECEDENTS 
 
L’ésser humà ha demostrat des dels seus orígens un destacat interès per 
millorar la seva qualitat de vida, posant la seva intel�ligència i els seus medis al 
servei d’aquest objectiu. El desenvolupament industrial, els avenços científics, 
les noves tecnologies i en general, tot el que contribueix a l’estat del benestar 
de la societat actual, han portat a l’aparició de productes de rebuig que poden 
afectar al medi ambient. Entre aquests productes es troben els residus 
radioactius que es produeixen com a resultat de l’aplicació de tecnologies 
nuclears en diferents camps com: la generació d’energia elèctrica, la indústria, 
la medicina, l’agricultura, la investigació, etc.  
 
El residu radioactiu es considera a qualsevol material o producte pel qual no 
està previst cap ús i que conté radionucleids amb concentracions superiors a les 
establertes. Els criteris que es segueixen a l’hora de classificar els residus 
radioactius són el seu estat físic, el tipus de radiació que emeten, el període de 
semidesintegració, l’activitat específica i la radiotoxicitat. Tot i que la 
classificació més acceptada internacionalment és la proposada per l’Organisme 
Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), que divideix els residus sòlids, líquids i 
gasosos en diferents categories. En Espanya, des del punt de vista de la seva 
gestió, els residus radioactius es classifiquen en residus de baixa i mitja activitat 
i en els residus d’alta activitat (RAA).  
 
Actualment en Espanya, al voltant d’una tercera part de l’electricitat que 
consumim es genera en els nou reactors de les set centrals nuclears existents 
(Fig. 1.1). A més hi ha unes mil tres-centes instal�lacions mèdiques tant 
d’investigació com docència, i instal�lacions industrials autoritzades per lús de 
radioisòtops, de les quals sis-centes generen un 10% de la producció de residus 
radioactius.  
 

 
                               Fig. 1.1: Ubicació de les Centrals nuclears Espanyoles. 



Barreres argiloses per l’aïllament geològic profund de residus 
 
 

 
2   INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 

La llarga vida dels RAA unit amb una generació important de calor, condicionen 
totes les operacions de la seva gestió, tal com la seva manipulació, transport, 
condicionament i emmagatzematge. 
 
L’ésser humà fins ara que utilitza la cortesa terrestre per emmagatzemar 
recursos (gas, aigua, etc), doncs per què no utilitzar-la per emmagatzemar els 
RAA. Podent aplicar d’aquesta manera, entre altres coneixements els adquirits 
en els estudis sobre les propietats de la conservació de la cortesa. Des d’aquest 
punt de vista, la investigació en el camp dels anàlegs naturals i arqueològics és 
fonamental per adquirir més coneixements sobre el tema, sobretot en 
referència a la toxicitat temporal d’algun dels residus que és impossible 
reproduir en el laboratori. 
 
Actualment, la utilització  d’energia atòmica representa el 16% del total de 
l’energia que es produeix a nivell mundial. Un dels problemes que això 
representa es obtenir una solució segura per emmagatzemar els residus 
resultants.   
 
El programa de trobada i selecció d’emplaçaments on dipositar els RAA es 
relaciona amb estudis en argila, granit i sal. L’objectiu d’aquest programa és 
protegir l’home i al seu entorn dels riscos que comporten els residus nuclears, i 
la responsabilitat amb les generacions futures. Fins ara els elements 
combustibles cremats d’una central nuclear, una vegada descarregats del 
reactor, són emmagatzemats en piletes sota aigua pel seu decaïment radioactiu 
i refredament, ja que tenen una gran activitat. Després d’un cert temps, poden 
ser emmagatzemats dins de contenidors estancs d’acer inoxidable en sitja de 
formigó. Però aquest tipus d’emmagatzematges es consideren temporals, el que 
provoca una gran problemàtica que rodeja als residus nuclears, portant a 
estudiar diferents tècniques d’emmagatzematge. Una de les possibles tècniques 
són els emmagatzematges geològics profunds, on s’interposa una sèrie de 
barreres artificials (matrius d’immobilització, parets de formigó, argiles 
especials, etc) i barreres naturals (formacions geològiques diverses) entre els 
RAA i la biosfera, que impedeixin l’arribada de radionucleids al medi ambient 
fins que hagin perdut la seva activitat. En aquest emmagatzematges s’hi ha 
d’assegurar una sèrie de requisits: 
 

� Estanquitat 
� Seguretat davant accidents naturals 
� Seguretat davant accidents de caràcter humà 

 
En aquest cas la mineralogia té importància en dos aspectes diferenciats: 
 

� La selecció de la formació geològica adequada per ubicar 
l’emmagatzematge. 

� Ús de barreres de protecció per impedir que s’escapin els materials 
radioactius i els seus eventuals productes de lixiviació, que poden ser de 
tipus argilós (com el cas de la Bentonita) o barreres de tipus granític. 
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El sistema de barreres té com objectiu suprimir les vies d’escapament dels 
radionucleids al medi ambient retardant i impedint la migració d’aquests a 
través de l’aigua subterrània cap a la superfície. Això es pot fer mitjançant 
l’absorció pel material de reblert i pels materials de la roca receptora, 
disminuint la velocitat del flux i també a través de la dissolució.   
 
S’ha de tenir present que no és possible demostrar certs aspectes relatius al 
comportament dels emmagatzematges geològics profunds mitjançant 
l’experimentació, ja que s’hauria de esperar milers d’anys fins obtenir 
l’experiència. Per això s’estan portant a terme diferents programes de laboratori 
i assajos a escala real. En aquestes condicions, la comunitat científica 
internacional considera que la demostració del comportament futur es pot dur a 
terme amb l’ajuda de laboratoris subterranis, on s’hi obtenen les dades 
necessàries per avaluar el comportament a llarg termini de les barreres 
interposades, i d’una manera més indirecta realitzar una avaluació convincent 
del comportament del sistema i seguretat a llarg termini, basada en estudis de 
previsió que es confirmen segons estudis experimentals i pel comportament de 
certs anàlegs naturals. Els projectes que es duen a terme permeten 
desenvolupar models de comportament, que ajuden a simular processos que es 
produeixen en l’emmagatzematge. Com a processos importants poden ser: la 
duració de les barreres en l’aïllament del residu, l’efecte de la corrosió del 
contenidor, el flux de calor a través de la barrera i l’efecte en el medi geològic,  
i el moviment de qualsevol radionucleid que pogués sortir del seu confinament. 
Per poder validar i comprovar aquests models de comportament és necessari 
conèixer i caracteritzar cadascun dels diferents processos que succeeixen en 
l’emmagatzematge i estudiar la seva interacció, així com la reacció amb els 
components de la barrera. 
 
La universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a través del Departament 
d’Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica, ha col�laborat en vàries 
agències encarregades en l’estudi i la gestió de residus radioactius de diferents 
països de la UE. Agències com ENRESA (Espanya), ANDRA (França), NAGRA 
(Suïssa), SKB (Suècia) i SCK-CEN (Bèlgica), estan investigant diferents 
propostes per la construcció d’emmagatzematges geològics profunds. 
 
Dins les possibilitats que ofereixen els diferents laboratoris subterranis 
existeixen diferents assajos en barreres argiloses com: 
 

� Formacions granítiques: 
• El Projecte FEBEX en  Grimsel (Suïssa), aquest projecte inclou un 

assaig a escala real en una galeria excavada en granit (“in situ” 
test, GTS, Suïssa), completat amb un experiment en maqueta a 
escala casi real (“Mock-up” test, CIEMAT) i un conjunt d’assajos al 
laboratori. 

• L’assaig FEBEX es caracteritza perquè és granit fracturat, té una 
baixa permeabilitat de massa i l’aigua és salina. 
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• El projecte Prototype Repository juntament amb el Backfiling & 
Plug es duen a terme en l’illa sueca d’Äspö (Suècia). El medi 
geològic d’aquella zona es caracteritza per ser un granit poc 
fracturat, amb una permeabilitat de massa relativament alta i 
d’aigua dolça.  

 
� Formacions d’argila: 

• Es treballa en el laboratori de Mont Terri (Suïssa) en l’assaig 
Heating Experiment (HE) i d’altres que ja s’aniran introduint. El 
seu ambient geològic és en una argila rígida però degradable, 
aigua intersticial salina i baixa permeabilitat. 

• En el laboratori subterrani de Mol (Bèlgica) es realitzen projectes 
com ATLAS o RESEAL en una formació d’argila plàstica. 

• El laboratori subterrani de Bure (França) que s’ubica sobre argiles 
compactades, es duen a terme projectes com el MODEX-REP i el 
TER. 

 
� Formacions salines: 

• En el laboratori subterrani d’Asse (Alemanya) es duen a terme 
experiments sobre el medi geològic, en aquest cas de sal. 

 
 
1.2. OBJECTIUS 
 
L’objectiu d’aquesta tesina és introduir els aspectes i conceptes més rellevant 
relacionats amb els emmagatzematges finals de residus nuclears, i destacar 
clarament la importància dels emmagatzematges geològics profunds i la funció 
de la barrera d’argila en ells.  
 
A més, a mode de guia, s’analitzarà els resultats i conclusions obtingudes en els 
diferents assajos que s’estan portant a terme a escala real o en laboratoris, 
sobre el comportament tèrmic, hidràulic i mecànic en els Emmagatzematges 
Geològics profunds de barreres argiloses.  
 
 
1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENT 
 
La tesina està formada per 6 punts. El punt 1 (aquest mateix) que està dedicat 
a descriure breument, des del inicis, com ha aparegut el concepte 
d’emmagatzematge geològic profund.  
 
En el punt 2, es descriuen breument els conceptes més generals de la gestió de 
Residus Nuclears d’Alta Activitat, partint de les característiques bàsiques del 
residus i de la producció de radionucleids, exposant les diferents instal�lacions 
de gestió de RAA i acabant introduint el concepte de multibarrera en 
emmagatzematges geològics profunds i la necessitat de realitzar estudis 
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anàlegs i sistemes naturals, els que subministren un conjunt de dades i 
coneixements molt valuosos per la gestió definitiva de RAA. 
 
Després d’introduir el concepte multibarrera, en el punt 3 es descriu el paper 
principal de la barrera d’enginyeria, sobretot remarcant les propietats i 
característiques de la barrera argilosa (bentonita) i el seu funcionament.  
 
En el punt 4, es descriu el paper principal de la barrera geològica i com influeix 
sobre les barreres d’enginyeria. També s’introdueix els diferents processos 
geoquímics que s’hi duen a terme i els fenòmens que generen les migracions de 
radionucleids. 
 
En el punt 5, s’exposarà la importància i la connexió dels projectes més 
destacables en barreres argiloses, que es realitzen en laboratoris subterranis, 
per la modelització del comportament HM, THM i en comportaments químics. A 
més, es presenta la interpretació de les dades i els resultats obtinguts. Pel que 
fa a formacions geològiques granítiques, es descriurà el projecte FEBEX en el 
laboratori subterrani de Grimsel (Suïssa), i ubicats en una formació granítica, es 
detallarà l’experiment HE i EB en el laboratori subterrani de Mt. Terri (Suïssa) i 
el projecte Prototype Repository en el laboratori subterrani SKB ÄSPÖ (Suècia). 
 
En aquest apartat 6 es fa una descripció dels resultats obtinguts, en un anàlisi 
realitzat, per comprendre millor la resposta de l’assaig EB.  
 
Finalment, en el punt 7 es presenten una sèrie de conclusions que s’aniran 
presentant al llarg d’aquesta tesina. I en el punt 8 es detallen un seguit de 
referències i pàgines web que han ajudat en la concepció i comprensió 
d’aquesta tesina. 
 
 


