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3. BARRERES D’ENGINYERIA: ARGILA COMPACTADA 

 
3.1. PAPER DE LES BARRERES D’ARGILA 
 
Sense deixar de costat la importància del comportament en l’emmagatzematge 
geològic profund de la primera barrera d’enginyeria, el mateix combustible on 
s’hi produeixen processos de dissolució i la segona que és la càpsula metàl�lica 
on es generen processos de corrosió i termomecànics, aquesta tesina és centra 
en les barreres argiloses com a component bàsic de les barreres d’enginyeria.  
 
Tant la barrera d’argila compactada com els materials de reblert i segellat de 
pous i galeries, són una peça clau del repositori. En el cas de la barrera 
d’enginyeria, la seva funció és impedir o limitar la penetració de l’aigua cap els 
residus, com ja s’ha apuntat anteriorment, l’aigua és el principal via de 
transferència dels radionucleids. Com a funció secundària ha de contribuir en la 
retenció dels radionucleids, limitant l’escapament i el retard del començament 
de la lixiviació d’aquets.  
 
El material utilitzat en la construcció de la barrera d’enginyeria (Fig. 3.1), argila 
compactada, reblert entre el medi geològic circumdant i el contenidor metàl�lic, 
són materials formats majoritàriament per bentonites. Com ja s’ha introduït en 
el punt 2, les bentonites són minerals argilosos que formen part del grup de les 
esmectites, les quals són de la família dels fil�losilicats o silicats laminars de 
petita dimensió cristal�lina. La elecció de la bentonita com a material de reblert 
és degut a les seves propietats hidràuliques, mecàniques, geoquímiques, 
tèrmiques i de durabilitat: 
 

 
           Fig. 3.1: Barreres d’enginyeria. 

 

� Les bentonites quan s’hidraten suficientment, adquireixen propietats 
plàstiques que absorbiran qualsevol deformació en el terreny. 

� Com és una argila natural, la seva activitat és molt alta. 
� El flux de l’aigua a través de la barrera d’argila es produirà per difusió, el 

que farà que el temps de trànsit de soluts sigui molt alt. 
� Com ja s’ha comentat el mineral principal de la bentonita és la 

montmorillonita, el que li aporta la característica de que quan s’infli amb 
l’aigua es tanqui l’entrada d’aigua al repositori. Aquestes mateixes 



Barreres argiloses per l’aïllament geològic profund de residus  
 

 

 
24   BARRERES D’ENGINYERIA: ARGILA COMPACTADA    
 

característiques permeten aquest mineral incorporar en la seva 
estructura elements dissolts en aigua. 

� I per últim la seva dissipació de gas i calor, quan està saturada, és 
adequada. 

 
En resum, l’elecció de la bentonita es justifica per les seves propietats de 
permeabilitat, plasticitat i expansió en el medi humit, així com la seva capacitat 
de retenció. 
 
 
3.2. CARACTERÍSTIQUES I PROPIETATS DE LES BENTONITES 
 
3.2.1. Estructura interna  
 
El terme bentonita s’aplica als materials argilosos d’origen generalment de 
l’alteració de roques volcàniques, que contenen minerals argilosos del grup de 
l’esmectita. Aquests minerals argilosos, són fil�losilicats, sent les seves 
característiques estructurals les que ofereixen a la bentonita les seves 
propietats d’hidratació, segellat i retenció. Tot i així aquestes propietats són el 
resultat d’un funcionament i característiques molt complexes, que és necessari 
conèixer per poder entendre el comportament de la bentonita com a material 
de barrera d’enginyeria i caracteritzar-la de forma detallada per avaluar la 
seguretat a llarg termini de l’emmagatzematge.  
 
Per això abans d’entrar a parlar de com funcionarien aquestes barreres 
d’enginyeria en el seu conjunt, és bo introduir els conceptes i propietats claus 
d’aquest material, fundamentalment sobre la seva estructura, el seu 
funcionament hidro-mecànic i les seves característiques geoquímiques. 
 
Les argiles solen ser silicats hidratats i amb un comportament geotècnic que es 
destaca per la seva superfície específica i el seu comportament davant l’aigua 
(expansió). Sobre l’estructura interna de l’argila es pot comentar que la 
esmectita d’estructura 2:1, al ser un silicat, té una estructura que és resultat 
d’una determinada organització de grups SiO4, de forma tetraèdrica (àtom de 
sílice en el centre d’un tetraedre amb un àtom d’oxigen en els vèrtexs) que 
s’uneixen formant estructures laminades i d’extensió indefinida. Aquestes 
estructures laminades es poden descriure, de forma senzilla, com dos capes de 
SiO4 (capa T) entre les que s’ubica una capa d’octaedres (capa O) que 
contenen Al2+, Fe2+o Fe3+ i Mg2+ rodejats d’oxigen, i rarament, Li+, Cr2+, Mn2+, 
Ni2+, Cu2+ o Zn2+. En principi les estructures típiques dels fil�losilicats són capes 
superposades de cadenes de tetraedres i/o octaedres (Fig. 3.2). En el cas de la 
partícula típica d’argila, aquesta està formada per capes successives d’aquestes 
estructures elementals, fins a unes 100, i en funció dels elements químics i el 
tipus d’estructura s’obtenen diferents minerals. 
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Fig. 3.2: Estructures típiques dels fil�losilicats. 

 
Les superfícies externes de T estaran carregades negativament en major o 
menor grau, ja que els silicats no són elèctricament neutres. Aquestes 
càrregues negatives atrauen els cations ubicats en la capa octaèdrica que a la 
vegada atrauen molècules d’aigua. Quan s’apilen una capa al costat de l’altra 
els cations tendeixen a ser col�locades de manera que neutralitzin les cargues 
superficials negatives. A més, degut a les molècules d’aigua que rodegen els 
cations fan que les làmines T-O-T es separin, o millor dit es produeixi el 
inflament de l’argila on les molècules d’aigua que formen gairebé part de la 
partícula representen l’aigua absorbida. Amb això s’introdueix el concepte de 
capa doble (DDL, diffuse double layer), que representa un cert percentatge dels 
cations atrets per la partícula, a més aquest gruix condiciona el comportament i 
interacció d’una partícula amb les seves veïnes, en funció del balanç de forces 
d’atracció i repulsió (Fig. 3.3 i 3.4). A més, la teoria de la capa doble ha estat 
emprada per explicar els canvis en les propietats físico-químiques dels sòls 
argilosos. Partint d’unes hipòtesis molt restrictives s’arriba a una expressió que 
relaciona l’espessor de la capa doble amb els paràmetres físics i químics, com 
són: concentració de ions, temperatura, constant dielèctrica del medi, etc. El 
desenvolupament matemàtic per a superfícies planes. També es pot definit el 
concepte de la capa doble com la distància a les partícules d’argila dins de la 
qual es produeixen les interaccions elèctriques més importants i significatives 
que caracteritzaran el comportament del sòl argilós. Segons de la base que les 
partícules d’argila són superfícies planes es pot calcular la distribució dels ions 
(ja siguin cations o anions) en vers de la distància a la superfície de la partícula 
d’argila. 
 

        
Fig. 3.3: Esquema de les interaccions                 Fig. 3.4: Gràfic de la distància de la capa doble 
entre la superfície de l’argila i l’aigua.      (d) en funció de la concentració de cations. 
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L’expressió més coneguda de la teoria de la capa doble que relaciona la 
concentració de sals i altres paràmetres és la següent: 
 

ε
= 0

2 2
02
kBT

d
n e v

    (1) 

 

On d és l’espessor de la capa doble, ε0 és la permeabilitat al buit (8.8542�10-12 
C2/J�m), k és la constant dielèctrica del medi (ε = ε0D), B és la constant de 
Boltzmann (1.38⋅10-23 J/K), T és la temperatura (K), n0 és la concentració de 
l’electròlit (ions/m3), e és la càrrega elèctrica (1.602⋅10-19 C) i per últim la v és 
la valència del catió. 
 
Introduït el concepte de la capa doble, es pot dir que una disminució de la capa 
doble està relacionada amb el increment de la permeabilitat degut a un canvi de 
l’estructura a nivell micro i macroscòpic.  
 
La quantitat de cations necessaris per compensar la capa negativa es denomina 
capacitat d’intercanvi catiònic, que és un dels principals processos responsables 
de les propietats de retenció de radionucleids per part de l’argila.  
 
L’organització de làmines, partícules i agregats és el responsable de la 
complexa estructura porus de la bentonita i està directament lligat amb el seu 
funcionament hidràulic. Segons això hi ha tres tipus de porositat: 
 

� Interlaminar (és la més petita) 
� Microporositat 
� Macroporositat  

 
L’aigua entre les làmines estarà fortament retinguda, mentre que dins de les 
partícules l’aigua omplirà els espais existents denominats microporus i 
finalment, dins dels agregats (agrupació de partícules primàries) l’aigua omple 
els macroporus i es queda retinguda per forces capil�lars o gravitacionals. En 
conjunt, l’aigua retinguda en els diferents tipus de porus s’anomena aigua 
d’hidratació.  
 
Com es comenta en el pròxim apartat el comportament macroscòpic d’un sòl 
argilós ve controlat, en gran mesura, per les interaccions que es produeixen 
entre l’aigua intersticial i la fase sòlida de l’argila. Aquestes interaccions es 
produeixen a una escala molt petita i de molt difícil investigació directe amb 
tècniques experimentals que proporcionin informació qualitativa i, sobretot, 
quantitiva que es pugui relacionar amb el comportament del sòl. En canvi, 
l’estudi hidro-mecànic del sòl es correspon a l’observació global o macroscòpica 
en condicions controlades de laboratori de certes variables característiques del 
seu comportament com a medi continu com ara la permeabilitat o la 
deformabilitat. 
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3.2.2. Propietats hidro-mecàniques 
 
Com ja s’ha vist, una de les propietats d’aquest material és la facilitat de variar 
de volum degut a l’entrada d’aigua (expansió). La disponibilitat i 
característiques químiques de l’aigua i la història tensional a la que ha estat 
sotmesa l’argila, són els factors que incideixen en l’augment de volum.  
 
Si ens fixem en les esmectites, els mecanismes que controlen l’entrada d’aigua 
són: 
 

� L’aigua es fixa entre els espais entre les làmines mitjançant enllaços 
d’hidrogen entre les molècules d’aigua i les superfícies negatives d’argila. 

� Es produeix una hidratació dels cations col�locats en les entre les 
làmines.  

� L’aigua que omple els porus de dins els agregats i els porus entre 
agregats. 

 
Quan la hidratació de l’argila es produeix a volum constant, s’origina la 
denominada pressió d’inflament, que és molt alta per l’esmectita i que està 
condicionada a la humitat inicial i la densitat seca del material. La permeabilitat 
de l’argila davant l’aigua és molt baixa i augmenta amb la hidratació. 
 
Contràriament, la permeabilitat al gas és major quan més seca està l’argila, és 
per això que quan es parla de la permeabilitat de la barrera d’argila s’ha de fer 
referència al grau de saturació. 
 
Les característiques químiques de l’aigua també influeixen en la permeabilitat, 
tal que a major salinitat de l’aigua la permeabilitat augmenta al fer-se més 
grossos els porus, degut a la contracció osmòtica de les capes d’hidratació. 
Sense allunyar-se molt de l’objectiu d’aquesta tesina i fent un recull de la 
informació i resultats d’estudis que s’han realitzat sobre la dependència de la 
pressió d’inflament i de la conductivitat hidràulica quan es varia el contingut de 
sals de l’aigua d’hidratació portada a terme per Dixon, es pot assegurar que l 
que l’aigua salada redueix clarament la capacitat de la bentonita d’absorbir 
aigua, i per tant, d’inflar (Fig. 3.5) i a la vegada incrementa la permeabilitat de 
la bentonita (Fig. 3.6). En aquest estudi es van recollir els resultats de més de 
300 assaigs de pressió d’inflament en bentonites i barreges de bentonites amb 
sòls granulars i en els quals es van canviar els continguts de sals a l’aigua 
d’hidratació. L’estudi, recull també més de 100 assaigs de permeabilitat 
saturada en condicions similars amb els quals es pot determinar, 
experimentalment, el comportament i influència de la salinitat. 
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Fig. 3.5: En aquesta gràfica es mostren els resultats dels assaigs per a la determinació de la 
pressió d’inflament de diferents bentonites amb continguts de NaCl variables (0-58.5 g/L). 

(Dixon, 2000). 
 
 

 
Fig. 3.6: Recopilació d’assaigs per a la determinació de la permeabilitat saturada en bentonites 

tenint en compte l’efecte de la salinitat (Dixon, 2000). 
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A grans trets les reaccions químiques més importants que es produeixen al 
sistema argila-fluid són les següents (Campmol Aymerich, Eva. 2005): 
 

� Reaccions químiques amb la fase sòlida com són dissolució/precipitació 
de minerals i processos redox. Aquestes reaccions poden 
incrementar/reduir el volum dels micro i macroporus a la fase sòlida. 
Guix i calcita són els dos minerals solubles més comuns a les bentonites. 

� Reaccions d’intercanvi de cations adsorbits a la fase sòlida produïda per 
la substitució de cations de l’aigua dels pors i de l’aigua a la fase sòlida. 
Aquestes reaccions porten associades al increment o la reducció de 
l’espessor de la capa doble a les partícules d’argila. 

� Activitat biològica deguda al creixement de bactèries aeròbies i 
anaeròbies a llarg termini. 

 
L’altra propietat que també controlarà el comportament de les argiles és la 
succió, que és la capacitat d’absorbir i retenir aigua que té l’argila quan aquesta 
no està saturada. En aquest cas les esmectites tenen una gran capacitat de 
succió. A vegades el procés de succió fa que l’argila es saturi i pot provocar un 
col�lapse irreversible. Per tant, mecanisme d’hidratació, permeabilitat i succió 
estan íntimament lligats i són la base del funcionament hidro-mecànic de 
l’argila.  
 
3.2.3. Propietats geoquímiques 
 
Les propietats geoquímiques estan condicionades en primer lloc amb la 
composició mineralògica de l’argila, a part de la introduïda esmectita existeixen 
altres minerals com l’al�lita, el quars, la calcedònia, els carbonats, els sulfats, la 
pirita i sals solubles precipitades. 
 
Tot i així, el tipus de cations estructurals també afecten en les propietats finals 
de l’argila que es manifestarà en la capacitat de canvi i en la química de l’aigua 
de porus sent un dels factors rellevants de la bentonita. La química de l’aigua 
de porus és aquella que controla els processos geoquímics en el contacte amb 
el contenidor i dependrà de la mineralogia i la química dels minerals. 
 
Donat que el principal mecanisme de retenció de radionucleids està controlat 
per la interacció amb la superfície i per les substitucions en les xarxes minerals, 
és fonamental conèixer els paràmetres físics i químics que quantifiquen les 
propietats de superfícies, com són: la superfície total i externa, la carga, la 
densitat, la sorció, la capacitat d’intercanvi, etc. El concepte de sorció s’utilitza 
per descriure el procés en que un element dissolt, en aquest cas el 
radionucleid, passa d’una solució a una fase sòlida, retenint i reduint la seva 
concentració en la solució; per tant, és un concepte s’utilitza tant per descriure 
els processos d’absorció que d’adsorció. 
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3.2.4. Composició i evolució de l’aigua intersticial en la barrera d’argila 
 
Com ja s’ha introduït anteriorment, la composició química de l’aigua intersticial 
de la bentonita forma part de la informació bàsica per l’anàlisi del 
comportament geoquímic de la barrera d’argila. La quantitat i la composició de 
l’aigua intersticial formen part del conjunt de variables principals que intervenen 
en els processos acoblats termo-hidro-mecànic-geoquímic (THMC) que es 
produeixen durant l’evolució de la barrera. Qualsevol canvi en la composició 
química de l’aigua intersticial afecta als diferents paràmetres fisicoquímics que 
existeixen en la barrera d’argila. En definitiva, la composició química de l’aigua 
intersticial governa dels processos que intervenen en l’alliberació i transport de 
radionucleids. 
 
Quan es parla de la composició química de l’aigua intersticial, expressada en 
unitats d’activitat iònica, s’està realitzant una mesura del potencial químic dels 
ions dins el sistema argila-aigua. Tot i així, entendre el sistema argila-aigua en 
una bentonita és del tot complex, igual que caracteritzar i obtenir l’aigua 
intersticial dels materials argilosos. A l’hora d’extreure aigua es poden mesclar 
les aigües degudes a l’absorció i l’aigua lliure, el que pot portar a variacions en 
els paràmetres com el pH, Eh i la pCO2. A més, molts sòls tenen una alta 
capacitat de retenció d’aigua, baixa permeabilitat i el contingut d’aigua és 
normalment baix, que dificulten l’obtenció de mostres.  
 
Per a conèixer la composició de l’aigua intersticial és necessari conèixer: 
 

� Els components minerals (sals sòdiques) i la composició química de les 
fases sòlides (tipus d’argila i minerals fàcilment solubles o no). 

� Les característiques físico-químiques (superfície total i específica, 
capacitat de canvi, ions solubles, ...). 

� És important conèixer la porositat del medi i els camins de difusió iònica 
en els materials argilosos amb el seu grau de compactació, per entendre 
els processos de diferenciació que es produeixen en extreure aigua 
intersticial. 

� Els mecanismes d’hidratació dels materials argilosos, així com els tipus i 
distribució de l’aigua en el sistema aigua-argila (aigua absorbida, aigua 
interlaminar i aigua lliure o de porus).  

 
 
3.3. FUNCIONAMENT DE LA BARRERA D’ARGILA 
 
En l’actualitat ENRESA ha seleccionat com a material de referència pel repositori 
de RAA les bentonites del Cap de Gata (Almeria). Aquestes bentonites estan 
generades a partir d’alteracions de materials volcànics, presenten una 
concentració en esmectites del 90%, són del tipus calco-magnèsiques amb un 
alt contingut en sodi, i presenten minerals com el quars, el feldespat, la pirita, a 
més d’un contingut moderat de clorurs i sulfats. El 85% de les partícules que 
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componen la bentonita natural són menors de 74 mµ  amb un límit líquid major 
a 95%. 
 
El material natural és homogeneïtzat, secat a l’aire i en forn a menys de 60ºC 
fins aconseguir una humitat del 13%. Posteriorment és garbellat i compactat. A 
partir d’aquesta bentonita s’ha fabricat, per compactació uniaxial, blocs amb 
una densitat seca de 1’65 g/cm2. 
 
Seguint els requisits funcionals que se li demana a la barrera d’argila 
compactada enunciats en el punt 2, la bentonita pot oferir: 
 

� El diàmetre mig de porus és de 91A. 
� La seva capacitat de canvi és de 102meg/100g. 
� La pressió d’inflament és de 5MPa. 
� Una vegada saturada, presenta una permeabilitat de 10-13 m/s, 

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

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

de 7MPa. 
� La seva superfície específica és de 725 m2/g. 
� Alta plasticitat, límit líquid de 102% i un límit plàstic de53%. 
� Capacitat de succió. 

 

Una vegada col�locada la barrera, la conductivitat hidràulica és més baixa i la 
seva capacitat d’inflament i succió més elevada (en els porus grans hi haurà 
aire i en els petits aigua). Degut a l’elevada capacitat de succió, les bentonites 
prenen aigua de la formació geològica circumdant, començant a saturar-se els 
porus més grans per després distribuir-se cap als porus més petits, seguint un 
sistema de flux de doble porositat. La velocitat d’hidratació de la bentonita 
depèn de les seves propietats hidràuliques, més que de les característiques de 
la roca circumdant, que normalment és més permeable. 
 
L’aire contingut en els porus anirà comprimint aquest fins que es dissolgui en 
l’aigua del porus, facilitant d’aquesta manera el procés d’hidratació. 
 
A mesura que s’hidrata la bentonita es produirà l’efecte mecànic, que com s’ha 
comentat en l’apartat anterior, s’anirà inflant i es segellarà amb la roca del 
voltant, tancant fissures i fractures. Aquest procés d’inflament generarà 
tensions sobre la bentonita encara no hidratada, augmentant la seva densitat lo 
que augmentarà la seva succió.  
 
Paral�lelament a la hidratació s’anirà dissolvent les espècies solubles existents, 
fundamentalment clorurs i sulfats, que seran transportats per flux advectiu fins 
la càpsula segons la seva mobilitat geoquímica. L’elevada temperatura a 
l’aproximar-se a la càpsula, provoca que la bentonita es dessequi i es contragui, 
disminuint d’aquesta manera la seva porositat en les zones internes. El vapor 
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que aquest procés provoca, es mourà cap a les zones més fredes on 
condensarà, podent generar un augment local del grau de saturació. Aquesta  
 
aigua condensada en les zones més fredes tendirà a moure’s de nou cap a les 
zones calentes,creant un cicle convectiu. Això provoca que els ions dissolts que 
es desplacen fins a la càpsula, precipitin a l’evaporar-se i es generi un augment 
de la salinitat en les proximitats de la càpsula. Fins que no s’assoleixi la 
saturació total de la barrera d’argila s’anirà produint aquest procés, el qual pot 
durar entre desenes i centenars d’anys. Una vegada aconseguida aquesta 
saturació, l’índex de porus serà homogeni.  
 

 
Fig. 3.5: Esquema del procés de saturació de la barrera d’argila. 

 
Com es comentarà més endavant, aquests processos no modificaran el 
comportament i propietats de la bentonita, ni l’homogeneïtat de la química de 
l’aigua que arribarà a les càpsules. En principi l’aigua dins de la bentonita 
s’enriquirà de clorurs i sodi. 
 
Transcorregut un temps suficient, segons càlculs observats uns 1000 anys, es 
degradarà l’acer, degut a processos d’oxidació del ferro de la càpsula generant 
hidrogen que es mourà molt lentament a través de la bentonita, ja que estarà 
saturada. L’aigua arribarà fins el combustible donant-se lloc els primers  
processos de dissolució oxidativa alliberant radionucleids gasosos que 
començaran a interaccionar-se amb la bentonita. Segons estudis realitzats en la 
zona d’assajos nuclears (Nevada Test Site) han demostrat que les llargues 
distàncies de migració observades per alguns actínids es podrien atribuir a 
l’existència de fases col�loïdals. O sigui, la presència de col�loides en un sistema 
aquós pot afectar de forma significativa en la migració dels contaminants. 
 
Al mateix temps i degut a la forta radiació de les pastilles de UO2, es produirà la 
radiòlisis de l’aigua amb el contacte amb les pastilles, generant H2O2 i H2. 
D’aquesta manera començarà el procés d’oxidació superficial del combustible on 
s’alliberaran lentament aquells elements que no són sensibles ni a les 
condicions redox ni a la precipitació deguda a la presència de bicarbonat o 
sulfats en l’aigua. O sigui, quasi bé no s’alliberarà actínids, però sí una petita 
fracció de Cs-, I-, Cl-2, SeO4, etc. 
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Degut a la diferència de gradients químics els radionucleids alliberats 
començaran a migrar seguint un procés lent de difusió. El primer que trobaran 
els radionucleis seran els productes degradats de la càpsula (mescla d’òxids i 
hidròxids de ferro) que degut a les seves característiques oferiran dificultats a 
l’hora de travessar-los. Això vol dir que els radionucleids sensibles d’oxidar-se o 
reduir-se, com els actínids amb formes molt insolubles, tindran moltes 
dificultats per travessar la barrera de productes degradats per la càpsula. Per 
tant, només les formes aniòniques, anomenades en l’anterior paràgraf, 
travessaran aquesta zona fàcilment. 
 
El mecanisme de transport a través de la barrera de bentonita serà de difusió 
per aquelles espècies iòniques que segueixin en solució, el qual estarà 
contrarestant les interaccions que es podrien estar generant entre els 
radionucleids i els minerals de l’argila. La superfície de les partícules d’argila 
està carregada negativament, el que fa que tots aquells radionucleids que 
viatgen carregats positivament quedaran retinguts. A més, l’estructura laminada 
de la bentonita unida per cations interns podrà incloure dins dels espais 
interlaminals radionucleids alliberant Na, Ca i/o Mg. Una altra vegada, els 
radionucleids carregats negativament tindran menys dificultats per travessar la 
barrera de bentonita. 
 

 
Fig. 3.6: Esquema del procés d’alliberació de radionucleids. 

 
Tot i el gran número d’assajos que es realitzen orientats a preveure de forma 
quantitativa les possibles reaccions entre els radionucleids alliberats i la 
bentonita, encara no es disposa de dades contundents per verificar els resultats 
dels codis de transport geoquímic en aquest material. Però sí, que a partir dels 
coeficients de difusió mesurats per la interacció radionucleid-bentonita s’indica 
que són necessaris milers d’anys per que els radionucleids travessin la 
bentonita. 
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3.4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA 
 
La complexitat del funcionament de les barreres d’argila ha obligat a importants 
desenvolupaments en l’àmbit de geoquímica, hidràulica, mecànica, 
termohidromecànica així com la modelització associada. 
 
Un dels exemples és el projecte FEBEX, un assaig a escala real, en un laboratori 
subterrani, orientat a verificar la viabilitat constructiva i operativa de les 
barreres d’enginyeria, l’estudi dels processos termo-hidro-mecànics i termo-
hidro-geoquímics i els seus models numèrics explicatius, durant les etapes de 
saturació i durant l’estat estacionari saturat de la bentonita. A partir d’aquestes 
dades es podrà extrapolar, de forma fiable i robusta, el funcionament a llarg 
termini de les barreres. 
 
Així mateix el projecte HE (Healting Experiment), en el laboratori subterrani de 
Mt. Terri, té com objectiu estudiar el comportament de les barreres d’argila 
compactada en un repositori en un medi argilós, com ja s’exposarà més 
endavant.  
 
En principi, els projectes que s’estan portant a terme actualment en laboratoris 
subterranis, permetran verificar les hipòtesis de funcionament que s’estan 
utilitzant i es podrà verificar molts dels codis numèrics que s’han realitzat. 
 
 
3.5. MESURES, ESCALES I MODELS 
 
La barrera d’argila és de les més complicades d’estudiar, el que fa que sigui 
important desenvolupar tecnològicament els medis per caracteritzar-la. Els 
primers paràmetres a determinar estan relacionats amb les propietats naturals 
de l’argila en estat natural i en forma compacta, com: 
 

� Propietats mineralògiques: sobretot en el cas d’aquells minerals solubles 
difícils de quantificar que controlaran la química de l’aigua en l’evolució 
inicial. 

� Propietats físiques: porositat, densitat, pes específic, superfície de 
reacció, etc. Són força crítiques des del funcionament hidro-mecànic i a 
la vegada difícils de determinar per la seva gran dependència al grau de 
saturació. 

� Propietats tèrmiques: Conductivitat tèrmica i calor específic. 
� Propietats geoquímiques: en aquest cas, paràmetres com la dispersió, 

coeficients de difusió, etc, són molt complexes i degut a la lentitud dels 
processos fan necessari l’ús d’assajos de molt llarga durada per obtenir 
dades representatives. 

� Propietats hidro-mecàniques: és important realitzar un estudi comparatiu 
dels processos hidro-mecànics.  
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A l’hora de determinar el comportament de les barreres d’argila es pot realitzar 
a escales d’estudi diferents: 
 

� Assajos a escala de mostra en el laboratori. 
� Assajos en maqueta. 
� Assajos a escala real on s’hi pot dur a terme un anàlisis del funcionament 

de les barreres d’argila i una verificació dels models realitzats. En 
aquesta tesina es desenvoluparà aquest tema en el punt 5, i d’aquesta 
manera poder entendre que els laboratoris subterranis són 
indispensables per arribar a demostrar que les barreres d’argila són 
factibles i que el seu funcionament està d’acord amb les hipòtesis 
establertes en estudis realitzats a escales inferiors. 

 
Però quan es busquen respostes del funcionament a llarg termini de les 
barreres d’argila, es fa necessari disposar de models que numèricament siguin 
coherents amb els resultats experimentals i a més es poden completar amb 
anàlisis en anàlegs naturals, com ja s’ha comentat anteriorment. 
 
Els principals models es centren en: 
 

� Funcionament termo-hidro-mecànic: han de poder reproduir la dissipació 
del calor de la càpsula, el progrés de la hidratació de l’argila, la variació 
de les pressions d’expansió i les variacions de volum, així com l’estat final 
de saturació. A més, ha de permetre l’anàlisi a llarg termini de les 
propietats de la bentonita. Per això s’ha desenvolupat el codi CODE 
BRIGHT (Carrera, J., Olivella, S. & d’altres, 1995). 

� Funcionament geoquímic: partint del funcionament termo-hidro-mecànic 
de la barrera, és necessari establir l’evolució de la química de l’aigua de 
porus, el mecanisme de difusió i retenció de radionucleids i l’estimació de 
l’evolució en el temps de la química de l’aigua en contacte amb la 
càpsula i amb la barrera. En aquest cas s’han desenvolupat una sèrie de 
codis CORE que encara requereixen de més suport experimental per la 
seva verificació. En el cas del FADS CORE s’orienta en l’estudi del trànsit 
inicial d’hidratació i escalfament que es desenvolupa en el projecte 
FEBEX, mentre que el INVERSE-CORE incrementen la capacitat d’anàlisi 
al permetre una estimació de paràmetres. 

� Efecte del gas en la barrera: la corrosió de la càpsula genera hidrogen 
que s’hi assoleix una determinada pressió es mourà per la barrera, per 
tant s’ha d’analitzar el seu efecte en els processos d’hidratació, transport 
i funcionament hidràulic i mecànic. Actualment, s’està aplicant una sèrie 
de modificacions en el CODE BRIGHT juntament amb el TRANSIN. 
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3.6. COMPATIBILITAT DELS COMPONENTS DE LES BARRERES D’ENGINYERIA 
 
A part del elements ja anomenats en les barreres d’enginyeria són necessaris 
altres elements per reforçar la seguretat en el funcionament a llarg termini del 
repositori. Aquest elements són els taps de formigó, les estructures de 
sosteniment i els materials de reblerts de la càpsula.  
 
Ja sigui per criteris tècnics com per seguretat és imprescindible tancar les 
galeries d’emmagatzematge a mesura que es col�loquin les càpsules. Sinó es 
tanquessin les galeries, les tensions d’expansió que es produeixen en el 
moment que la bentonita comença absorbir l’aigua de la formació geològica 
s’orientarien cap a les zones no confinades. Es pot utilitzar l’acer o el formigó 
per a dur a terme aquests tancaments, ja que són capaços de suportar altes 
pressions. En el cas de decantar-se pel formigó ja que col�labora en que no es 
generi més gas en el sistema, derivat de la corrosió de l’acer de la càpsula. Tot 
i que el formigó presenta unes condicions mecàniques i hidràuliques, s’acabarà 
degradant. 
 
Degut aquesta degradació del formigó, la bentonita sofrirà una modificació, 
incorporant calci i magnesi, donant lloc a les saponites, que tenen millors 
propietats de retenció i segellat que les esmectites. Però també, s’incorpora 
sodi i potassi generant zeolites sòdiques, les quals tenen bones propietats de 
segellat però no d’expansió (inflament). Aquesta informació es troba en fase de 
verificació i comprovació, però en principi sembla ser que la contacte formigó-
bentonita no portarà modificacions negatives en el funcionament de la barrera 
de bentonita. 
 
En resum, l’anàlisi a llarg termini de l’emmagatzematge requereix d’un 
coneixement sobre els efectes que pot produir el formigó en la bentonita, en els 
materials de reblert i en el segellat de les galeries i pous d’accés, sense oblidar 
l’efecte en la barrera geològica.  
 
 


