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4. BARRERES GEOLÒGIQUES 
 
4.1. INTRODUCCIÓ 
 
La barrera geològica és un element clau en la seguretat en el concepte 
d’emmagatzematge geològic profund per aconseguir el necessari confinament i 
aïllament a llarg termini dels RAA.  En aquest cas té la funció de detenir o 
retarda l’accés dels radionucleids si la resta de barreres no treballessin en 
conjunt, mitjançant una sèrie de fenòmens fisicoquímics. Els principals 
mecanismes que causen aquesta retenció són els fenòmens d’interacció dels 
radionucleids amb la roca, que s’anomena amb el terme de sorció. A més, la 
barrera geològica ha d’aportar un mínim de vies de flux amb permeabilitats 
molt baixes, hauria d’assegurar unes condicions favorables per la solubilitat i 
afavorir als processos de retenció. 
 
Com es pot observar en els jaciments minerals de sòlids, líquids i gasos, la 
naturalesa té una gran capacitat de retenció i conservació. La qüestió és 
identificar les formacions geològiques amb unes adequades característiques 
hidràuliques, mecàniques, geoquímiques, estructurals i d’estabilitat per que 
compleixin amb els requisits funcionals, expressats anteriorment, necessaris per 
un correcte funcionament de la barrera geològica en un emmagatzematge 
geològic profund de RAA. Per això és important que les formacions geològiques 
tinguin: 
 

� Una potència i profunditat suficient per aïllar el repositori de la intrusió 
humana i per retenir els radionucleids. 

� Segons els dissenys actuals dels emmagatzematges profunds, haurà de 
complir amb uns requisits d’extensió. 

� Ha de caracteritzar-se per una estabilitat tectònica, on no hi hagi falles 
actives i que no sigui una zona sísmica. 

� El principal mitja de mobilització dels radionucleids són les aigües 
subterrànies, per tant és important que la formació geològica tingui poca 
complexitat estructural i d’aquesta manera es puguin identificar les vies 
de migració de l’aigua subterrània.  

� Ha de tenir una homogeneïtat litològica per poder conèixer espacialment 
la capacitat de retenció dels materials sòlids. 

� Una baixa permeabilitat i gradient hidràulic que asseguri una circulació 
de l’aigua lenta al voltant del repositori. 

� Per poder procedir a l’evolució a llarg termini dels processos clau de 
seguretat, és bàsic que la formació geològica tingui la possibilitat de 
modelitzar el seu funcionament hidràulic, mecànic i geoquímic. 

 
En principi, les formacions geològiques que compleixen aquests requisits són 
molt nombroses, pel que cada país ha considerat les més apropiades segons les 
seves característiques geològiques. Actualment les litologies que es consideren 
a nivell internacional són les roques cristal�lines (granits i gneises), roca argilosa 
(plàstica i compactada), sals i les toves volcàniques compactes. A continuació 
s’introduiran una sèrie de propietats sobre aquestes litologies. 
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     Fig. 4.1: Interior del laboratori subterrani            Fig. 4.2: Interior del laboratori subterrani  

de Grimsel.     De Mt. Terri. 
 
 
4.2. LITOLOGIES 
 
4.2.1. Formacions granítiques 
 
Les roques granítiques procedeixen de la consolidació de materials fosos de la 
cortesa terrestre o del mantell a gran profunditat, que ascendeixen a nivells 
superficials en els processos orogènics. El procés de cristal�lització pot durar 
milions d’anys. En general, aquests materials es caracteritzen per: 
 

� Una baixa permeabilitat i salubritat dels minerals que el formen. 
� Tenen una capacitat de retenció química variable i una capacitat redox 

alta. 
� Resistència elevada a l’alteració mecànica i química. 
� Estabilitat tectònica. 
� Conductivitat tèrmica moderada. 
� Excavació estable. 
� Transport de soluts difusiu/dispersiu en la matriu i advectiu/dispersiu en 

les fractures i fissures. 
 
Com a inconvenient es podria ressaltar que és una roca molt fractura, el que 
provoca que sigui difícil preveure el seu comportament hidrogeològic. 
 
Gràcies a projectes com Berrocal, Ratones, FEBEX, True Block Scale i anàlegs 
naturals, s’ha aconseguit un nivell alt d’acceptació de la tecnologia de 
caracterització en aquest tipus de medis.  
 
4.2.2. Formacions argiloses 
 
El terme de roca argilosa inclou tan argiles i fang no consolidats fins a roques 
de baix metamorfisme. Aquestes roques s’han format en ambients sedimentaris 
continentals i marins, i al llarg dels temps geològics han sofert processos de 
consolidació amb expulsió d’aigua i precipitació de minerals donant lloc a 
roques compostes per minerals d’argila, amb un grau de compactació variable, 
acompanyades d’altres minerals de precipitació química (carbonats, sulfats, 
sílice, etc). 
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Segons el seu origen les propietats hidràuliques, mecàniques i geoquímiques 
poden ser variables, tot i així estaran caracteritzades per: 
 

� Molt baixa permeabilitat. 
� Transport de soluts de tipus difusiu. 
� Elevada capacitat de retenció. 
� Plasticitat i capacitat autosegellant variable. 
� Conductivitat tèrmica baixa. 
� Baixa salubritat dels seus minerals. 
� Alta erosió. 
� Necessitat de sistemes de sosteniment en l’excavació. 
� Elevada salinitat de les aigües de porus. 

 
El desenvolupament tecnològic en aquest medi es va promoure posteriorment 
al del granític. El suport inicial es va dur a terme en el laboratori subterrani de 
Mol (Bèlgica) i posteriorment i sobretot, en el laboratori subterrani de Mt. Terri 
(Suïssa). Fins ara s’han produït grans avenços en les mesures de paràmetres H-
M i geoquímics in situ (Permeabilitat, deformació amb contingut d’aigua, 
porositat,etc), a més d’una modelització hidromecànica i hidrogeològica, i una 
millora en la tecnologia de perforació i excavació. Actualment, les formacions 
argiloses estan considerades a nivell internacional i en la UE en particular, com 
adequades per l’emmagatzematge geològic de residus radioactius (ENRESA, 
2003).  
 

 
Fig. 4.3: Esquema geològic i ubicació de les zones experimentals en el  

laboratori subterrani de Mt. Terri. 
 
Aquestes formacions argiloses varien des de argiles plàstiques amb un alt 
contingut d’aigua fins les argiles consolidades (endurides) amb un baix 
contingut d’aigua. Les característiques que es destaquen en les dues classes 
són la seva baixa conductivitat hidràulica, l’alta capacitat de retenció i intercanvi 
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iònic i un ambient geoquímic favorable. En el punt 5 d’aquesta tesina 
s’ampliaran aquests conceptes. Tot i els avantatges de les argiles, es poden 
destacar inconvenients com:    
 

� La seva permeabilitat és baixa, però tot i així permet que circuli aigua a 
través seu, pel que no s’assegura un aïllament de l’emmagatzematge 
definitiu dels RAA. 

� Els minerals que composen l’argila poden sofrir certs fenòmens de 
deshidratació alterant així les seves propietats inicials. 

� Si les argiles són massa plàstiques poden influir en la geometria de 
l’emplaçament. I si són poc plàstiques són molt fràgils. 

� Les argiles continentals poden estar formades per una part de roques 
arenoses, el que podria generar una via de migració. 

 
4.2.3. Formacions salines 
 
L’evaporació de fang, mars, tolls, etc, provoca la precipitació de les sals 
dissoltes que contenen fundamentalment sulfats i clorurs. Aquestes sals es 
recobreixen per materials que més tard produeixen la seva recristal�lització i 
s’adapten a les noves condicions de pressió i temperatura, estabilitzant-se així 
com roques salines.  
 
Aquestes sals tenen una densitat molt inferior a la resta de les roques 
sedimentàries, una elevada conductivitat tèrmica i un comportament plàstic.  
 
L’halita (ClNa) és considera la formació salina més favorable per la ubicació d’un 
emmagatzematge geològic profund. Les seves característiques principals són: 
 

� Molt baixa permeabilitat i porositat. 
� Alta conductivitat tèrmica, el que permet que el calor que genera el 

residu es difongui.  
� Poca o nul�la fracturació, degut a la seva plasticitat. 
� Propietats autosegellants. 
� Fàcil excavació. 
� Baixa capacitat de retenció. 
� Alta erosió i dissolució. 
� Baix contingut d’aigua. 

 

                                          
 
Fig. 4.4: Instal�lacions del laboratori d’Asse.              Fig. 4.5: Excavació en el laboratori d’Asse. 
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Les formacions salines presenten grans avantatges a l’hora de gestionar 
definitivament els RAA, però també es poden destacar certs inconvenients com: 
 

� Són molt solubles i a vegades formen salmorra, que poden arribar a ser 
molt corrosives i atacar la càpsula metàl�lica on s’hi troben els residus. 

� Els minerals que formen la roca salina poden sofrir processos de 
deshidratació. 

 
Tot i els objectius d’aquesta tesina a l’hora de donar a conèixer els diferents 
projectes més rellevants sobre barreres d’argila, fins l’actualitat no s’ha dut a 
terme cap projecte en formacions salines en aquest camp, però sí que en el 
laboratori subterrani d’Asse (nord d’Alemanya) entre 1991 i 1999 es va realitzar 
el projecte TSDE on es va estudiar el comportament termal i mecànic en la 
disposició directa del combustible sobre el medi geològic. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 4.6: Representació esquemàtica de la proba in situ de TSDE en el laboratori subterrani 
d’Asse, i esquema de pla de l’assaig TSDE segons les diferents seccions. 

 
El camp experimental de la mina de sal d’Asse està constituït per un sistema de 
galeries secundàries horitzontals i paral�leles construïdes en dos nivells 
subterranis ( a 750m i 800m de profunditat). 
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4.3. AIGÜES SUBTERRÀNIES I VIES DE MIGRACIÓ 
 
Les aigües subterrànies, com ja s’ha comentat, són el principal agent de 
transport dels radionucleids que es poden alliberar de la barrera d’enginyeria. 
Per això és important conèixer, per valorar la seguretat de l’emmagatzematge,  
com és el flux i la velocitat de l’aigua, quines són les característiques químiques 
i com es veuran modificades les característiques de les formacions geològiques 
després de l’excavació, la construcció i posada en marxa a llarg període del 
repositori. 
 
En general les formacions geològiques són de baixa permeabilitat, el que 
provoca que no es puguin aplicar les tècniques hidro-geològiques 
convencionals. Però a partir del coneixement de les característiques de l’aigua 
subterrània en un emplaçament subterrani es pot determinar: 
 

� Per on es produeix la recàrrega i descàrrega d’aigua, i per on circula. 
� Quina quantitat d’aigua circula per una secció determinada de la roca i a 

quina velocitat. 
� Quins efectes tindrà l’aigua subterrani sobre l’emmagatzematge de RAA, 

deguts a les variacions de calor i a la generació de gas. 
 
En el cas de medis fracturats com en les formacions granítiques, l’aigua 
subterrània es mourà a través de les fractures. Com la càpsula, en aquets tipus 
de formacions, s’ubica allunyada de les fractures conductives, això afavoreix a 
lenta mobilització dels radionucleids alliberats fins que topin amb una fractura. 
Segons els granits estudiats en Espanya, entre 500-600 metres de profunditat, 
la seva tipologia i la salinitat de l’aigua és similar als emmagatzematges 
definitius de RAA estudiats a Suïssa, França i Japó. Però la veritat es que és 
francament diferent a la dels granits de Suècia, Finlàndia i Canadà, on el 
contingut salí és sempre uns ordres de magnitud per sobre. 
 
Les argiles on majoritàriament el flux és difusió i quasi bé no existeix flux 
advectiu, les discontinuïtats en el medi són les vies preferents per la mobilitat 
de l’aigua subterrània, el que provoca que els temps de trànsit entre la càpsula i 
la biosfera siguin altíssims. 
 
A l’hora d’estudiar una formació argilosa, és important conèixer la composició 
química de l’agua subterrània, que està determinada per les reaccions 
digenètiques i pels processos de transport de soluts. L’efecte de les reaccions 
digenètiques en les formacions argiloses és major que en altres formacions. 
L’obtenció de les característiques de les aigües subterrànies en les argiles, 
juntament amb la seva mineralogia i l’estudi isotòpic, ajuden en la interpretació 
del comportament del fluid en el medi i les reaccions que es produeixen. 
 
És necessària la identificació i classificació de les vies de migració en base a la 
seva contribució en el funcionament hidrogeològic i geoquímic del medi, ja sigui 
cristal�lí con les vies de migració poden ser falles i/o fractures i en el cas dels 
medis argilosos són les discontinuïtats. També és important conèixer la 
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resposta del sistema a successos tectònics, sísmics o qualsevol altre, i com 
influiran en el flux i transport de radionucleids. 
 
 
4.4. PROCESSOS GEOQUÍMICS I MIGRACIÓ DE RADIONUCLEIDS 
 
Com ja s’ha anat comentant, l’emplaçament definitiu dels RAA ha de ser en un 
medi químicament estable, per tant les característiques químiques de l’aigua 
subterrània seran la base del funcionament de la barrera de bentonita i de la 
resta de les barreres d’enginyeria. A partir del coneixement de les 
característiques químiques de les aigües subterrànies i la seva distribució en la 
barrera geològica es pot analitzar els principals processos que afecten als 
radionucleids quan aquests s’incorporen o interaccionen amb aquesta barrera.  
 
Per analitzar l’adequat funcionament de la barrera geològica serà necessari 
determinar: 
 

� Les característiques hidrogeoquímiques i paleo-hidrogeoquímiques de 
l’aigua de l’emplaçament i la seva distribució espacial. 

� Conèixer l’evolució hidrogeoquímica en el temps. 
� La capacitat de sorció en el intercanvi iònic dels minerals de la matriu de 

la roca, dels reblerts de les fissures i de les superfícies dels porus. 
� Les característiques internes de la porositat de la roca (porus, 

connectivitats, microfissures,etc). 
 
 
4.5. INFLUÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC 
 
Un altre aspecte a considerar en relació amb el funcionament de la barrera 
geològica a llarg termini és l’efecte del canvi climàtic. Com ja s’ha comentat en 
altres punts, els emmagatzematges geològics profunds han de ser segurs per 
períodes superiors a uns cent mil anys, cosa que impacta molt quan es parla 
que durant els dos últims milions d’anys en la geosfera s’hi ha produït varies 
glaciacions. Segons estudis realitzats per ENRESA, en aquest moment estem 
movent-nos cap a una altra glaciació, i que en el transcurs d’uns deu mil anys 
ciutats europees com Estocolm o Hèlsinki es trobaran  amb una capa de gel de 
més d’un kilòmetre.  
 
Els efectes del canvi climàtic sobre els emmagatzematges finals de RAA són de 
tres tipus: 
 

� Mecànics: derivats de la pressió que exercirà una capa de gel sobre 
l’emplaçament. En el cas de roques granítiques aquest augment de 
pressió es propagarà a través de les fractures pel que el repositori rebrà 
poc impacte ja que s’ubica en zones no fracturades. En el cas de les 
argiles tot i dependre de la potència de les capes superiors al repositori, 
l’augment de la pressió es produirà d’una manera homogènia sobre els 
sediments argilosos. Però el que afectaria més a la seguretat dels 
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emmagatzematges finals de RAA vindria donat pel canvi de règim de 
funcionament que es produiria degut a la cap de gel en superfície que 
evitaria la recàrrega d’aqüífers. 

� Geomorfològics-hidrogeoquímics: No totes les zones del planeta sofriran 
els mateixos canvis, les zones on no es produeixi la glaciació s’hi pot 
produir modificacions en el règim pluviomètric, donant canvis en el règim 
hidrogeològic.  

� Biosfèrics. 
 
 
4.6. FUNCIONAMENT DE LA BARRERA GEOLÒGICA 
 
A diferència de les barreres d’enginyeria s’ha de considerar el impacte que pot 
produir la construcció i les operacions en l’emmagatzematge geològic profund. 
 
Després de realitzar l’excavació es dur a terme l’etapa de col�locació de les 
càpsules amb els RAA i al seu voltant la barrera d’enginyeria d’argila 
compactada, i seguidament el segellat i tancament de totes les galeries i túnels 
d’accessos. En aquest punt s’exposaran els processos que es produiran en 
aquestes condicions respecte a la formació geològica, sense tornar a incidir en 
els efectes sobre les barreres d’enginyeria ja explicats anteriorment. 
 
Es pensa que passat un miler d’anys el impacte tèrmic anirà decreixent, el gas 
generat en la degradació de la càpsula metàl�lica produirà hidrogen el qual 
interaccionarà amb les aigües subterrànies. Passat un llarg temps alguns 
radionucleids hauran traspassat la barrera d’enginyeria i s’hauran incorporat en 
el medi geològic. Els processos que es poden dur a terme són: 
 

� Es busca un equilibri entre l’aigua subterrània i l’aigua dels que contenen 
els porus de la bentonita, el procés pot durar uns cent mil anys. 

� Es pot produir un procés de difusió en la barrera geològica dels 
radionucleids que hagin travessat la barrera  d’enginyeria. 

� Alguns radionucleids es podrien associar amb la superfície de les 
col�loides i d’aquesta manera incorporar-se al medi geològic. Però la 
majoria de radionucleids formen compostos amb grups aniònics existents 
en el medi. Serà en aquestes condicions que s’incorporaran en els 
processos de difusió i transport. 

 
D’una manera o una altra els processos que es duen a terme en la barrera 
argilosa fins que algun radionucleid arribi a la biosfera estaran controlats per les 
pròpies característiques del flux, les característiques físiques de la matriu de la 
roca, les característiques químiques dels minerals en contacte amb l’aigua i de 
les característiques hidrogeoquímiques dels propis radionucleids. 
 
La diferència dels processos que es produeixen en el medi argilós en 
comparació amb el medi granític o cristal�lí, és que aquests són processos 
similars però més lents. Degut a que hi ha una menor disponibilitat d’aigua en 
la barrera geològica d’argila, la hidratació de la bentonita serà un procés molt 
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llarg. La incorporació dels radionucleids en la barrera geològica seguirà un 
procés similar en el medi argilós que en el granític, però en l’argilós el 
moviment estarà controlat per difusió ja que no existeixen fractures, obtenint 
així temps de trànsit més grans. 
 
En una barrera geològica d’argila la salinitat de l’aigua en els porus és major 
que la de la bentonita, produint d’aquesta manera un procés de reequilibri entre 
les diferents aigües més lent, però a la vegada es pot accentuar les reaccions 
de degradació de les càpsules metàl�liques. El pH serà alcalí, les condicions 
reductores i la química de l’aigua estarà dominada per clorurs i sulfats. Això sí, 
s’ha de vigilar que les formacions argiloses no hi hagi nivells alts d’arenes i llims 
ja que suposarien una via de migració preferent.  
 
L’homogeneïtat a molt petita escala de les formacions argiloses són un requisit 
fonamental per la idoneïtat del funcionament de la barrera geològica d’argila. 
 
Però és finalment en la biosfera on s’analitza el impacte ambiental que pot 
generar l’emmagatzematge geològic profund a l’home, els éssers vius i en 
general al medi ambient. La biosfera és el receptor final dels radionucleids que 
hagin pogut ser alliberats de l’emmagatzematge traspassant un conjunt de 
barreres artificials i naturals imposades. A més, la biosfera juga un paper 
important en la dilució i dispersió d’aquets radionucleids. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, per la gestió final de residus radioactius, 
degut als horitzons temporals pels que s’ha de preveure successos, és 
fonamental un coneixement precís del funcionament dels sistema i una 
disponibilitat de models numèrics que expliquin aquests funcionaments i 
permetin realitzar prediccions fiables i robustes. Per això en barreres 
geològiques granítiques es porten a terme models com TRANSIN (sobre el flux i 
transport), Sèrie RETRASO (sobre el transport del reactiu), el model Sèrie 
CORE, el FADES CORE, Sèrie HIDROBAP (sobre l’estimació de les propietats 
hidrogeològiques) i l’INVERTO (que és un model geoestadístic). I les principals 
activitats s’estan desenvolupant en formacions argiloses a nivell de laboratori 
convencional en les instal�lacions de CIEMAT i a nivell d’estudis a escala real 
s’ubiquen en el laboratori subterrani de Mt. Terri (d’argiles compactes) i en el 
laboratori subterrani de Mol (d’argiles plàstiques). També en el laboratori 
subterrani d’Asse (Alemanya) es duen a terme experiments sobre el medi 
geològic, en aquest cas de sal. Igual com més endavant, en el punt 5, 
s’introduirà els conceptes i conclusions més rellevant relacionades amb 
projectes en barreres de bentonita, s’ha de saber que també es realitzen 
projectes sense barreres de bentonita, com els ja anomenats anteriorment VE 
(Mt. Terri), el RESEAL i l’ATLAS en el laboratori de Bure (França) i el projecte 
TER i el MODEX-REP en el laboratori de Mol (Bélgica). 
 
En el cas del projecte d’investigació VE situat en el laboratori subterrani de 
Mont Terri (Suïssa), es tracta d’analitzar els fenòmens de dessaturació i 
restauració d’una roca argilosa ventilada durant un seguit de mesos amb una 
corrent d’aire pràcticament sec, i d’aquesta manera avaluar la seva importància 
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i conseqüències reals. Ja que s’ha de tenir present que durant la construcció i 
l’explotació dels futurs repositoris subterranis, la necessitat de ventilar les 
galeries poden generar la dessaturació d’un cert espessor de roca al seu 
voltant, i com a conseqüència alterar les propietats hidràuliques i tèrmiques de 
la roca. Aquestes propietats influeixen en el disseny dels repositoris  a l’hora de 
decidir la distància entre galeries i en el temps de saturació de les barreres de 
bentonita. Segons el comentat en aquest punt, aquest projecte no es 
desenvoluparà en aquesta tesina, però sí comentar, que el projecte es realitza 
en una galeria de 1’30 metres de diàmetre i 10 metres de longitud (sense 
revestir i aïllat amb dues portes), i que el tram d’assaig es va aïllar i 
instrumentar amb 96 sensors en el 2002, tres anys després de la seva 
excavació. La fase de ventilació isotèrmica (temperatura 15-16ºC) va començar 
en el 2003 i el seu sistema consisteix en una canonada d’entrada d’aire (amb 
caudal, temperatura i humitat relativa prefixades) i una altra de sortida, on es 
controla també el caudal, la temperatura i humitat relativa. Com a recolzament 
a l’experiment s’està desenvolupant un programa d’assajos en el laboratori 
hidràulics, geoquímics i geoelèctrics. A més, el disseny experimental i la 
interpretació dels seus valors i resultats s’està portant a terme amb l’ajuda de la 
modelització en el codi CODE-BRIGHT. En resum, a partir dels valors d’humitat 
relativa de l’aire de ventilació a l’entrada i sortida del tram, es pot conèixer el 
flux  d’aigua des del massís fins a la galeria i la seva evolució, i com s’evapora 
en els voltants, induint a l’acumulació de sals. La conclusió general més 
important d’aquest projecte es pot considerar que les característiques termals i 
hidràuliques del massís rocós poden no ser afectades per la ventilació, excepte 
dins d’un anell estret, aproximadament 40cm, al voltant de la paret de la galeria 
on el grau de saturació pot ser més baix del 95% (Mayors, J.C. i d’altres, 
2006).Amb aquesta informació es pot considerar el projecte VE com un assaig 
de bombeig, amb el que es pot estimar a gran escala la conductivitat hidràulica 
de l’Opalinus Clay de l’emplaçament i aportar conceptes més específics sobre 
els processos de dessaturació i canvi del potencial hidràulic al ventilar una roca 
argilosa de baixa permeabilitat, a més de permetre preveure que en els 
repositoris reals construïts en argiles consolidades la ventilació temporal no 
causi dessaturacions grans, tot i que sí generarà un estat de succió de la roca 
en la zona propera de la galeria, sense pressions intersticials positives.  
 


