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7. CONCLUSIONS I PROSPECTIVES 
 
En la gestió definitiva dels residus radioactius d’alta activitat és necessari 
realitzar un important esforç d’investigació, desenvolupament i demostració que 
consolidi la solució internacional més acceptada com és l’emmagatzematge 
geològic profund. Com ja s’ha comentat durant tota la tesina, aquest sistema 
d’aïllament que es contempla en l’emmagatzematge definitiu es basa en el 
concepte de multibarrera, tot i que també es podria estudiar la possibilitat 
d’ubicar l’emmagatzematge sense tenir present la barrera de bentonita la que 
realment col�labora en la limitació i retard de l’alliberació de radionucleids 
oferint d’aquesta manera un marge de retenció.  
 
S’ha de tenir clar que els aspectes claus a l’hora de parlar d’un 
emmagatzematge geològic profund per RAA són: 
 

� L’emplaçament 
� El disseny de la instal�lació i els seus components 
� L’avaluació de la seguretat i les tecnologies constructives, operatives i de 

clausura. 
 
A l’hora de decidir un emplaçament, tot i que es durà a terme seguint unes 
directius establertes i aplicant les tecnologies prèviament desenvolupades, es 
tindrà molt present el punt de vista sociopolític d’aquell moment.  
 
L’etapa de caracterització detallada de l’emplaçament implica la construcció 
d’un laboratori subterrani, que permet obtenir dades específiques tant per 
ajustar el disseny de l’emplaçament com per avaluar la seva seguretat. A part 
de verificar les tècniques de caracterització i funcionament a llarg termini de les 
barreres, és important elaborar un disseny específic pel repositori en relació 
amb les característiques de la formació geològica de l’emplaçament. 
 
Alguns dels components del sistema de barrera d’enginyeria, com la capsula 
metàl�lica, es poden controlar fàcilment durant totes les fases de la construcció. 
Però aquest control es pot dificultar en la barrera d’argila com a concepte de 
repositori. La construcció d’aquesta barrera es realitza en un ambient 
subterrani, on l’accés a l’espai de la barrera està limitat (especialment en 
l’emplaçament del tipus horitzontal), i la correcció de desviacions potencials 
durant l’operació d’emplaçament és difícil. Per tant, els processos 
d’emplaçament i les tècniques de segellat i reblert, han de ser fàcils de 
controlar i fiables. 
 
La bentonita s’ha escollit com a material de barrera en els emmagatzematges 
de residus d’alta activitat per les seves propietats tèrmiques, hidràuliques i 
químiques. La bentonita és mineralògicament estable, on la transformació en 
il�lita molt lenta i exigint una alta presència de potassi. La interacció amb les 
solucions intersticials de la formació geològica indueix a reaccions de canvi 
iònic, en les que la bentonita tendeix a retenir els cations alcalinotèrries (potassi 
i sodi) sense perdre les seves propietats físico-químiques. L’alta capacitat 



Barreres argiloses per l’aïllament geològic profund de residus  

 

 
92   CONCLUSIONS 

expansiva i elevada plasticitat de la bentonita, són idònies per segellar 
discontinuïtats i fractures. La seva capacitat de retenir soluts, de taponar 
dissolucions i la seva baixa permeabilitat han de permetre mantenir les 
condicions físiques i químiques que minimitzin la corrosió dels contenidors i la 
mobilització dels radionucleids emmagatzemats.  
 
Una de les alternatives a l’hora de construir la barrera d’argila, en galeries 
horitzontals, és l’ús de pellets de bentonita. Aquesta té molts avantatges, 
sobretot en la seva col�locació quan es compara amb els blocs de bentonita. El 
problema d’aquesta tècnica d’emplaçament, és que els valors finals dels 
paràmetres dominants de la barrera (densitat seca, permeabilitat,etc.) estan 
per demostrar, sobretot en les galeries horitzontals on és més difícil el reblert 
dels espais buits. Els valors dels paràmetres mencionats depèn de les 
característiques inicials del material de reblert, de la tècnica d’emplaçament que 
s’utilitza, i de la interacció del comportament hidromecànic entre la roca que del 
reblert i la circumdant, que alternadament depèn de la zona afectada durant 
l’excavació de la galeria (ENRESA, 2005). 
 
L’experiència guanyada en el projecte FEBEX, també amb galeries horitzontals, 
ha demostrat que hi ha un gran número d’aspectes tecnològics que poden 
arribar a ser crítics a l’hora d’ubicar l’emplaçament del repositori, com per 
exemple l’alineació del traçat amb la capsula metàl�lica i la influència de les 
irregularitats de la superfície de la roca amb la galeria. L’elevada activitat de les 
argiles utilitzades en la barrera implica un fort acoblament entre els fenòmens 
TH i la resposta mecànica de la barrera. Una bona compressió dels diferents 
fenòmens THM que tenen lloc en la barrera, així com les seves interaccions és 
necessari per assegurar un bon comportament i optimitzar el seu disseny. En 
conclusió, comentar que el comportament THM real dels diferents materials es 
descriu mitjançant una sèrie d’equacions constitutives, on els seus paràmetres 
deriven dels resultats dels assajos en del laboratori adequats. Aquesta 
formulació ha servit de base per el desenvolupament d’un codi d’elements finits 
(CODE-BRIGHT) capaç de realitzar anàlisis numèrics THM de forma totalment 
acoblada (ENRESA, 2003). La capacitat d’aquesta formulació i el codi 
d’ordenador associat per modelar el comportament de la barrera THM de forma 
realista, es va posar en manifest durant la realització del projecte FEBEX, on es 
va seguir unes bones descripcions (tant qualitatives com quantitatives) del 
comportament observat tant en l’assaig in situ com en l’assaig de la maqueta. 
Aquestes aplicacions han suggerit la importància d’incorporar nous fenòmens 
no considerats en la formulació inicial a fi d’obtenir prediccions més precises en 
la relació al comportament a llarg termini de les barreres. En aquest sentit s’han 
introduït les següents possibilitats: 
 

� L’existència d’un gradient llindar a partir del qual és vàlida la Llei de 
Darcy. 

� L’existència de processos acoblats de termo-osmosis. 
� La variació de la microestructura de la bentonita compactada durant la 

hidratació amb els canvis conseqüents en la permeabilitat intrínseca. 
Aquest últim fenomen ha fet necessari el desenvolupament d’un model 
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de doble estructura que s’aproxima millor a la microfàbrica real de 
l’argila compactada.  

 
Finalment els anàlisi acoblats THM s’han estès a altres casos que utilitzen 
materials de barrera de diferent configuració, com per exemple en l’assaig EB 
(Mont Terri).   
 
L’ús de sòls expansius com a material en les barreres d’enginyeria i segellament 
de dipòsits de residus radioactius, ha propiciat el seu estudi i investigació. Un 
material expansiu, com és la bentonita, si s’utilitza com a component de barrera 
d’enginyeria experimentarà processos de calefacció, produïts per la calor que 
emeten els residus, i processos d’hidratació que es generen pel flux d’aigua 
provinent de la barrera geològica. D’aquí la importància de conèixer el 
comportament THM dels sòls expansius no saturats (Sánchez, M. & altres. 
2005). Com ja s’ha explicat en l’apartat 5, en els resultats de l’assaig MIP es pot 
observar dos dimensions de porus dominants que es poden associar amb dos 
nivell estructurals bàsics (macroestructura i microestructura).  
 
Segons els resultats sobre assajos en barreres d’argila recopilats en aquesta 
tesina, o sigui sobre materials expansius, es pot introduir la necessitat d’una 
millora a l’hora d’estudiar l’estat de tensions en un assaig, tal com assajos 
edomètrics amb control de la tensió lateral i assajos triaxials, que donen una 
millor resposta sobre el comportament a escala real. D’aquí ve, la importància 
de l’anàlisi i control del material in situ, i la desmantellació de l’assaig a escala 
real i l’anàlisi de diferents mostres del material ubicades en diferents posicions 
en la barrera. L’ús d’assajos a mitjana escala també permeten la reproducció, 
d’una manera més real, de les condicions d’utilització del material en una 
barrera d’enginyeria.  
 
La zona danyada (EDZ), es produïda teòricament, durant l’obertura de les 
cavitats i evolucionarà posteriorment d’acord amb la carga THM que sofreix el 
massís rocós al llarg del temps. Al contrari que el cas de moltes altres roques, 
com la sal o l’argila, les quals presenten una certa capacitat d’auto-segellament; 
el dany que es produeix en les roques cristal�lines es quasi bé irreversible. Els 
problemes que pot generar la EDZ al generar-se al voltant de la cavitat 
subterrània, podria incrementar la permeabilitat dels possibles camins de 
migració dels radionucleids.  
 
Com bé s’ha comentat en aquest apartat, quan es parla dels aspectes clau d’un 
emmagatzematge geològic profund, és important precisar de la tecnologia 
necessària per poder caracteritzar l’emplaçament i per poder dur a terme els 
estudis de processos que assegurin la possible idoneïtat d’aquest emplaçament, 
així com tot el relacionat amb el disseny, fabricació i verificació del 
comportament a llarg termini de les barreres d’enginyeria. Però quan 
s’aconsegueixi el coneixement suficient per dur a terme un repositori d’aquestes 
característiques, serà necessari una estratègia política per part d’algun país més 
avançat i que aquest faci un pas endavant. Si un es centra en ENRESA, que 
actualment inverteix molt en investigació i col�labora en projectes internacionals 
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sobre la gestió final de residus i la separació i la transmutació d’aquests, pot 
observar que en el seu rellotge ha començat el compte endarrere. En el 2010, 
ENRESA haurà de disposar de la tecnologia, disseny i avaluacions de la 
seguretat suficientment coherents i robustes (ja sigui en formacions argiloses 
com en granítiques), que li permetin prendre una decisió sobre què fer amb les 
400 tones de residus radioactius procedents de la Central de Vandellòs I que 
actualment es troben a França en mans de l’empresa pública Cogema.  
 
Actualment el programa finlandès és el més avançat en Europa, junt amb el 
suec. En 1999 va finalitzà el seu programa de selecció d’emplaçament i la seva 
proposta al govern, on l’estudi d’impacte ambiental es va realitzar entre 1997 i 
1999. En el 2001 el parlament finlandès va aprovar el programa 
d’emmagatzematge geològic profund en la localitat de Olkiluoto (Fig. 7.1). En 
setembre del 2004 van començar les excavacions de la instal�lació Onkalo (Fig. 
7.2), que han d’arribar fins a 420 metres de profunditat, la qual s’espera arribar 
en l’any 2008 i el conjunt de treballs de construcció ha d’estar completa en el 
2010. La instal�lació de disposició final de residus es posarà en marxa en l’any 
2020.  
 

 
Fig. 7.1: Disseny conceptual del futur emmagatzematge geològic profund en Olkiluoto 

(Finlàndia). 
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Fig. 7.2: Fotografia de l’entrada de l’excavació en Onkalo (Finlàndia). 
 
Cal dir que la majoria de països que produeixen energia nuclear disposen 
d’instal�lacions d’emmagatzematge definitiu a nivell mig i baix de residus (veure 
taula. 7.1), però són pocs els que han proposat una gestió final d’aquest 
residus trencant així amb la barrera ètica, social i política que rodeja aquesta 
problemàtica i donant un vot de confiança a tots els estudis i experiments que 
s’han realitzat fins l’actualitat, en els que el disseny i la construcció d’aquest 
tipus d’instal�lacions es troben en fase de desenvolupament mitjançant estudis 
de viabilitat i selecció d’emplaçament (taula 7.2). S’observa, a començaments 
dels anys vuitanta, la creació d’organismes públics responsables de la gestió 
dels residus radioactius i la seva disposició final en aquells països amb 
programes nuclears. Agències com ENRESA (Espanya), ANDRA (França), 
NAGRA (Suïssa), SKB (Suècia), POSIVA (Finlàndia), BGR (Alemanya) i la SCK-
CEN (Bèlgica), i altres organismes públics que han aparegut fa més poc temps 
com RAWRA (República Txeca), PURAM (Hongria), NUMO (Japó) i la DD 
(Dinamarca). 
 
Durant alguns anys, l’opció preferent per l’emmagatzematge de residus de 
baixa i mitja activitat es realitzava en el fons marí. La Conferència de Londres 
per a la prevenció de la contaminació dels mars, en l’any 1975, va portar a un 
gran desacord sobre el sistema d’evacuació de residus de baixa i mitja activitat 
que va produir que en l’any 1983, en la Reunió Consultiva de les Part Firmants, 
hi hagués una moratòria voluntat sobre aquesta qüestió, produint que en 1993 
es prohibís definitivament, en la Reunió Consultiva de les Parts Contractants. En 
l’actualitat, les dues opcions que es contemplen per aquest tipus de residus són 
els emmagatzematges subterranis i els superficials (amb tancaments de formigó 
o bé amb barreres d’enginyeria). Els RBA van col�locats en càpsules d’acer i els 
RMA es tracten amb formigó, resines o bé polímers abans d’introduir-los ens els 
contenidors de formigó o acer. El concepte de multi barrera superficial, es pot 
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veure en les instal�lacions de Aube (França) i en El Cabril (Espanya). En 
general, aquests sistemes estan molt ben integrats i el seu ús molt estès 
internacionalment, a diferència de l’emmagatzematge definitiu dels RAA, que 
genera més problemàtiques.  
 
 

PAIS EMMAGATZEMATGE FINAL TIPUS TIPUS D'EMMAGATZEMATGE PERIODE 

Alemanya Asse Vida curta En una mina de sal 1967-1978
Morsleben Vida curta Cova rocosa 1981-1999

Konrad Vida llarga Emmag. Profund en roca sedimentària obert
Eslovaqui Mohovce Vida curta Bòvedes de formigó superficial 2000-…
Espanya El Cabril Vida curta Bòvedes de formigó superficial 1992-…

Estats Units Beatty (Nevada) Vida curta Dipòsit superficial 1962-1992
Barnxel (south Carolina) Vida curta Dipòsit superficial 1971-…
Hanfork (Washington) Vida curta Dipòsit superficial 1965-…
Carlsbad (New Mexico) Vida llarga Emmag. Profund en sal 1998-…

Finlandia Olkiluoto NPP Vida curta Subterrani en formació granítica, 100m 1992-…
Loviisa NPP Vida curta Subterrani en formació granítica, 1110m 1998-…

França Centre de la Manche Vida curta Dipòsit superficial 1969-1994
Centre de l'Aube Vida curta Bòvedes de formigó superficial 1992-…

Japó Rokkasho Vida curta Bòvedes de formigó superficial 1992-…
Noruega Himdalen Vida curta Cova rocosa 1998-…

Regne Unit Drigg Vida curta Maahanhautaus 1959-…
República txeca Dukovany Vida curta Bòvedes de formigó superficial 1995-…

Suècia Forsmark yvl Vida curta Subterrani en formació granítica, 50m 1988-…  
Taula 7.1: Diferents emmagatzematges de residus de nivell mig i baix en funció del país al que 
pertanyen i distingint entre residus de vida llarga i curta. Informació obtinguda de www.tvo.fi. 

 
Com bé s’ha exposat en el apartat 2 d’aquesta tesina, en l’actualitat només es 
troba operatiu un emmagatzematge de residus transurànic procedents del 
programa militar americà (Waste Isolation Pilot Plant, WIPP) en l’estat de New 
Mexico. A diferència dels residus d’origen civil, aquests poden ser seccions 
senceres de submarins que han estat exposats directament a radiacions. 
Paral�lelament existeix el repositori de Yuacca Mountain, per combustible 
consumit i RAA d’origen civil, en l’estat de Nevada (EU) en una formació 
geològica de toves volcàniques. 
 
 

PAIS TIPUS DE FORMACIÓ GEOLÒGICA TIPUS DE RESIDU INICI 

Alemanya - snf./ hlw 2030
Canada Formació granítica snf. 2025

Estats Units Formació volcànica (Yucca Mountain) snf./ hlw 2010
Finlandia Formació granítica (Olkiluoto) snf. 2020
França Formacions granítiques o argiloses (Bure) snf./ hlw 2020
Japó Formacions granítiques o sedimentàries (Rokkasho) hlw 2030-2035

Suècia Formació granítica (Olkarshamn) snf. 2018
Regne Unit - hlw a partir 2040  
Taula 7.2: Diferents emmagatzematges de residus d’alta activitat en funció del país al que 

pertanyen. [snf.= combustible nuclear gastat; hlw= alt nivell de reprocesament de residus]. 
Informació obtinguda de www.tvo.fi. 

 
Ja fa més de 20 anys que es treballa pel desenvolupament de la tecnologia per 
a solucionar la gestió definitiva dels residus radioactius. Gràcies a la 
col�laboració internacional s’ha desenvolupat normes, estendards i guies de 
seguretat en diferents camps de la gestió començant pels principis generals 
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d’un sistema de gestió de residus radioactius. Estudis recents de la AEN 
(Agència de l’Energia Nuclear) subratllen que s’ha avançat en moltes de les 
activitats sobre l’emmagatzematge definitiu, en particular sobre la ciència i la 
tecnologia necessàries per suportar l’avaluació de la seguretat i la seva 
implantació. Fent una revisió ràpida dels progressos tècnics sobre aquest camp 
que s’han obtingut ens l’última dècada es pot destacar: 
 

� L’experiència obtinguda dels experiments de laboratoris i de camp, 
inclosos els estudis en anàlegs naturals, ha valorat fenòmens tan 
diversos com la corrosió dels metalls, l’evolució de les propietats de les 
argiles, la migració dels soluts en diferents medis, l’absorció química i el 
canvi climàtic a llarg termini. A més, en els anàlegs naturals s’examinen 
els processos que tenen lloc en la naturalesa similars als que 
determinarien el comportament a llarg termini d’un repositori.  

� La construcció de laboratoris subterranis en roca, proporcionen un 
entorn subterrani pel desenvolupament i verificació de mètodes 
d’enginyeria, així com valuoses dades per a la comprovació dels models 
científics i matemàtics que s’utilitzen en l’avaluació de la seguretat.  

� Actualment s’han realitzat amplis programes de caracterització 
d’emplaçaments definitius en formacions geològiques mitjançant 
mètodes geofísics, nombrosos sondejos i fins i tot pous i rampes 
d’exploració en diversos països, entre ells Bèlgica, Canadà, Finlàndia, 
França, Alemanya, Suècia, Suïssa , Gran Bretanya i Estats Units. 

� Com a resposta a les dificultats percebudes per a la caracterització 
adequada de determinats entorns geològics, s’ha desenvolupat en els 
últims anys els sistemes de barreres tecnològiques robustes. La 
combinació d’aquests sistemes amb barreres físiques i controladors 
químics, ofereixen una confiança sobre la capacitat de garantir un alt 
grau de contenció a llarg termini en relació a la formació geològica. 

� Complementant una millor comprensió científica i amb dades procedents 
d’estudis experimentals, s’ha aplicat uns models matemàtics millorats i 
unes tècniques avançades de computació que faciliten la representació 
més realista del comportament potencial dels sistemes 
d’emmagatzematge geològic i dels seus components. 

 
Des del punt de vista dels científics potser no queden molts obstacles per 
superar i fins l’actualitat, han obtingut coneixements tècnics suficients a partir 
d’una col�laboració internacional sobre la gestió dels residus. Però és necessari 
començar a aplicar-los i acabar amb aquest problema. És important que l’opinió 
pública estigui informada sobre les diferents actuacions que es plantegen en la 
gestió dels repositoris finals, ja que la política, en aquest cas, no hauria 
d’interferir-hi, però sí recolzar en tot moment els programes científic i tècnics 
que es puguin dur a terme. És com un cercle viciós que es reflexa en tots els 
països, com la ciutadania no està molt convençuda, els polítics no opten per 
cap postura i no influeixen ni lideren una solució i així successivament. S’ha de 
progressar no només en el camp tècnic, sinó també en el social i polític. 
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Per il�lustrar la situació dels programes internacions i les últimes decisions 
presses en aquest últims anys, es pot indicar: 
 

� Alemanya, actualment ha interromput els seus treballs d’explotació en 
formacions salines en Gorleben, i està realitzant una revisió del programa 
en la seva totalitat, on s’inclou el desenvolupament dels criteris per a la 
selecció d’emplaçaments definitius. 

� França, fins el 2006 va estar preparant el seu procés de presa de 
decisions sobre el futur desenvolupament del seu programa de “tres 
eixos” (Tecnologia de separació i transmutació, emmagatzematge a llarg 
termini i el definitiu). El seu laboratori en roca de Bure ha començat la 
seva fase de construcció. 

� Els Estats Units, es troba en una fase de considerar les recomanacions 
relatives a l’emmagatzematge que li ofereix el seu projecte en Yuacca 
Mountain. I es troba decidint la renovació de la llicència de la planta pilot 
d’aïllament de residus (WIPP). 

� Finlàndia, com bé s’ha comentat, el Parlament ha pres la decisió 
preliminar sobre la ubicació del repositori geològic en Olkiluoto, donant 
així un gran pas en el desenvolupament del seu programa. 

� Suècia ha donat llum verda pel seu programa d’emmagatzematge 
definitiu del combustible gastat, tot i que encara es troba investigant dos 
emplaçaments candidats, un d’ells Forsmark.  

� El Japó ha creat una organització per la implantació i ha reorganitzat 
l’estructura administrativa amb vistes d’avançar a la fase de selecció d’un 
emplaçament definitiu, que podria ser Rokkasho al nord de Tokio. 

� Bèlgica ha obtingut un important handicap en el seu programa amb la 
finalització del informe SAFIR. 

� Canadà gràcies a la seva nova legislació d’inicis de segle, està 
implementant un nou marc per a la gestió dels residus radioactius.  

 
Cada país, sense oblidar la important i necessària col�laboració internacional pel 
que fa als programes que es desenvolupen, s’ha de fer responsable dels seus 
propis residus. Quan es parla de residus, amb una radioactivitat de tan alt risc 
que durarà varis milers d’anys, és necessari d’uns principis ètics que han de 
guiar en la selecció d’una bona estratègia de desenvolupament, tal com: 
 

� S’ha de tenir present les responsabilitats futures en el desenvolupament 
de nous projectes. 

� El que genera els residus ha d’assumir i subministrar els recursos 
necessaris per a la seva gestió sense deixar cargues indesitjables a les 
generacions futures. 

� Els residus s’ha de gestionar de forma que assegurin una adequada 
protecció de la salut pública i de l’entorn ara i en un futur. 

� L’estratègia de gestió no s’ha de basar en la presumpció d’una estructura 
social estable en un futur indefinit ni en uns possibles avenços 
tecnològics. 

 



Barreres argiloses per l’aïllament geològic profund de residus  

 
CONCLUSIONS  99  

I finalment comentar que aquesta tesina és un punt de partida per a una futura 
guia per informar a l’opinió pública, d’una manera àgil, sobre els processos i 
solucions que es duen a terme en la gestió final dels residus radioactius en 
l’àmbit internacional. Es considera, com bé s’ha indicat en el transcurs d’aquest 
document, que la societat té un gran pes per avançar en aquest camp i han de 
tenir l’oportunitat de participar en el procés de presa de decisions. A més, en 
legislació europea existent i en els nous projectes de llei, no només es fomenta 
aquesta disponibilitat d’informació i participació de la societat, sinó que és un 
requisit. 
 
 
 


