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Avui dia, trobem en el mercat 
productes i sistemes d’injec-
ció d’una tecnologia avança-
da que s’adapten a qualsevol 
situació i que permeten cre-
ar pràcticament “un vestit 
a la mida” per a cadascuna 
de les situacions possibles 
en l’obra. Aquests productes 
i sistemes, juntament amb 
l’experiència de les empre-
ses aplicadores, possibiliten 
solucions reeixides per a 
tots els problemes d’entrades 
d’aigua en l’execució de les 
obres de túnels.

New Dry Impermeabiliza-
cions, SL, empresa aplicado-
ra homologada de productes 
de bASF Construction Che-
micals España, dedicada a 
la impermeabilització i al 
segellament de tota mena 
de vies d’aigua, així com a 
la reparació estructural de 
formigó i reforç estructural, 
pretén explicar els diferents 
usos i l’abast de la injecció 
de resina, com també les for-
mes d’actuar a l’hora de dur 
a terme l’execució i els seus 
mètodes.

INjECCIONS DE RESINA
L’excavació d’un túnel im-
plica un risc pel que fa a 

terreny pobre i inestable 
pot millorar si s’omple la 
discontinuïtat injectant-hi 
materials que ofereixin una 
resistència i una adhesió 
suficients. Per tant, les in-
jeccions de túnels poden 

En el procés per construir infraestructures de túnels, ens trobem en situacions diferents en 
funció del terreny, la localització o efectes diversos que ens duen a establir protocols dife-
rents d’actuació per combatre d’una manera ràpida i eficaç la filtració d’aigua en el túnel. 
Departament Tècnic de New Dry Impermeabilitzacions, SL.

les condicions del terreny 
inesperat. un dels riscos és 
arribar a una gran quan-
titat d’aigua del terreny a 
altes pressions. Els cabals 
menors d’aigua subterrània 
també poden causar proble-
mes al túnel o als voltants. 
Les filtracions d’aigua són 
la raó més freqüent per la 
qual s’injecta el terreny 
circumdant d’un túnel. La 
via d’entrada d’aigua sub-
terrània pot ser controla-
da mitjançant preinjecci-
ons, abans de l’excavació, o 
postinjeccions, després de  
l’excavació.

La manca de consolida-
ció del terreny i/o el terreny 
inestable del túnel és una 
altra possible raó per a l’ús 
dels mètodes d’injecció. un 

Sistemes d’impermeabilització 
en un túnel mitjançant 
mètodes d’injecció

La via d’entrada 
d’aigua 
subterrània es 
pot controlar 
mitjançant 
injeccions de 
resina, abans 
o després de 
l’excavació.

Impermeabi· 
lització 
mitjançant  
injecció 
de resina.
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diferenciar-se de la següent 
manera:
—  Preinjecció d’excavació, 

en què les perforacions 
es fan al començament 
de l’excavació del túnel 
cap al terreny i la resina 
s’injecta i es deixa reacci-
onar abans de continuar 
avançant. A vegades, la 
preinjecció es pot execu-
tar des de la superfície, 
principalment per a tú-
nels poc profunds, amb 
accés lliure al terreny de 
superfície sobre el túnel. 
L’execució d’aquesta clas-
se d’injecció permet l’exe-
cució de trams de túnel 
en terrenys amb condici-
ons desfavorables.

—  Postinjecció d’excavació, 
en què la perforació i la 
injecció es duen a terme 
en algun lloc interior al 
llarg de la zona ja exca-
vada del túnel, cosa que 
millora la salubritat de 
l’estructura, la durabili-
tat i la seguretat, i per-
met el correcte funcio-
nament i la conservació 
posterior de l’estructura. 
Alguns dels punts crítics 
on es fa aquesta classe 
d’injeccions són :

•  Juntes entre mòduls de 
pantalla

• Juntes de dovella
• Taps de dovella
• Juntes fredes
•  Filtracions diverses en zo-
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nes adjacents al túnel (sor-
tides emergència, accessos, 
pous...)

•  Petites reparacions de l’es-
tructura.

CLASSES DE RESINA
La resina no curada és líqui-
da quan entra en contacte 
amb l’aigua. El seu compo-
nent reactiu i dependent de 
la temperatura, la quantitat 
emprada d’accelerador, la 
viscositat o la naturalesa 
fan la seva funció segons els 
requisits exigits.

Hi ha diferents classes 
de resina, com dèiem més 
amunt. Entre aquestes clas-
ses destaquem:
—  Escumant de poliuretà 

d’un component, que re-
acciona amb l’aigua del 
terreny, ideal per com-
batre la penetració d’ai-
gua de manera ràpida i 
eficaç. En els casos més 
complexos, es combina 
amb sistemes drenants i 
catalitzadors que perme-
ten variar els temps de 
reacció i les expansions. 
Es requereix una bomba 
d’alta pressió per utilit-
zar-ne.

—  Escumant de poliure-
tà de dos components, 
en què la reacció es for-
ma barrejant els com-
ponents en relació 1:1. 
És ideal per combatre 
la penetració d’aigua de 
manera ràpida i eficaç, 
així com l’estabilització 
de sòls poc competents. 
Es requereix una bomba 
bicomponent per apli-
car-ne.

Classe de resina
Vies 
d’aigua

Humitats Consolidació
Farciment 
de cavitats

Esquerdes/
fissures

Sistema 
d’injecció

Expansió

Escumant de 
poliuretà d’1 comp.*

x x x 1 comp. De 0 a 30

Escumant de 
poliuretà 2 comp.

x x x 2 comp. De 0 a 25

D’urea silicats x x x x 1-2 comp. De 0 a 20
resina acrílica x x 1 comp. 0

Escumants  
de poliuretà.

*Components
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—  D’urea silicats de dos 
components, en què la 
reacció no escumejant 
es forma barrejant els 
components en relació 
1:1. És ideal per a la con-
solidació i estabilització 
de roques fracturades, 
terrenys sorrencs i poc 
competents i bloqueig de 
vies d’aigua. Es reque-
reix una bomba bicom-
ponent per aplicar-ne.

—  La resina acrílica, de 
viscositat molt baixa, 
bona penetrabilitat i alta 
reactivitat. Idònia per al 
segellament de fissures 
i la reparació de revesti-
ments de formigó prefa-
bricat i túnels de maons 
i maçoneria.

CLASSES D’INjECTORS
—  Injectors superficials: es 

fan servir específicament 
per a la injecció de fissu-
res/esquerdes on no cal-
gui una pressió elevada i 
en situacions de poca pro-
funditat de penetració del 
material. És un sistema 
no gens destructiu per a 
l’estructura. Es col·loquen 
per adherència del mateix 
injector sobre la zona a 
segellar mitjançant adhe-
sius epoxi d’alta resistèn-
cia amb una distribució 
aproximada de 4-5 unitats 
per mil·lilitre. Segons l’ús 
que se’n faci i la funció que 
tinguin, es determinen 
el diàmetre i el material  
adequat.

—  Injectors interns: se’n 
fa un ús molt ampli a 
causa de la gran varietat 
de diàmetres i longituds. 
Permeten injeccions en 
què calen una pressió 
elevada i una profundi-
tat de penetració del ma-
terial a curta i mitjana 
distància. Els injectors 
es col·loquen fent perfo-
racions que asseguren la 
intersecció amb la zona a 
segellar per a una fixació 
mecànica posterior i una 
injecció a alta pressió del 
material.

—  Llances d’injecció: tot i 
tenir una gran varietat 
de diàmetres i longituds, 
es fan servir sobretot en 
la injecció d’extradós de 
túnels i en terrenys. Per-
meten injeccions en què 
calguin una pressió ele-
vada i una profunditat de 
penetració del material a 
llarga distància. Els in-
jectors es col·loquen fent 
perforacions que assegu-
rin la intersecció amb la 
zona a segellar per a la fi-
xació mecànica posterior 
i la injecció a alta pressió 
del material. n
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Referència  
d’obra.


