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СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА
БЕТОННИ ТУНЕЛИ



Тунелите могат да са предмет на натоварен трафик и 
вибрации, температурни промени, увреждане от корозия 
и цикли на замръзване и размразяване, които влияят на 
дълготрайността на тунела.

Адекватната хидроизолация предотвратява проникването 
на влага и химикали в бетона и металните компоненти на 
тунела. Тя защитава дълготрайността и структурната цялост 
на бетона; като цяло удължава срока на експлоатация 
на тунела. Krystol® Системата за хидроизолация на 
Kryton  защитава конструкционната арматура от корозия 
и осигурява дълготрайно решение за предотвратяване на 
течове, което работи за целия срок на живот на тунела.

Независимо дали използват отлят на място, торкрет и/
или предварително отлят бетон за изграждането на 
вашия тунел, Krystol Internal Membrane™ или KIM® може 
да бъде добавена към бетона в завода или на място в 
бетоносмесителя, за да направи бетона водонепропусклив. 
KIM превръща самия бетон в хидроизолационна мембрана 
– елиминирайки нуждата от нанасяне на мембрана по 
повърхността.
KIM и Krystol системата за хидроизолация намаляват труда, 
строителните срокове и разходи за хидроизолиране на 
бетон. KIM работи и за намаляване на свиване и напукване 
по време на процеса по втвърдяване.

Добавянето на KIM към сместа ще хидроизолира бетона за 
целия срок на живот на тунела.

Изчезват тревогите по скъпи ремонти и ненужен престой; проектирате 
своите тунели с KIM смес и Krystol система за спиране на вода. Krystol 
технологията на Kryton развива кристали вътре в бетона, запълва пори и 
малки пукнатини, трансформирайки бетона и непробиваема за течности 
бариера. С KIM смес мембранните системи стават двойно осигурени.

 • Създаване на непроницаем бетон с добавяне на KIM в сместа
 • Запечатване на неподвижни строителни съединения с Krystol система за 

спиране на вода. Системата се състои от два продукта - Krystol Waterstop 
Grout (вътрешна или външна) и Krystol Waterstop Treatment.

ИЗГРАЖДАНЕ
НА ВОДОНЕПРОПУСКЛИВИ
ТУНЕЛИ С ДЪЛЪГ ЖИВОТ

KIM Отлят бетон

KIM в плоча

KIM Торкрет
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Там, където други системи за хидроизолация не успяват 
да се справят, Kryton има решение; единственото решение, 
което е силно като бетона и работи през 100% от времето.

 • Запечатвате пукнатини и спирате течове с Krystol система 
за ремонт на течове

 • Препокривате пори и люспи и хидроизолирате с Krystol 
Bari-Cote™

 • Ремонт на студени съединения с теч посредством Krystol 
система за ремонт на течове

 • Предотвратявате навлизането на вода като нанасяте 
Krystol T1® и Krystol T2®  на бетона от вътрешната страна 
на тунела

РЕМОНТ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА
СЪЩЕСТВУВАЩИ ТУНЕЛИ

ПРЕДИСТОРИЯ
През 2007 г. е завършено строителството на 180 км супер бърза магистрала, 
която включва пет двойки тунели през планините на провинция Сичуан, Китай.
Скоро след завършването на тунелите се налага ремонтирането им; почвените и 
скалисти условия в комбинация с дъждовния сезон бързо водят до напукването и 
теч на вода в новопостроените тунели. С приблизително 125.000 кв.м площ през 
тунелите работата по ремонт на хидроизолацията беше сериозно начинание.

РЕШЕНИЕ
Тъй като тунелите с теч вече са построени с отлят на място бетон, екипът на 
Kryton препоръчва използването на Krystol T1 & T2 покривна система от кристална 
циментова каша за нанасяне върху повърхност. Krystol T1 & T2 е двустепенна 
система за нанасяне с четка, която предотвратява навлизането на вода, поправя 

пукнатините и поддържа съществуващи бетонни структури. T1 запечатва бетона срещу пропускане на вода, а T2 
защитава повърхността от влага. След нанасянето химикалите се абсорбират в бетона, създавайки силна бариера 
срещу водата.
 
25,000 кг T1 & T2 са използвани за хидроизолацията на 125,000 кв.м тунелни стени и около 2,000 кг Krystol система за 
ремонт на течове за ремонта на 1,200 м напукан и течащ бетон.
По-малко от година по-късно Сичуан е ударен от силно земетресение, жертвите от което са повече от 68,000 души. 
Разрушени са селища и правителството е изразходвало 146.5 милиарда USD за изграждането им. Въпреки мащабното 
разрушение в следствие на земетресението хидроизолираните тунели в планините на Сичуан остават незасегнати.

Ремонт на тунели Юнан Шуима

РЕМОНТ НА ТУНЕЛИ ЮНАН ШУИМА
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Krystol Plug

Krystol Plug

Krystol Repair Grout

Krystol Repair Grout

Krystol Bari-Cote

Krystol T1

Krystol T2
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Централата на Kryton се намира в Канада, 
със 7 регионални офиса в Китай, Индия, Мексико, 
Сингапур, ОАЕ, САЩ и Великобритания. Нашите
решения се продават от над 50 дистрибутори
в цял свят. За да откриете най-близкия до вас 
дистрибутор на Kryton, моля, посетете
нашия уебсайт: www.kryton.com

CERTIFICATE No 05 /4 217 Certified to
NSF/ANSI 61

За новия пешеходен тунел са обсъждани няколко системи за хидроизолация, включително 
HDPE мембрана, PVC мембрана, двойно свързана, нанасяна със спрей циментова 
мембрана и циментови бетонни смеси. След оценка на разходите и строителните 
съображения по тези методи, е избрана комбинация от две системи за постигане на 
планираните и желани резултати. Решението е било да се използва Krystol вътрешна 
мембрана (KIM) на Kryton в структурните стени от торкрет-бетон и бетонните плочи на 
тунелите, а след това по стените да се нанесе двойно свързана, нанасяна със спрей 
мембрана.

Подземен бетонен тунел за лентова конвейерна система и зърнен силоз е построен с 
използване на Krystol Вътрешна мембрана (KIM) на Kryton, Krystol система за спиране 
на вода за съединения и Krystol система за ремонт на течове. Мястото на пристанището 
е токова, че тунелът е в постоянен контакт с морска вода и е било от критична важност 
тунелът да остане незасегнат т водата. Вода в транспортния тунел би могла да увреди 
цели контейнери със скъпо зърно. Освен това солената вода и нейната способност 
да корозира метала и конструкцията също са били ключов фактор при проектиране на 
хидроизолацията.

За новия полицейския център Манукау е изграден подземен тунел между центъра и 
съседната съдебна сграда. Тунелът е изграден от петдесет готови правоъгълни тръби с 
идеята за най-здрава цялост на конструкцията. Изпълнителят е избрал Krystol Вътрешна 
мембрана (KIM) на Kryton за хидроизолация, отчитайки отношението изпълнение спрямо 
цена. Всички петдесет готови тръбни сегмента съдържат KIM, с което се осигурява 
постоянната защита от навлизане на вода отвътре навън.

Пешеходен тунел на Knight Theater,
Шарлот, САЩ

Тунел за зърно, Ensenada Международен 
терминал, Енсенада, Баха Калифорния, 
Мексико

Тунел в Манукау полицейски център, 
Манукау, Нова Зеландия

Строителство в торкрет-бетон

Строителство с отлят на място бетон

Строителство с готов, отлят бетон


