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(Giải pháp mang tính tự nhiên, vật liệu chống xói lở bờ sông, bờ biển)

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

NHẬT-VIỆT
Hotline : 081-2355-000
Email : info@jvtek.com.vn
Website: http://jvtek.com.vn

Rọ đá bảo vệ chân công trình,
chống xói lở bờ sông, bờ biển

 Hệ thống thông tin công nghệ mới (NETIS) của Nhật Bản: Đăng kí số KT-000028-V

RỌ ĐÁ COMPOSITE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK)

Rọ Đá Composite
Rọ Đá Composite là túi vật liệu được chế tạo kiểu lưới dệt Raschel bằng các
sợi tổng hợp polyester. Sản phẩm này có đặc điểm là nhẹ và có độ bền tuyệt
hảo. Nhờ đó, Rọ Đá Composite được đề xuất sử dụng nhiều vào các công
trình bảo vệ bờ sông, mái dốc, chân mố trụ cầu, và cho việc chặn lũ, chống
xói lở bờ sông, bờ biển.







Vật liệu được làm từ sợi hóa học chuyên biệt, chống ăn mòn.

Sản phầm bảo tồn môi trường
Thân thiện với trái đất
Hàm lượng sợi tái chế từ 50% trở lên
Eco Mark số 04105029

Dự án (vật liệu xây dựng/ sản phẩm/ công nghệ)
đã được kiểm duyệt và chứng nhận bởi Trung tâm
nghiên cứu công trình công cộng Số 0109.

Thông qua 2 lớp lưới dệt kiểu Raschel, túi có cấu trúc chắc chắn và mắt lưới dày, giữ được toàn bộ vật liệu trong
túi. Ngay cả khi túi bị hư hại một vài chỗ, túi vẫn giữ tốt toàn bộ vật liệu đựng phía trong nó.
Với đầy đủ tính đàn hồi, túi đá thích hợp cho việc bảo vệ chân công trình, túi cũng có thể thay đổi hình dạng
theo bề mặt, địa hình đáy sông, bờ sông. Với công tác lấp đầy, túi cũng thực hiện một cách linh hoạt cho sự lấp
đầy phù hợp với các khoảng trống cần lấp đầy.
Có thể dùng linh hoạt nhiều loại vật liệu lấp đầy, như đá hộc, sỏi cuội, gạch đá vỡ hoặc bê tông cục.
Việc thi công chủ yếu được thực hiện bằng máy, với cả hai công việc thi công chính là đổ đầy đá vào túi và lắp
đặt túi vào vị trí công trình. Ngoài ra, những phần việc thủ công cũng không yêu cầu những người thợ có tay
nghề cao. Vì vậy, công tác xây dựng sẽ nhanh hơn, trôi chảy hơn, và từ đó rút ngắn thời gian xây dựng.

1. Đặt túi vào khuôn (sao cho giữa đáy
túi và mặt đất có một khoảng hở nhỏ)

4. Buộc dây buộc cổ túi

2. Đổ đầy vật liệu vào trong túi

3. Nhấc túi lên khỏi mặt đất

5. Nhấc lên và di chuyển

6. Xếp đặt tạm thời
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 Tiêu chuẩn so sánh (cho mỗi 10 túi)
Mục
Người quản lý
Thợ thủ công
Người lao động
Túi vật liệu
Vật liệu lấp đầy
Máy đào
Thuê cần trục đánh
nhám địa hình
Chi phí chung khác






Đơn vị

Tiêu chuẩn

Khoảng 50 – 300 mm
Loại điều khiển chạy xăng, bánh
xích, khả năng đánh đống: 0.8 m3, khả năng
thu dọn: 0.6m3
Loại điều khiển chạy xăng, cần
trục thủy lực, 25t
Không quá 2% của giá nhân công

Người
Người
Người
Túi
m3
Ngày

1t
0.23
0.23
0.46
10
6.2
0.23

Ngày

0.23 0.25 0.26 0.28

LS

1

2t
0.25
0.25
0.5
10
12.5
0.25

1

3t
0.26
0.26
0.53
10
19.0
0.26

1

4t
0.28
0.28
0.56
10
25.0
0.28

1

Việc thuê cần trục địa hình là chi phí cho công việc. Những chi phí này bao gồm giá nhân công điều khiển máy và giá nhiên liệu.
Rọ đá sẽ được chất đống ngẫu nhiên hoặc theo nhiều tầng.
Tiêu chuẩn so sánh bao gồm lắp đặt khuôn mẫu, đổ đầy vật liệu, di chuyển ngang, xếp đặt tạm thời và lắp đặt.
Chi phí chung khác bao gồm khuôn thi công và dây thừng kết nối được dự toán không quá 2% của giá nhân công ở thời điểm cực đại.
Với những loại 2t và 3t, được trích dẫn từ “công việc đóng bao đá” trong Tiêu chuẩn Dự toán cho công trình dân dụng, Bộ Đất đai, Cơ
sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, trang 427-428 FY2004

 Kích thước xây dựng tham khảo
Loại FBU-10(S) FBU-20(S) FBU-30(S) FBU-40(S)
Giá trị thiết kế
(1t)
(2t)
(3t)
(4t)
1700
2100
2400
2700
Đường kính
550
700
750
900
Chiều cao
300
400
500
500
Chiều cao vòng tròn




Vật liệu lấp đầy: sỏi đá kích cỡ từ 150~250 mm.
Giá trị thiết kế không xem xét sự giãn dài của vật liệu sợi.
Những kích thước này chỉ là tham khảo. Chiều cao hay đường kính thiết kế có thể thay đổi do sự khác nhau về kích thước, tỷ trọng
của đá và điều kiện đất nền công trường. Trong trường hợp những túi đá được phân lớp, những kích thước này có thể lấy nhỏ hơn
giá trị thiết kế, phụ thuộc vào khối lượng và phương pháp phân lớp, vì vậy sự điều chỉnh sẽ tùy thuộc cho mỗi công trình.

Chiều cao

Chiều cao
vòng tròn
Đường kính
Bản vẽ xây dựng của rọ đá

 Những điểm cần quan tâm
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Khi vật liệu được trở tới, tính toán chính xác và tập hợp chúng vào một chỗ cho phù hợp.
Mở túi hết sức cẩn thận, đặc biệt là khi xử lý cắt hoặc kéo, không gây hư hại túi vật liệu.
Khi lắp đặt, túi nên được xử lý cẩn thận. Tránh làm rơi túi, tháo móc sau khi túi đã được đặt vào vị trí thiết kế.
Những vật liệu của túi đá có thể bị chảy ở nhiệt độ cao. Tránh nguồn lửa lên trên lớp phủ nơi mà rọ đá được lắp đặt.
Từ quan điểm sinh thái học, tránh sử dụng vật liệu bê tông cho việc lấp đầy túi ở những con sông với tốc độ dòng chảy thấp.
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Đặc điểm kỹ thuật

 Tiêu chuẩn kỹ thuật của rọ đá
Loại

1t
FBU-10, FBU-10(S)

2t
FBU-20, FBU-20(S)

3t
FBU-30, FBU-30(S)

4t
FBU-40, FBU-40(S)

Kích thước (WxH)

2500 x 1500mm

2800 x 2100mm

3400 x 2200mm

3400 x 2600mm

Hình dạng

Túi ( 2 lớp)

Sợi lưới

Kết cấu lưới

FBU-10, FBU-20, FBU-30, FBU-40:
Lưới dệt kiểu Raschel bằng sợi polyester tái chế (sợi nhuộm đen a) )
FBU-10, FBU-20, FBU-30, FBU-40:
Lưới dệt kiểu Raschel bằng sợi polyester (sợi nhuộm đen a) )
Dây loại 1670dtexd) x 10
Dây loại 1670dtexd) x 15

Kích cỡ ô lưới

Ô lưới 25 mm

Dây thừng buộc cổ
túi
Dây treo

Polyeser ( sợi nhuộm đen a)) Ø 6 mm

Đặc tính cường độ

Dây thừng buộc
đáy
Sợi lưới
Dây thừng buộc cổ
túi

Dây treo
(treo 6 điểm)
Dây thừng buộc
đáy

Sử dụng

Vật liệu lấp đầy

Polyeser ( sợi nhuộm đen a)) Ø 9 mm

Polyeser ( sợi nhuộm đen a)) Ø 12 mm

Polyeser ( sợi nhuộm đen a)) Ø 9 mm
Cường độ kéo b) ≥ 450 N (xấp xỉ 45kgf) / dây
Cường độ kéo b) ≥ 650 N (xấp xỉ 65kgf) / dây
25 % ≤ độ giãn dài ≤ 40%
25 % ≤ độ giãn dài ≤ 40%
Polyeser Ø 6 mm
Cường độ kéo c) ≥ 3.5 kN (xấp xỉ 0.35 tf) / dây
Độ giãn dài ≤ 40%
Polyeser Ø 9 mm
Polyeser Ø 12 mm
Cường độ kéo c) ≥ 12 kN (xấp xỉ 1.2 tf) / dây
Cường độ kéo c) ≥ 22 kN (xấp xỉ 2.2 tf) / dây
Độ giãn dài ≤ 40%
Độ giãn dài ≤ 40%
Polyeser Ø 9 mm
Cường độ kéo c) ≥ 12 kN (xấp xỉ 1.2 tf) / dây
Độ giãn dài ≤ 40%
Sỏi cuội, gạch đá vỡ, bê tông vụn (đường kính cỡ hạt: 50 mm ~ đầu người e))

Khả năng

Xấp xỉ 0.5 ~ 0.62 m3

Xấp xỉ 1 ~ 1.25 m3

Xấp xỉ 1.5 ~ 1.9 m3

Xấp xỉ 2 ~ 2.5 m3

Khối lượng

Xấp xỉ 1 t f)

Xấp xỉ 2 t f)

Xấp xỉ 3 t f)

Xấp xỉ 4 t f)

4.3 kg

5.0 kg

10.5 kg

12.3 kg

Khối lượng túi

a) Sợi nhuộm đen: Than đen được nhào trộn với hỗn hợp nguyên
liệu. Sợi được chế tạo bằng cách cuốn và kéo vật liệu.
b) Cường độ chịu kéo: Tuân theo JIS A8960.
c) Cường độ chịu kéo: Tuân theo JIS L 2707.
d) Tham khảo “Decitex”, hoặc một đơn vị khối lượng của sợi
dạng g/10000 m.
e) Nếu vật liệu lấp đầy sử dụng có kích thước lớn hơn kích thước
khuyến nghị thì túi sẽ dễ bị rách.
f) Những khối lượng này biểu thị giá trị tham khảo khi chèn đầy
với đá tự nhiên (đá vỡ kích cỡ 50 mm ~ đầu người) với tỷ
trọng thông thường (2.65). Nếu bê tông vụn được sử dụng
chèn đầy, khối lượng biểu thị có thể bị giảm bởi vì tỷ trọng
nhỏ hơn của bê tông.

Dây buộc cổ túi

Dây treo

Lưới sợi (2 lớp)
Dây buộc đáy túi
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 Bảng tiêu chuẩn chất lượng tương thích của rọ đá composite
Phương pháp xác nhận kết quả
Tiêu chí

Đặc điểm yêu cầu
Phương pháp thí nghiệm

Giá trị tiêu chuẩn

Kết quả thí nghiệm và
giá trị đo của rọ đá

(2 lớp): ≥
400 𝑁
Kiểu 2t
Cường độ

Túi phải có cường độ đảm
bảo để chúng không bị rách
thậm chí khi đầy vật liệu và
được treo lên từ cần cẩu

Thí nghiệm kéo
(Tuân theo JIS A8960)

Cường độ yêu cầu phải
được duy trì thậm trí nếu có
sự suy giảm do tia UV.
Sức kháng thời
tiết

Kiểu chất lượng ngắn hạn:
Sức kháng thời tiết không
được yêu cầu.
Kiểu chất lượng dài hạn:
Tuổi thọ khoảng 30 năm.

Sức kháng cháy

Sự cháy lưới sợi phải không
được lan tràn trong điều
kiện khi rọ đá được lấp đầy
vật liệu.

Sự tương thích
với môi trường

Phải không bị tẩy rửa ra
những chất có hại, cái mà có
thể tương tác với hệ sinh
thái môi trường.

Sự đồng nhất

Sự đồng nhất của chất lượng
sản phẩm phải được đảm
bảo.

Độ tin cậy của
khoảng cách ô
lưới và lưới sợi.

Phải không có sự rơi ra
ngoài của vật liệu trong túi
hoặc sự phát triển của
những đứt gãy lưới sợi.

(Sau khi chiếu xạ 7500
giờ bằng tia UV theo JIS
L 0842, một thí nghiệm
sức kháng thời tiết kiểu
đèn hồ quang carbon
ngọn lửa mở, thì một thí
nghiệm kéo tuân theo JIS
A 8960 phải được thực
hiện)

525 N

(2 lớp): ≥
500 𝑁
Kiểu 4t

Thí nghiệm sức kháng
thời tiết (chỉ áp dụng cho
kiểu chất lượng dài hạn)

(1 lớp): ≥
700 𝑁

(1 lớp): ≥
900 𝑁

757 N

(2 lớp): ≥
200 𝑁
Kiểu 2t

(1 lớp): ≥
200 𝑁

317 N

(2 lớp): ≥
200 𝑁
Kiểu 4t

(1 lớp): ≥
200 𝑁

492 N

Ngọn lửa phải không
được làn tràn rộng ra
ngoài khu vực cháy.

Sự xác nhận đã được
thực hiện với kết quả là
đám cháy không lan
tràn rộng ra ngoài khu
vực cháy.

Những chất có hại phải
không bị tẩy rửa ra môi
trường.

Sự xác nhận đã được
thực hiện với kết quả là
những chất có hại, cái
mà có thể tương tác với
hệ sinh thái, không bị
tẩy rửa và khối lượng rọ
đá gần như không thay
đổi.

Cho mỗi 20.000 túi rọ đá,
một thí nghiệm kéo được
thực hiện một lần (tuân
theo JIS A 8960)

Những giá trị tiêu chuẩn
về cường độ phải được
thỏa mãn.

Cứ 20.000 túi rọ đá làm
một thí nghiệm kéo
(tuân theo JIS A8960).

Sự xác nhận trước bởi
nhân viên giám sát.

Khoảng cách ô lưới
phải có kích thước để
không cho phép vật liệu
trong túi rơi ra ngoài và
lưới sợi phải được xử lý
sao cho sự rách phải
không tiếp tục được mở
rộng.

Thí nghiệm đã được xác
nhận rằng túi rọ đá có
một kết cấu và khoảng
cách ô lưới đảm bảo
ngăn chặn sự rơi ra
ngoài của vật liệu trong
túi, thậm chí khi túi bị
đứt gãy một vài vị trí.

Thí nghiệm cháy

Thí nghiệm đun sôi
Thí nghiệm cấp dưỡng
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Lớp phủ bảo vệ chân và đáy sông, biển và trụ cầu
Block

Ví dụ 1

Rọ Đá

Rọ Đá

Loại 2t

Bê tông

Lớp phủ bảo vệ chân công trình, sông Tenshio (Hokkaido)

Xây dựng vào tháng 8 năm 2003

Δ Đang thi công
Ví dụ 2

Δ Đang thi công

Loại 4t, Lớp phủ bảo vệ chân công trình, sông Takeda (Quận Fukui)

Đá chèn móng
Rọ đá

Cọc ván thép

Xây dựng sử dụng sà lan

Cần trục xây
dựng dưới nước

Vị trí
đặt tạm

Xây dựng vào tháng 5 năm 2011
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Lấp đầy lên trên những khối bảo vệ chân công trình

Ví dụ 3

Loại 2t

Lấp đầy lên đáy sông

Ví dụ 4

Loại 2t

Lấp đầy lên đáy sông

Sông Ochi (Quận Fukui)

Sông Hori (Quận Fukushima)
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Công tác nền móng cho đường tạm

Ví dụ 5

Loại 4t

Công tác nền móng cho đường tạm (nền đắp tạm)
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Những ví dụ ở vùng ven biển
Nơi chịu tác động từ sóng có giới hạn

Ví dụ 6

Loại 2t Xây dựng bằng tiền trợ cấp dành cho phát triển đường, 2 và 3 (đê biển)
- Horisaka, Mikata-cho, Kikata-gun, Quận Fukui

Xây dựng từ tháng 8 năm 2004

Ví dụ 7

Loại 2t Phục hồi những hư hại từ cơn bão Songda 2004, xây dựng phục hồi
đường bờ biển (bảo vệ chân công trình bằng ngắt sóng)
- Đường Hironigata, thành phố Kure, Quận Hiroshima

Xây dựng từ tháng 12 năm 2004

Ví dụ 8

Loại 4t Đê tích trữ cát

Offshore Haneda (Tokyo)
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Bảo vệ chân công trình / chống xói lở
cho lớp phủ / trụ cầu

Loại 2t Lớp phủ ở hồ

Ví dụ 9

Hồ Tazawa ( Quận Akita)

Trước khi xây dựng

Sau khi xây dựng

Trước khi xây dựng

Sau khi xây dựng
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Ví dụ 10

Loại 2t

Lớp phủ bảo vệ chân công trình

Sông Ishizaki (Quận Miyagi)

Xây dựng từ tháng 3 năm 2004

Ví dụ 11

Loại 2t

Lớp phủ bảo vệ chân công trình

Sông Yoshino (Quận Tokushima)

Xây dựng từ tháng 5 năm 2004

Đang xây dựng
Ví dụ 12

Vừa mới xây dựng xong

Loại 2t Chống xói lở cho tường cải tạo lòng sông, sông Tone (Quận Chiba)
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Những công trình phục hồi thiên tai
Ví dụ 13

Loại 2t Xây dựng tạm khẩn cấp trên lề đường cao tốc quận 183
tuyến Kami-ikari-onyu Phá hủy 25m chiều dài của một trong hai làn đường

Công việc sửa chữa

Ví dụ 14

Loại 2t
Xây dựng tạm khẩn cấp
Đường địa phương thành phố Fukui

Kunimi-cho, thành phố Fukui

Công việc sửa chữa
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 Làm thế nào để kết nối các Rọ Đá với nhau
 Dây thừng kết nối là sợi nhuộm đen polyester, Ø 12mm (vận chuyển với cuộn 200 m).
Số hiệu sản phẩm: ROPE-ESBK-M-D12-200.

Cắt theo chiều dài được chỉ định ở công trường.

Đề phòng rối: quấn điểm cắt với một băng vinyl, sau đó đặt vào máy cắt.
 Liên kết dây thừng và túi (ví dụ)
(1) Các dây treo đối diện được buộc với nhau bằng 2 nút thắt chặt;
(2) Kết nối các túi rọ đá với nhau theo các kiểu 2 hướng, 3 hướng hoặc 4 hướng. Sử dụng dây
đơn để liên kết các rọ đá loại 1t và 2t; dây đôi để liên kết các rọ đá loại 3t và 4t.
 Những cái dây màu trắng được sử dụng trong ảnh để chỉ rõ dây buộc và mối nối được rõ
ràng. Trong thực tế những dây thừng này là mầu đen.
 Đây là một ví dụ về liên kết. Cần lựa chọn phương pháp liên kết cho phù hợp theo với
những điều kiện công trường.
 Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với văn phòng gần nhất của chúng tôi.

Số lượng dây kết nối cho loại 1t, 2t và 3t, 4t

Kết nối kiểu 2 hướng

Kết nối kiểu 3 hướng

Kết nối kiểu 4 hướng

Bảng đóng gói túi rọ đá
Số hiệu sản phẩm
FBU-10 (S)
(loại 1t)
FBU-20 (S)
(loại 2t)
FBU-30(S)
(loại 3t)
FBU-40(S)
(loại 4t)

Số lượng trong Trọng lượng
Chiều dày Rộng Cao
Hình dạng
1 gói
(kg/gói)
(cm)
(cm) (cm)
5

21.5

5

25

20

65

50

25

65

50

Gói
2

21

25

60

40

2

24.6

35

65

45
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 Dụng cụ hỗ trợ thi công – Khuôn rọ đá (Bằng sáng chế No. 529686)

Khuôn cho loại 1t, 2t (chia thành 4 mảnh, trọng
lượng khoảng 23kgx4 = 92kg):

Đường kính miệng

 Đường kính miệng: 162 cm
Chiều
cao
đứng

Chiều
dài
xiên

 Đường kính đáy: 107 cm
 Chiều cao đứng: 90 cm
 Chiều dài xiên: 94 cm

Đường kính đáy

 Thể tích tổng: 1.33 m3
 Số sản phẩm: KATAWAKU-PURIN-1T/2T.

Khuôn cho loại 3t, 4t (chia thành 4 mảnh, trọng
lượng khoảng 35kgx4 = 140kg):

Đường kính miệng

 Đường kính miệng: 215 cm
Chiều
cao
đứng

Chiều
dài
xiên

 Đường kính đáy: 163 cm
 Chiều cao đứng: 90 cm
 Chiều dài xiên: 94 cm

Đường kính đáy

 Thể tích tổng: 2.57 m3

 Số sản phẩm: KATAWAKU-PURIN-3T/4T.

1) Khuôn có kết cấu hình dạng côn;
Đặc điểm sản phẩm:

2) So với kết cấu khuôn hình trụ, kết cấu khuôn hình côn cho phép dễ dàng
nhấc túi đá lên;
3) Sử dụng khuôn dạng côn sẽ cho phép thời gian thi công nhanh hơn.

 Dụng cụ hỗ trợ thi công – móc tự động (mẫu dụng cụ đã được đăng kí)



Móc tự động có thể được cho thuê bởi JVTek;



Khi dây thừng đính kèm được kéo thì móc được nâng lên và
giải phóng dây treo túi rọ đá;



Tên sản phẩm: Móc tháo từ xa;



Số sản phẩm: ENKAKUHOOK-5T
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM

Dự án kè Nồi Rang, Quảng Nam

Dự án cầu Yên Xuân, Nghệ An

Dự án đê chắn cát, cảng Cửa Việt, Quảng Trị
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(Giải pháp mang tính tự nhiên, vật liệu chống xói lở bờ sông, bờ biển)
NAHERWASSEBAU
Rọ đá composite bảo vệ chân công trình, chống xói lở
Hệ thống thông tin công nghệ mới (NETIS) của Nhật Bản: Đăng kí số KT-000028-VE

Rọ Đá Composite

Sản phẩm bảo tồn môi trường thiên nhiên
Thân thiện với môi trường
Sợi polyester tái chế chiếm trên 50%
Eco Mark công nhận số 04105029

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT (JVTEK)
VIET-JAPAN ADVANCED TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Công ty Cổ phần Công nghệ tiên tiến Nhật - Việt (JVTEK) đặt trụ sở tại thủ đô Hà Nội và được thành lập
bởi những nhà sáng lập đã có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ. Cụ thể,
JVTEK chuyên về tư vấn, chuyển giao công nghệ và những thiết bị công nghệ cao, nghiên cứu và phát
triển trong lĩnh vực xây dựng, môi trường và kiểm tra vật liệu. Với nhiệt huyết và tinh thần của toàn thể
công ty, JVTEK cam kết mang những giải pháp hữu hiệu phục vụ cho khách hàng, đồng thời đem đến
những giá trị cộng đồng. Ứng dụng công nghệ mới, JVTEK đã tham gia nhiều dự án cũng như thành lập
mối quan hệ đối tác lâu dài với những công ty trong và ngoài nước (Nhật Bản, Mỹ…), các viện nghiên
cứu và các trường đại học.

Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: P403, 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000
Email
: info@jvtek.com.vn
Website
: http://jvtek.com.vn
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