
Gabió tubular flexible Rock Roll 

Bioenginyeria aplicada al paisatge



Una estructura pensada per oferir una 
alta resistència, ja sigui col·locada de 
forma tubular o com un llit unint les 
peces. 

Els gabions Rock roll es poden utilitzar 
en tots els ambients i són fàcilment 
colonitzables per les plantes. 

Tenen una durabilitat de entre 20 i 30 
anys

Muntat com a llit és una estructura 
vegetable que permet la transició d’un 
tram canalitzat a un de natural.

Gabions Rock Roll instal·lats per a protegir els Fiber Rolls (biorrotlles).

Descripció
Gabió tubular flexible estructurat en 
una xarxa de polietilè d’alta densitat i 
farcit de pedres. 

Estructura cilíndrica amb una xarxa de 
PE de 4mm de gruix i malla de 45x45mm 
amb una composició interior de graves. 
La longitud més habitual del gabió és 
de 2m i el seu diàmetre estàndard és de 
40cm.

El diàmetre de les graves oscil·la entre 5 
i 12cm i el pes és de 175kg/m.

Lligats entre ells esdevenen una 
estructura monolítica no rígida que 
s’adapta molt bé als espais fluvials.



Rock Rolls instal·lats

Hàbitats de nínxol

La mida de la pedra petita proporciona majors 
àrees d’aigua estancada on els sediments més 
fins es poden dipositar i proporcionar hàbitats de 
nínxol que poden ser ràpidament colonitzats per la 
vegetació submergida, marginal i emergent. 

Aplicacions

•	 Protecció de ribes

•	 Bioenginyeria en rius i torrents

•	 Zones intermareals

Investigacions realitzades 
a la Universitat de Swansea 
han revelat l’important 
valor d’hàbitat que els 
gabions Rock Roll ofereixen 
als invertebrats aquàtics. 
El farciment amb pedra 
més petita proporciona un 
hàbitat molt millor.



Aplicacions

Els gabions Rock Roll es poden utilitzar en projectes de Bioenginyeria del paisatge per obtenir una 
estructura robusta que absorbeixi l’energia del flux d’aigua i l’acció de les ones.

Això permet que els elements “vius” dels sistemes de bioenginyeria del paisatge es puguin establir en 
zones on els nivells d’energia serien massa elevats.

El tamany petit de la pedra permet a la vegetació establir-se amb facilitat i, per tant, tota el revestiment 
es converteix en un sistema vegetal.

El sistema requereix d’una correcta subjecció a 
la zona amb estaques o barres de ferro corrugat 
segons el sòl i les cotes d’erosió transitòria.

És un sistema molt útil com a fonament 
d’estructures de bioenginyeria del paisatge com 
l’entramat, ja que tenen el pes necessari per a no 
ser arrossegats i es poden vegetar.

Instal·lació de gabions Rock Roll subjectant una geomalla 
permanent

Després d’un any.

Bioenginyeria del paisatge: rius i torrents 



Aplicacions

Els gabions tubulars Rock Roll també es poden instal·lar de forma correlativa en la superfície de 
la llera i lligats entre ells per a gestionar trams fluvials amb transició entre zones formigonades i 
zones amb llera natural, ja sigui en entregues de torrents o rieres canalitzades, o bé en sortides de 
col·lectors.  Els gabions es poden cobrir de terra i plantar però en molts casos és la mateixa dinàmica 
fluvial la que els acaba tapant. La mida de la pedra permet la seva colonització per helòfits en zones 
on es mantingui una certa làmina d’aigua o humitat.

La clau del sistema és una correcta entrega amb els límits de l’estructura (zones formigonades, lleres 
naturals i talussos) i una bona subjecció dels gabions tubulars flexibles entre ells.

Llit de gabions 

Instal·lació a la sortida d’un col·lector Un any després

Instal·lació d’un llit de gabions en un tram de transició de canal a llera natural



Aplicacions
Protecció de ribes

Quan s’utilitzen conjuntament amb materials vegetats de bioenginyeria del paisatge es poden 
instal·lar en entorns amb nivells d’energia més elevats.

La resistència d’un Fiber Roll vegetat quan està protegit per un gabió tubular Rock Roll augmenta 
ben considerablement, el que significa que es poden utilitzar amb èxit en entorns més exigents. La 
vegetació dins del Fiber Roll migrarà cap al gabió Rock Roll al llarg del temps fins a la revegetació 
total del sistema.

Instal·lació de gabions Rock roll protegint  els Fiber Rolls 
vegetats

Un any després de la instal·lació.

Zones intermareals

Els gabions Rock Roll no es veuen afectades per l’aigua salada, per tant es poden instal·lar també en 
zones intermarelas.



Característiques de la xarxa

Material:  
Xarxa de polietilè PE amb nusos trenats 
Obertura de la malla:   
45x45mm

Gruix del fil:   
3 o 4 mm segons diàmetre del gabió

Resistència a la tracció:   
152,4kg = 1,495 kN/Malla tract. U.V. 350 Kly

Color:  
Negre

Característiques de la pedra

Granit resistent a l’aigua i al gel:  
50mm a 120mm (3% a 5% menor de 50mm)

Mides d’unitat

Longitud estàndard:

2m

Diàmetre:   

Habitual:  40cm    
Especial:  30cm

Pes per metre lineal (+/- 10%): 

Diàmetre de 40cm: 175kg

Diàmetre de 30cm: 125kg

Condicionants tècnics 

Velocitat màxima permesa del flux  8 m/s

Alçada màxima d’ona  1 metre

Tensió màxima al tall 1200 N/m2

Característiques tècniques

Instal·lació de gabions Rock Roll



Gabió tubular Rock Roll

•	 	Els	 gabions	 Rock	 Roll	 d’Aquanea	 són	 un	 revestiment	 tubular	 que	 consisteix	 en	
petites pedres confinades dins d’una xarxa de polietilè d’alta resistència

•	 	Els	gabions	Rock	Roll	d’Aquanea	s’utilitzen	en	tots	els	àmbits	on	 la	vegetació	no	
proporciona un control d’erosió suficient.

•	 	Els gabions Rock Roll d’Aquanea han estat dissenyats per proporcionar hàbitats 
d’invertebrats i per a l’acumulació de sediments fins que permetin l’establiment de 
vegetació dins dels intersticios de les pedres.

•	 	Els	gabions	Rock	Roll	d’Aquanea	es	combinen	amb	solucions	de	bioenginyeria	del	
paisatge per a crear un revestiment completament vegetat.  

•	 	Els	 gabions	 Rock	 Roll	 d’Aquanea	 han	 estat	 desenvolupats	 en	 col·laboració	 amb	
l’European Soil & Water Engineering Group (ESWEG).

Combinació de gabions Rock Roll  i plantació de 
salzes.

Gabions Rock Roll dissipant l’energia de l’ona al pas d’un 
vaixell.

Establiment de la vegetació en el Rock Roll després 
de 6 mesos de la instal·lació.



Beneficis dels gabions Rock Roll

•  Ràpida instal·lació en comparació amb els gabions de farciment in situ, amb gran estalvi en costos 
laborals.

•  Es poden instal·lar per sota del nivell de l’aigua, com ara llits de rius o marges de llacs.

•  La mida de la pedra petita proporciona un substrat adequat per al desenvolupament de l’ecosistema i 
diverses comunitats biòtiques.

•  Proporcionen una ràpida acumulació de sediments per permetre l’establiment de vegetació promovent 
hàbitat per a insectes, mol·luscs i altres invertebrats, que al seu torn aporten poblacions d’ocells, etc.

•  Els gabions Rock Roll sense vegetació es 
barregen fàcilment amb graves de riu i 
proporcionen substrat per a diverses espècies 
de fauna.

•  En molts casos poden reemplaçar estructures 
dures de formigó o esculleres a més de 
proporcionar una protecció a llarg termini 
apropiada però amb solucions d’enginyeria 
suau/verda, és a dir, amb l’us de la 
bioenginyeria del paisatge.

•  Es poden utilitzar en aigua dolça o salada.

•  Sistema flexible que s’adapta a la superfície.

•  Les xarxes estabilitzades UV són resistents a 
l’abrasió i no pateixen corrosió.

•  Beneficis per a la salut i seguretat al no fabricar-se in situ reduint el risc d’accidents. 

Aquanea, S.L. 
informat@aquanea.com    tel. 937 300 996 

www.aquanea.com

Sediment dipositat dins del gabió Rock Roll


