
El Rock·Sac d'Aquanea



Descripció del producte
El Rock-Sac s'ha desenvolupat com a resultat dels 15 anys 
d'experiència d'Aquanea juntament amb els seus socis europeus del 
grup ESWEG (European Soil and Water Enginnering Group) en la 
producció i l'aplicació de materials de bioenginyeria del paisatge i la 
utilització de xarxes d'alt rendiment farcides amb pedres com a 
revestiments flexibles i ecològicament avantatjosos. 

La xarxa del Rock-Sac és d'alta resistència i apropiada per a ambients d'aigua dolça i salina, 
amb protecció als raigs UV i amb propietats antiabrasives.

El Rock-Sac és una solució flexible i sostenible i una alternativa adequada per a revestiments 
de formigó, gabions, blocs de pedra i esculleres.

Les pedres del Rock-Sac redueixen les velocitats de flux en absorbir l'energia de l'aigua en els 
espais intersticials entre elles. Aquests espais també proporcionen un hàbitat apropiat per 
invertebrats, fins acumulats, graves i llims que permeten que la vegetació s'estableixi de forma 
natural.

El Rock-Sac es pot usar de forma independent o formant part d'un disseny de bioenginyeria del 
paisatge juntament amb d'altres sistemes amb vegetació aquàtica, proporcionant solucions 
efectives pel control d'erosió. Treballar amb la natura per crear hàbitats i biodiversitat amb un 
enfocament d'enginyeria per obtenir una protecció efectiva.





Aplicacions

El Rock-Sac es pot utilitzar tant en 
aigua dolça com en condicions 
salines. 
Són flexibles, funcionen molt millor que altres 
revestiments amb els processos naturals, 
proporcionen beneficis ecològics i poden ser 
vegetats en temps relativamento curt.

El Rock-Sac funciona millor sota l'aigua però 
es pot combinar amb solucions de 
bioenginyeria del paisatge per sobre del nivell 
de l'aigua.

Aplicacions
• Revestiment de marges de rius
• Protecció de l'erosió a la base de

ponts i altres estructures
• Solucions per a treballs temporals



Aplicacions
• Esculls artificials
• Protecció de la costa
• Estructures marines i costaneres



Aplicacions
Estabilització del peu d'un talús fluvial



 Control de l'erosió de marges fluvials 



Aplicacions

Solucions per a treballs temporals 

Combinables amb solucions de bioenginyeria del paisatge



Protecció contra l'erosió al voltant de ponts i altres estructures

Defensa costanera i esculls artificials



Beneficis 

• Instal·lació ràpida i menys costosa
comparada amb l'ompliment in situ de
gabions laminars amb malla metàl·lica.

• Es poden instal.lar en aigua en moviment 
i per sota el nivell de l'aigua.

• Les unitats estan plenes, de manera que
es requereix menys mà d'obra per a
instal·lar (90% d'estalvi de mà d'obra
davant dels gabions).

•  Simple i ràpid d'omplir in situ.

• Poden reemplaçar grans armadures de
roca, formigó i esculleres, a més de
proporcionar protecció a llarg termini per
a solucions d'enginyeria integrada en
l'entorn.

•  Es poden usar en aigua dolça o salada.
• Sistema flexible que s'adapta a la

superfície.

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

• Beneficis en seguretat i salut a causa de
la no fabricació en el lloc, cosa que
redueix els riscos d'accidents.

•  Fàcil de moure en obra.

Instal·lació ràpida i segura



Protecció resistent i creació d'hàbitats

• El tamany i la classificació de les pedres dins
del Rock-Sac s'han desenvolupat per
proporcionar un equilibri entre l'enclavament
estructural necessari per proporcionar un
revestiment robust i la classificació òptima per
al desenvolupament de l'ecosistema i l'hàbitat
divers de la comunitat biòtica.

• El Rock-Sac fomenta l'acumulació fina de
sediments per permetre l'establiment de
vegetació que proporciona hàbitat per a
insectes, mol·luscs i altres invertebrats, el que
al seu torn és compatible amb les poblacions
de peixos i aus aquàtiques, tant en aigua
dolça com salada.

• Molts revestiments durs (per exemple, blocs
de formigó, blocs de pedra, esculleres,
gabions) desvien i reflecteixen l'energia de
l'aigua, el que pot causar erosió in situ i en
altres llocs. Els Rock-Sacs absorbeixen
l'energia de l'aigua en comptes de reflectir-la
degut als espais intersticials entre les pedres
minimitzant els impactes aigües avall o al
voltant del propi Rock-Sac.

• El Rock-Sac es pot utilitzar juntament amb
tècniques de bioenginyeria del paisatge com
a solucions híbrides per a crear millores
ecològiques en un disseny de revestiment i
protecció.

Beneficis ecològics

Universitat de Swansea  

El Rock-Sac proporciona hàbitats per a una àmplia gamma d'invertebrats marins i 
d'aigua dolça. En una investigació realitzada per la Universitat de Swansea es van 
localitzar les següents espècies: A dalt, d'esquerra a dreta: Phyllodoce maculate, 
Capitella capitata, Scoloplos armiger; A baix, d'esquerra a dreta: Melita palmate, 
Carcinus meanus, Idotha pelagica.



Xarxa tecnològicament avançada
• Els Rock-Sac estan fabricats amb els materials més resistents a l'abrasió i als raigs UV

disponibles actualment al mercat, assegurant els més alts nivells de rendiment, la major
longevitat i el menor risc per al medi ambient.

• Una investigació independent ha demostrat que les xarxes del Rock-Sac són significativament
més estables que les xarxes fabricades amb polímers reciclats, de manera que duren més i
són més resistents a l'abrasió.

• Tenim investigacions en curs sobre la tecnologia de xarxes per millorar el rendiment i garantir
un mínim impacte ambiental.



Materials i dimensions
La xarxes utilitzades en el Rock-Sac són de HDPE o polièster de polímers verges degut al 
seu menor risc d'abrasió i fragmentació.

Dimensions del Rock-Sac d'Aquanea

Rock 
Sac 
(tones)

Mesura 
pedres

Alçada 
(m)

Diàmetre 
(m)

Volum 
(m3)

Pes 
(tona)

Alçada 
d'aixecament 
fins l'anell
(m)

Velocitat 
de l'aigua 
(només 
un sac)

Velocitat 
de l'aigua 
(sacs 
 apilats)

2 t 40-80 
mm

0.55 2.1 1.25 1.86 2.2 3.1 m/s 4.7 m/s

2 t 56-120 
mm

0.6 2.15 1.25 1.92 2.4 3.1 m/s 4.7 m/s

2 t 75-200 
mm

0.6 2.15 1.25 1.92 2.4 3.5 m/s 5.3 m/s

4 t 40-80 
mm

0.67 2.6 2.5 3.74 3.13 3.1 m/s 4.7 m/s

4 t 56-120 
mm

0.7 2.7 2.5 3.86 3 3.1 m/s 4.7 m/s

4 t 75-200 
mm

0.7 2.7 2.5 3.86 3 3.5 m/s 5.3 m/s

Els diferents tipus de pedra i classificació influiran en les dimensions finals del sac +/-10%.



Ompliment del Rock-Sac 
• Els Rock-Sacs s'omplen habitualment en obra utilitzant un recipient d'ompliment portàtil que

es lloga.
• Els Rock-Sacs s'omplen molt ràpid i no es requereix d'una capacitació especial del personal.

• Cada xarxa ve amb una argolla d'elevació i els llaços necessaris.
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3 4



Instal·lació
• Els Rock-Sacs són molt ràpids i fàcils d'omplir i la seva instal·lació és molt més ràpida

que altres tipus de revestiment, estalviant recursos i reduint el temps previst de
construcció.

• Els Rock-Sacs són flexibles i s'adapten bé a les irregularitats de la superfície del sòl. En 
conseqüència, es requereix de menys preparació del sòl en comparació amb els blocs de 
formigó, les esculleres o els gabions laminars.

• Els Rock-Sacs són fàcils de transportar, s'instal·len ràpidament, es poden col·locar
mitjançant GPS i s'alliberen automàticament amb un grilló d'alliberament ràpid quan
s'instal·len sota l'aigua.



www.aquanea.com     informat@aquanea.com    tel. 937 300 996

Aquanea subministra altres materials 
amb pedres estructurades en xarxes 
com el Rock-Roll. Revestiments 
robustos i permanents que s'utilitzen 
en marges de rius, embassaments, 
marges de llacs i rieres.

Revestiments econòmics que són alternatives 
viables davant esculleres, blocs de pedra o 
formigó i per a moltes solucions davant 
l'erosió i la soscavació.

Solucions ecològicament sensibles, ràpides 
d'instal·lar, amb estalvi de temps i diners, que 
s'integren ràpidament en el medi ambient i 
proporcionen hàbitats per a la flora i la fauna.
També són flexibles en el disseny i 
absorbeixen l'energia de les onades i la 
velocitat de flux en lloc de reflectir-lo com la 
majoria dels revestiments tradicionals. Aquests 
sistemes formen part sovint de solucions 
sostenibles de bioenginyeria del paisatge per 
sota i per sobre del nivell de l'aigua.

Més solucions 

Gabions tubulars Rock Roll acabats d'instal·lar, i uns mesos després.

Gabions Rock-Roll dissipant l'energia de l'aigua Els gabions Rock-roll són fàcils d'instal·lar




