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加勁格網規格 

QUY CÁCH LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT 

 
1/- LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT RG60/30 

 
TT 
序號 

CHỈ TIÊU HẠNG MỤC 
項目 

YÊU CẦU 
GIÁ TRỊ 
要求值 

CHỦNG 
LOẠI 
 項目 

VẬT LIỆU  
材質 

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA 
檢驗標準 

01 Độ bền cường độ kéo theo chiều 
dọc ( Kn/m ) 
經向極限抗拉強度（ kN/m) 

≥ 60  
 
 
 
 
 
 

RG60/30 
 

 
 
 
 
 

PET ngoài 
phụ 

SBR Phân 
tích phổ  
F.T.I.R  

ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 

02 Độ bền cường độ kéo theo chiều 
ngang ( Kn/m ) 
緯向極限抗拉強度（ kN/m） 

≥ 30 ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 

03 Độ bền kéo dọc  5% 
經向 5%極限抗拉強度（ kN/m） 

≥ 70 ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 
04 Cường độ chịu kéo dài hạn thời 

gian thiết kế 120 năm 
120 年長期容許設計強度
（ kN/m） 

≥75 FHWA‐NHI‐00‐043(由材料供應
商提供） 

FHWA‐NHI‐00‐043(nhà sản xuất 
VL cung cấp ) 

05 Độ giãn dài cuối cùng hai chiều 
(%) 
雙向極限延伸率(%) 

≥15 Theo tiêu chuẩn FHWA‐NHI‐00‐
043 của Hoa Kỳ 

(由材料供應商提供） 

 

 
2/- LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT RG100/30 

 
TT 
序號 

CHỈ TIÊU HẠNG MỤC 
項目 

YÊU CẦU 
GIÁ TRỊ 
要求值 

CHỦNG 
LOẠI 
 項目 

VẬT LIỆU  
材質 

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA 
檢驗標準 

01 Độ bền cường độ kéo theo chiều 
dọc ( Kn/m ) 
經向極限抗拉強度（ kN/m) 

≥100  
 
 
 
 
 
 

RG100/30 
 

 
 
 
 
 

PET ngoài 
phụ 

SBR Phân 
tích phổ  
F.T.I.R  

ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 

02 Độ bền cường độ kéo theo chiều 
ngang ( Kn/m ) 
緯向極限抗拉強度（ kN/m） 

≥ 30 ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 

03 Độ bền kéo dọc  5% 
經向 5%極限抗拉強度（ kN/m） 

≥ 70 ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 
04 Cường độ chịu kéo dài hạn thời 

gian thiết kế 120 năm 
120 年長期容許設計強度
（ kN/m） 

≥75 FHWA‐NHI‐00‐043(由材料供應
商提供） 

FHWA‐NHI‐00‐043(nhà sản xuất 
VL cung cấp ) 

05 Độ giãn dài cuối cùng hai chiều 
(%) 
雙向極限延伸率(%) 

≥15 Theo tiêu chuẩn FHWA‐NHI‐00‐
043 của Hoa Kỳ 

(由材料供應商提供） 



 
3/- LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT RG150/30 

 
TT 
序號 

CHỈ TIÊU HẠNG MỤC 
項目 

YÊU CẦU 
GIÁ TRỊ 
要求值 

CHỦNG 
LOẠI 
 項目 

VẬT LIỆU  
材質 

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA 
檢驗標準 

01 Độ bền cường độ kéo theo chiều 
dọc ( Kn/m ) 
經向極限抗拉強度（ kN/m) 

≥ 150  
 
 
 
 
 
 

RG150/30 
 

 
 
 
 
 

PET ngoài 
phụ 

SBR Phân 
tích phổ  
F.T.I.R  

ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 

02 Độ bền cường độ kéo theo chiều 
ngang ( Kn/m ) 
緯向極限抗拉強度（ kN/m） 

≥ 30 ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 

03 Độ bền kéo dọc  5% 
經向 5%極限抗拉強度（ kN/m） 

≥ 70 ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 
04 Cường độ chịu kéo dài hạn thời 

gian thiết kế 120 năm 
120 年長期容許設計強度
（ kN/m） 

≥75 FHWA‐NHI‐00‐043(由材料供應
商提供） 

FHWA‐NHI‐00‐043(nhà sản xuất 
VL cung cấp ) 

05 Độ giãn dài cuối cùng hai chiều 
(%) 
雙向極限延伸率(%) 

≥15 Theo tiêu chuẩn FHWA‐NHI‐00‐
043 của Hoa Kỳ 

(由材料供應商提供） 

 

 
4/- LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT RG200/30 

 
TT 
序號 

CHỈ TIÊU HẠNG MỤC 
項目 

YÊU CẦU 
GIÁ TRỊ 
要求值 

CHỦNG 
LOẠI 
 項目 

VẬT LIỆU  
材質 

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA 
檢驗標準 

01 Độ bền cường độ kéo theo chiều 
dọc ( Kn/m ) 
經向極限抗拉強度（ kN/m) 

≥ 200  
 
 
 
 
 
 

RG200/30 
 

 
 
 
 
 

PET ngoài 
phụ 

SBR Phân 
tích phổ  
F.T.I.R  

ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 

02 Độ bền cường độ kéo theo chiều 
ngang ( Kn/m ) 
緯向極限抗拉強度（ kN/m） 

≥ 30 ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 

03 Độ bền kéo dọc  5% 
經向 5%極限抗拉強度（ kN/m） 

≥ 70 ASTM D6637 或同等規範 
ASTM D6637 Hoặc tương 

đương 
04 Cường độ chịu kéo dài hạn thời 

gian thiết kế 120 năm 
120 年長期容許設計強度
（ kN/m） 

≥75 FHWA‐NHI‐00‐043(由材料供應
商提供） 

FHWA‐NHI‐00‐043(nhà sản xuất 
VL cung cấp ) 

05 Độ giãn dài cuối cùng hai chiều 
(%) 
雙向極限延伸率(%) 

≥15 Theo tiêu chuẩn FHWA‐NHI‐00‐
043 của Hoa Kỳ 

(由材料供應商提供） 

 

2. Cơ sở tính toán độ bền thiết kế cho phép dài hạn： Theo tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng đường cao tốc 
của Liên bang Hoa Kỳ về Tường chắn và ta luy.Yêu cầu về thiết kế (FHWA‐NHI‐00‐043) .Nhà cung cấp vật liệu 
sẽ đưa ra kết quả báo cáo thí nghiệm về kiểm tra độ bền trong vòng sáu năm.Nếu có một báo cáo thí nghiệm 
có liên quan và sau đó được tính dựa trên dữ liệu thí nghiệm, không cần phải kiểm tra mẫu tại chỗ. Nếu 
không có báo cáo thí nghiệm có liên quan, thì tổng số thiết kế giảm an toàn được sử dụng RF = 7 để tính toán. 



RFID: Theo tiêu chuẩn ASTM D5818 hoặc ISO 10722, báo cáo thử nghiệm hư hỏng xây dựng của vật liệu đắp 
nền là bắt buộc. 

RFCR: Báo cáo thử nghiệm 10.000 giờ hoặc thử nghiệm rão tăng tốc ( ASTM D6992 hoặc GRI GS10 ) theo 
ASTM D5262 hoặc ISO 13431. 

RFD: Theo FHWA NHI 00‐043, khi giá trị axit CEG<30, trọng lượng phân tử Mn>25000, giá trị pH của môi 
trường kỹ thuật nằm trong khoảng 5 ~ 8 và hệ số an toàn sử dụng RFD = 1,15. 

Kết quả của báo cáo thử nghiệm đáp ứng cường độ thiết kế cho phép trong thời gian dài phải được cung cấp 
để tính toán. Nếu không , hệ số an toàn RF=7 sẽ được sử dụng theo giá trị khuyến nghị. 

RFID ：需依據ASTM D5818或ISO 10722需提供回填材料之施工損傷試驗報告。 

 RFCR：依據ASTM D5262或ISO 13431提供10,000hr測試報告或加速潛變試驗   (ASTM D6992或GRI 

GS10)。 

 RFD  ：依FHWA NHI 00-043當酸價CEG＜30,分子量Mn＞25000，在工程環境pH值介   於5~8之間，

安全係數採用RFD=1.15。以上需提供符合長期容許設計強度之試驗報告結果計算，若

無則需依照建議值其安全係數RF=7。 

 

2.經向長期容許設計強度計算依據：美國聯邦公路局之加勁擋土墻與加勁邊坡設 計與施工手冊

（ FHWA‐NHI‐00‐043）設計要求。材料供應商需出具六年內同規格 之耐久性試驗及相關之試驗報告，

若有相關試驗報告，則依試驗數據計算，無須 現場抽檢驗，若無相關試驗報告，則採用安全設計總

折減係數  RF=7 計算。諸（  1）長期容許設計強度之計算法如下（依據  FHWA‐NHI‐00‐043） 

Tallow=Tult/RF,RF=RFID*RFCR*RFD 

3.Hồ sơ thẩm tra:Tài liệu đệ thẩm tra phải bao gồm các mục sau: 

Trước khi nhập lưới địa kỹ thuật, nhà máy phải nộp chứng chỉ, danh mục, mẫu và báo cáo kiểm định 
phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 . Báo cáo kiểm tra phải được nộp cho phòng thí nghiệm của Đơn vị Học 
thuật Quốc gia và kiểm tra đã được Bộ Kỹ thuật giám sát phê duyệt (phải có chứng nhận TAF) hoặc báo 
cáo kiểm tra trong bảng đặc điểm kỹ thuật do phòng thí nghiệm được chứng nhận ở nước ngoài gửi và 
nộp cho Cục Kỹ thuật để được phê duyệt trước khi nhập vật tư. 

3.材料送審： 

送審文件須包含下列項目 加勁格網于施工前應提送工廠 ISO 9001 認證證書，型錄，樣品及上述規格
表中相關試驗報告，其試驗報告需經由國立學術單位試驗室，監造工程司認可之試驗（應有 TAF 認
證）或國外經認證合格試驗室所開具符規格表內之試驗報告，送經工程司核可后始可進場。 

4. Nghiệm thu và tần số kiểm tra vật liệu: 

（ 1）Trước khi nhập vật tư , nhà thầu sẽước lượng số lượng thực tế sử dụng trong dự án và trình các hồ 
sơ được thẩm tra mới bắt đầu nhập hàng .vật tư phải được bảo quản nơi tránh ánh năng mặt trời trực 
tiếp ,và nơi sạch sẽ .Sau khi nhập từng lô vật liệu vào kho của công trình . Trước khi thi công , sẽ cùng kỹ sư 
lấy mẫu vật liệu 1,5M. 
* 1,5M gửi đến phòng thí nghiệm do Cục Kỹ thuật Giám sát (Phòng kiểm định TAF)chỉ định hoặc đơn vị học 
thuật quốc gia để kiểm tra, sau khi có kết quả thí nghiệm mới cho phép thi công.Tần số kiểm tra lưới địa để 
lấy mẫu mỗi 5000m2/mẫu. 



2） Khi được chấp thuận, nhà thầu sẽ cấp giấy chứng nhận giao hàng từ nhà cung cấp vật liệu, bao gồm số 
lượng lưới địa,giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp và Giấy chứng nhận kiểm tra vật liệu 
đầu vào, Nộp cho kỹ sư để làm căn cứ văn kiện nghiệm thu. 

4.材料檢驗頻率與驗收: 
（ 1）加勁格網進場前，承包商應對實際使用數量進行估算並經工程司核可送 審資料後始可進場。

加勁格網應存放於安全，清潔及無直接受陽光日曬之場所。每批材料進入工地倉庫後，於施工前應

會同工程司取樣 1.5M*1.5M見方之材料，送經監造工程司指定之試驗室（應有 TAF認證）或國立學
術單位試驗，待規格表內試驗項目合格後方得使用。加頸格網檢驗頻率為每 5000㎡取樣一次送樣 

2）驗收時承包商應出具材料供應商出廠（貨）證明，內含進場數量。供應 

商品質保證書及進場材料試驗合格證明書，提交工程師作為驗收文件. 

5. Chứng nhận sản phẩm tương tự: 

Nhà thầu có thể nộp cùng một chứng nhận sản phẩm theo các quy định có liên quan của luật mua， Mẫu 
vật liệu được gửi, chi tiết quy cách và báo cáo chứng chỉ đã phát hành có liên ,sự chấp thuận của cơ sở sản 
xuất và lưới địa chủ sở hữu phải được phê duyệt theo nguyên tắc về chức năng, lợi ích và tiêu chuẩn, và 
sau khi lấy mẫu được thông qua mới đồng ý xây dựng. 

 

 

Taiwan Accurate Testing Lab.Co., Ltd  
台灣精測股份有限公司 
Công ty TNHH Đo lường Chính xác Đài Loan Phòng 
thí nghiệm Vật 

 

FITI Testing & Research Institute Seoul Korea 
Test results of tensile strengths RG-GRID 

 

Test Report SGS TAIWAN 
以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認: 

 


