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1. VAI TRÕ CỦA LỚP BTN TRONG KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG  
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Líp mÆt (Surfacing)

Líp t¹o nh¸m (nÕu cã)

Lớp bê tông nhựa 

Cấu tạo của kết cấu mặt đường mềm 



Cấu tạo 

Là hỗn hợp bao gồm cốt liệu khoáng chất và chất liên kết là 

nhựa đường được phối hợp với nhau theo tỷ lệ hợp lý. 
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2. CẤU TẠO VÀ PHÂN LOẠI BÊ TÔNG NHỰA 

§¸ d¨m
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Phân loại bê tông nhựa 

1. Bê tông nhựa chặt, rải nóng: Là loại phổ biến trên thế giới 

và Việt Nam, thường dùng làm lớp mặt, độ rỗng dư từ 3-6%, 

nhiệt độ rải trên 120oC: 

 Sử dụng nhựa đặc thông thường (TCVN 8819:2011) 

 Sử dụng nhựa polime (22TCN 356-06 đang chuyển đổi 

sang TCVN) hoặc phụ gia biến tính (SBS, EVA,…) 

2. Bê tông nhựa rỗng: Thường dùng làm lớp móng, độ rỗng dư 

từ 7-12% (TCVN 8819:2011) 

3. Bê tông nhựa tạo nhám: Thường dùng để tạo nhám và thoát 

nước nhanh trên đường cấp cao và cao tốc, có độ rỗng dư 

đến 15-20%: Novachip, lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ 

nhám cao (22 TCN 345-06),… 
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2. CẤU TẠO VÀ PHÂN LOẠI BÊ TÔNG NHỰA 



4. Stone Mastic Asphalt (SMA): SMA là một hỗn hợp đá nhựa 

gồm cốt liệu khoáng có cấp phối gián đoạn và nhựa thông 

thường hoặc nhựa cải thiện làm chất dính kết, kết hợp thêm 

các phụ gia ổn định. Độ rỗng dư từ 3-6%. Dùng cho mặt 

đường lưu lượng lớn, tải trọng nặng, tạo nhám, kháng VHLBX 

và lớp phủ mặt cầu. 
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2. CẤU TẠO VÀ PHÂN LOẠI BÊ TÔNG NHỰA 

Bê tông nhựa chặt Stone Mastic Asphalt 



5. Gussaphalt: Là hỗn hợp của cốt liệu, bột khoáng và chất 

liên kết được thi công ở nhiệt độ từ 200-250oC và không cần 

lu lèn. Độ rỗng dư rất thấp và kín nước nên thường thích hợp 

làm lớp phủ mặt cầu (đặc biệt là cầu thép). 
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2. CẤU TẠO VÀ PHÂN LOẠI BÊ TÔNG NHỰA 

Thi công Gussaphalt 



6. Bê tông nhựa rải ấm: Nhiệt độ rải từ 90-110oC. Sử dụng 

cho đường cấp thấp hoặc duy tu bảo dưỡng 

7. Bê tông nhựa rải nguội: Thường được trộn với nhũ tương 

hoặc nhựa pha dầu. Sử dụng cho đường cấp thấp hoặc duy tu 

bảo dưỡng. 

8. Bê tông nhựa tái chế: 

 Tái chế nóng: Tại trạm trộn hoặc hiện trường 

 Tái chế nguội:  

 

 

 

8 

2. CẤU TẠO VÀ PHÂN LOẠI BÊ TÔNG NHỰA 



• Vệt hằn lún bánh xe (VHLBX) là hiện tượng bề mặt mặt 

đường bị lún xuống theo phương dọc tại vệt bánh xe trên 

mặt đường. 

• Trên thế giới: VHLBX là hiện tượng khá phổ biến trên mặt 

đường bê tông nhựa. Có nhiều kết quả nghiên cứu chỉ ra 

nguyên nhân VHLBX và có nhiều giải pháp được thực hiện 

để khắc phục VHLBX. 

• Tại Việt Nam  trong những năm gần đây hiện tượng này đã 

xảy ra khá phổ biến trên một số tuyến đường trục chính. 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và giải 

pháp khắc phục VHLBX mới chỉ là bước đầu. 

• Việc nghiên cứu xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp 

khắc phục VHLBX là cần thiết hiện nay. 
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3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 



≈ 6cm 
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Quốc lộ 1A 

 Khu IV: 70km/620Km chiếm 13% 

 Khu V: 90Km/593Km chiếm 15% 

 Hằn lún từ 7-15cm chiếm > 2% 

 

 

 

 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

 



Cầu Hòa Bình 

(Km84+140, QL10) 
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≈ 
6cm 

 Hằn lún vệt bánh xe trên cầu 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

 

Cầu Thanh Trì – Hà Nội 2012; (Thông xe T2/2007; 
Khai thác T6/2009 L=12,8Km; B=33,1m)  



≈ 3cm 

≈ 6cm 
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 Đại lộ Đông Tây  

 Thông xe: 8/2010 

 Vệt hằn lún 10cm 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 
 



≈ 3cm 

≈ 6cm 
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 Qua các kết quả khảo sát, thí nghiệm đánh giá nguyên nhân hư 
hỏng mặt đường trên Quốc lộ 1 do Viện KH&CN GTVT thực hiện 
(đoạn Hà Nam –Ninh Bình- Thanh Hóa), hư hỏng mặt đường BTN 
chủ yếu là HLVBX. 

 Các nguyên nhân chủ yếu gây nên hư hỏng HLVBX đường trên 
Quốc lộ 1 (đoạn Hà Nam –Ninh Bình- Thanh Hóa) là do:  

 Việc dự báo lưu lượng xe, tải trọng xe tương lai phục vụ cho thiết 

kế kết cấu mặt đường chưa hợp lý dẫn đến giá trị thực tế lớn 

hơn khá nhiều so với giá trị tính toán dự báo trước đây.  

 Chiều dầy các lớp BTN và móng CPĐD thực tế thấp hơn chiều 

dầy thiết kế;  

 Chất lượng thi công các lớp BTN (chỉ tiêu thành phần hạt, hàm 

lượng nhựa, độ rỗng dư, độ chặt,...chưa đạt so với yêu cầu), 

móng CPĐD không đồng đều;  

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 
Khảo sát nguyên nhân hư hỏng HLVBX tại Việt Nam 



≈ 3cm 

≈ 6cm 
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3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 
Khảo sát nguyên nhân hư hỏng HLVBX tại Việt Nam 



≈ 3cm 

≈ 6cm 
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3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 
Khảo sát nguyên nhân hư hỏng HLVBX tại Việt Nam 



Nhận dạng hư hỏng HLVBX 

 

1) VHLBX do lớp mặt bê tông nhựa yếu 

2) VHLBX do nền đất yếu hoặc móng yếu 

3) VHLBX do cả nền đất, móng và lớp mặt BTN yếu 

 

 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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1) VHLBX do lớp mặt bê tông nhựa yếu 

Lớp mặt đường bê tông nhựa bị hằn lún, nhưng đáy lớp bê tông nhựa 

phẳng, không biến dạng. 

 

Mặt cắt 

ngang 

ban đầu 

 

Mặt cắt 

Lớp bê tông nhựa yếu   

VHLBX do lớp mặt BTN yếu 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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2) VHLBX do nền đất yếu hoặc móng yếu 

Lớp mặt đường BTN bị hằn lún, đáy lớp bê tông nhựa bị biến dạng 

cùng với bề mặt mặt đường.  

 
 Mặt cắt 

ngang 

ban đầu 

Biến dạng 

nền đất 

Nền đất yếu hoặc lớp móng dưới yếu 

Lớp bê tông nhựa  

VHLBX do nền đất, lớp móng yếu  

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 

18 



3) Do cả nền đất, móng và lớp mặt bê tông nhựa yếu 

Cả lớp mặt, lớp móng và nền đều bị hằn lún.  

 

VHLBX do nền đất, móng và lớp mặt bê tông nhựa yếu  

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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Các nhân tố ảnh hưởng đến VHLBX 

 

1) Chất lượng bê tông nhựa 

2) Chất lượng nền, móng đường 

3) Tải trọng bánh xe, lưu lượng xe, tốc độ xe chạy 

4) Điều kiện môi trường, nhiệt độ 

 

 

 

 



Lưu lượng xe, tải trọng 

bánh xe, tốc độ xe chạy   

 1) Lưu lượng xe:   

 

VHLBX = a + b (N)0.5                           

 

• Số lần tác dụng của tải 

trọng (N) tăng thì chiều 

sâu VHLBX tăng. 

• Tải trọng tác dụng lớn 

thì giá trị a, b lớn, chiều 

sâu VHLBX tăng 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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Tải trọng bánh xe: 

VHLBX với tải trọng 

14,5 tấn thấp hơn 

nhiều so với VHLBX 

với tải trọng 22,5 tấn 

 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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Ảnh hưởng của tải trọng bánh xe đến VHLBX 



Lưu lượng xe: 

Thiết kế kết cấu và thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa phải phù hợp với lưu 

lượng giao thông dự báo để kiểm soát đươc VHLBX.  

Đường có lưu lượng lớn, cần thiết kế (lựa chọn vật liệu, loại nhựa 

đường) để lớp mặt đường bê tông nhựa có độ ổn định động (Dynamic 

Stability – DS) (chỉ tiêu được thực hiện từ thí nghiệm Wheel Tracking) 

cao hơn so với đường có lưu lượng thấp. 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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TT Cấp hạng đường Lưu lượng xe 

(xe/ngày/hướng) 

Độ ổn định động yêu cầu-

DS (số lần gia tải/1mm biến 

dạng) 
1 Đường cao tốc,  đường 

quốc lộ, đường xe tải 

≥ 3000 3000 

< 3000 1500 

2 Đường khác  - 500 

Độ ổn định động yêu cầu tương ứng với các điều kiện giao thông 



3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 

24 

Tốc độ xe chạy: 

 Tốc độ xe càng thấp thì khả năng hư hỏng mặt đường (VHLBX) 

càng lớn.  

 VHLBX lớp mặt bê tông nhựa tại tốc độ 20 Km/h lớn gấp 2 lần 

so với VHLBX khi tốc độ xe chạy là 90 Km/h. Vì vậy đoạn 

đường chỗ dừng xe, ùn xe sẽ có VHLBX lớn hơn so với đoạn 

đường lưu thông dễ dàng, xe chạy tốc độ cao. 

 Khi thiết kế kết cấu mặt đường tại những khu vực như nút giao 

thông, cần xem xét phạm vi khoảng 250 feet (75 m) từ tâm nút 

trở ra phải có biện pháp tăng khả năng kháng VHLBX. 

 

 



Điều kiện môi trường, nhiệt độ   

 Nhiệt độ mặt đường tăng cao (mùa nóng), bê tông nhựa giảm cường 

độ, giảm khả năng kháng cắt dẫn tới VHLBX tăng. 

 Kết hợp với lưu lượng và tải trọng giao thông lớn dẫn tới khả năng 

xuất hiện VHLBX trên mặt đường càng nhiều. 

Độ ẩm cao, mặt đường bị thấm nước cũng làm tăng nhanh quá trình 

hình thành VHLBX và gây phá huỷ kết cấu mặt đường.  

 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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Sự hình thành của HLVBX trên lớp mặt đường asphalt thường 

được đánh giá qua hai giai đoạn: 

1) Giai đoạn 1 do sự nén chặt vật liệu (densification) 

2) Giai đoạn 2 do biến dạng cắt gây nên (shear deformation). 

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM 

Đánh giá hư hỏng HLVBX – Sự hình thành HLVBX 

26 



TT Nhân tố ảnh hưởng 
Sự thay đổi của  

nhân tố 
Khả năng chống lại VHLBX 

1 Cốt liệu 

Bề mặt hạt cốt liệu Nhẵn -> Thô Tăng 

Cấp phối Gián đoạn -> liên tục Tăng 

Hình dạng hạt Tròn cạnh-> góc cạnh  Tăng 

Cỡ hạt Tăng cỡ hạt lớn nhất  Tăng 

2 Nhựa đường Độ cứng Tăng Tăng 

3 
Hỗn hợp bê 

tông nhựa 

Hàm lượng nhựa Tăng Giảm 

Độ rỗng dư Tăng Giảm 

Độ rỗng cốt liệu Tăng Giảm 

4 Điều kiện tải 

trọng 
Trạng thái ứng 

suất/biến dạng 

Tăng áp lực tác dụng của 

bánh xe 
Giảm 

Số lần tác dụng của 

tải trọng 
Tăng Giảm 

5 
Điều kiện môi 

trường 

Nhiệt độ Tăng Giảm 

Độ ẩm Khô -> ướt 
Giảm nếu hỗn hợp nhạy cảm 

với tác động của độ ẩm 

Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến VHLBX  

3. HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTN TẠI VIỆT NAM  
Đánh giá hư hỏng HLVBX 
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TIÊU CHUẨN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN: 

1. TCVN 8819:2011 “Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu 

thi công và nghiệm thu”. 

2. TCVN 7493: 2005 Bitum-Yêu cầu kỹ thuật. 

3. Chỉ thị 13/CT-BGTVT ngày 18/8/2013: “Chỉ thị về việc tăng 

cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử 

dụng trong xây dựng công trình giao thông”. 

4. TCVN 8820:2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng-Thiết kế theo 

phương pháp Marshall. 
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4. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LIÊN QUAN 



5. Quyết định số 858/QĐ-BGTVT “Hướng dẫn áp dụng hệ 

thống các TC kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý 

chất lượng thiết kế và thi công mặt đường BTN nóng đối với 

các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn”. 

6. Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT “Quy định kỹ thuật về 

phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa 

xác định bằng thiết bị Wheel tracking". 

7. Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 “Ban hành 

quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công 

trình trong ngành GTVT” 
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4. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LIÊN QUAN 



CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN KHÁC: 

1. 22TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu 

mặt đường bê tông nhựa nóng sử dụng nhựa đường Polime“. 

2. TCVN 7493: 2005 Bitum-Yêu cầu kỹ thuật. 

3. TCVN 7494: 2005 Bitum-Phương pháp lấy mẫu. 

4. TCVN 7495:2005 Bitum- Phương pháp xác định độ kim lún. 

5. TCVN 7496:2005 Bitum- Phương pháp xác định độ kéo dài. 

6. TCVN 7497: 2005 Bitum- Phương pháp xác định điểm hóa 

mềm (dụng cụ vòng-và-bi). 

7. TCVN 7498:2005 Bitum- Phương pháp thí nghiệm điểm 

chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị cốc hở Cleveland. 

8. TCVN 7499:2005 Bitum- Phương pháp xác định tổn thất 

khối lượng sau khi gia nhiệt. 
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4. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LIÊN QUAN 



9. TCVN 8860-1: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 

1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall.  

10. TCVN 8860-4: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 

4: Xác định tỷ trọng rời lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông 

nhựa ở trạng thái rời.  

11. TCVN 8860-5: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 

5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa 

đã đầm nén.  

12. TCVN 8860-7: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 

7: Xác định độ góc cạnh của cát.  

13. TCVN 8860-8: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 

8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn.  

14. TCVN 8860-9: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 

9: Xác định độ rỗng dư.  
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4. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LIÊN QUAN 



15. TCVN 8860-10: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-

Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu.  

16. TCVN 8860-12: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-

Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa.  

17. TCVN 8864: 2011 Mặt đường ô tô- Xác định độ bằng 

phẳng mặt đường bằng thước dài 3,0 mét.  

18. TCVN 8865: 2011 Mặt đường ô tô- Phương pháp đo và 

đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc 

tế IRI.  

19. TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô-Xác định độ nhám mặt 

đường bằng phương pháp rắc cát-Thử nghiệm.  
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4. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LIÊN QUAN 



20. TCVN 8817-1:2011 Nhũ tương nhựa đường axit- Phần 1-

Yêu cầu kỹ thuật.  

21. TCVN 8818-1:2011 Nhựa đường lỏng- Phần 1-Yêu cầu kỹ 

thuật.  

22. AASHTO T 176 Standard Method of Test for Plastic Fines 

in Graded Aggregates and Soils by Use of the Sand Equivalent 

Test (Phương pháp xác định hệ số đương lượng cát –ES của 

đất và cốt liệu).  

23. 22 TCN 319-04 nhựa đường polime – yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thí nghiệm. 
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4. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LIÊN QUAN 



1. Tiêu chuẩn áp dụng:  

TCVN 8819:2011 “Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu thi 

công và nghiệm thu”. 

2. Phạm vi áp dụng:  

Quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế 

tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm 

thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp trộn 

nóng rải nóng. 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 



3. Phân loại:  

3.1. Theo độ rỗng dư, bê tông nhựa được phân ra 2 loại: 

• Bê tông nhựa chặt (viết tắt là BTNC): có độ rỗng dư từ 3% 

đến 6% , dùng làm lớp mặt trên và lớp mặt dưới. Trong 

thành phần hỗn hợp bắt buộc phải có bột khoáng; 

• Bê tông nhựa rỗng (viết tắt là BTNR): có độ rỗng dư từ 7% 

đến 12% và chỉ dùng làm lớp móng. 

3.2. Theo kích cỡ hạt lớn nhất danh định của bê tông nhựa 

chặt, được phân ra 4 loại: 

• Bê tông nhựa chặt có cỡ hạt lớn nhất danh định là 9,5 mm 

(và cỡ hạt lớn nhất là 12,5 mm), viết tắt là BTNC 9,5; 

• Bê tông nhựa chặt có cỡ hạt lớn nhất danh định là 12,5 mm 

(và cỡ hạt lớn nhất là 19 mm), viết tắt là BTNC 12,5; 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 



• Bê tông nhựa chặt có cỡ hạt lớn nhất danh định là 19 mm 

(và cỡ hạt lớn nhất là 25 mm), viết tắt là BTNC 19; 

• Bê tông nhựa cát, có cỡ hạt lớn nhất danh định là 4,75 mm 

(và cỡ hạt lớn nhất là 9,5 mm), viết tắt là BTNC 4,75. 

3.3. Theo kích cỡ hạt lớn nhất danh định với bê tông nhựa 

rỗng, được phân thành 3 loại: 

• Bê tông nhựa rỗng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 19 mm 

(và cỡ hạt lớn nhất là 25 mm), viết tắt là BTNR 19; 

• Bê tông nhựa rỗng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 25 mm 

(và cỡ hạt lớn nhất là 31,5 mm), viết tắt là BTNR 25; 

• Bê tông nhựa rỗng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 37,5 mm 

(và cỡ hạt lớn nhất là 50 mm), viết tắt là BTNR 37,5. 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 



4. Quá trình kiểm soát chất lượng BTN: 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Thí nghiệm 

VHLBX 

(performance 

test) theo 

QĐ1617/QĐ-

BGTVT 



5. Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa:  
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Loại BTNC BTNC 9,5 BTNC 12,5 BTNC 19 BTNC 4,75      

Cỡ hạt lớn nhất danh định 

(mm) 

9,5 4,75 

Cỡ sàng mắt vuông (mm) Lượng lọt qua sàng (% khối lượng) 

25 - - 100 - 

19 - 100 90-100 - 

12,5 100 90-100 71-86 - 

9,5 90-100 74-89 58-78 100 

4,75 55-80 48-71 36-61 80-100 

2,36 36-63 30-55 25-45 65-82 

1,18 25-45 21-40 17-33 45-65 

0,600 17-33 15-31 12-25 30-50 

0,300 12-25 11-22 8-17 20-36 

0,150 9-17 8-15 6-12 15-25 

0,075 6-10 6-10 5-8 8-12 

Hàm lượng nhựa đường tham 

khảo (tính theo % khối lượng hỗn 

hợp bê tông nhựa) 

5,2-6,2 5,0-6,0 4,8-5,8 6,0-7,5 

Chiều dầy hợp lý sau khi lu lèn 

(cm) 

4-5 5-7 6-8 3-5 

Phạm vi nên áp dụng Lớp mặt 

trên 

Lớp trên               

hoặc lớp dưới 

Lớp mặt 

dưới 

Vỉa hè, làn cho 

xe đạp, xe thô sơ 

Thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa chặt (BTNC) 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa rỗng (BTNR) 
Loại BTNR BTNR 19 BTNR 25 BTNR 37,5 

Cỡ hạt lớn nhất danh định (mm) 19 25 37,5 

Cỡ sàng mắt vuông (mm) Lượng lọt qua sàng (% khối lượng) 

50 - - 100 

37,5 - 100 90-100 

25 100               90-100 - 

19 90-100 - 40-70 

12,5 - 40-70 - 

9,5 40-70 - 18-48 

4,75 15-39 10-34 6-29 

2,36 2-18 1-17 0-14 

1,18 - - - 

0,600 0-10 0-10 0-8 

0,300 - - - 

0,150 - - - 

0,075 - - - 

Hàm lượng nhựa đường tham khảo 

(tính theo % khối lượng hỗn hợp bê tông 

nhựa) 

4,0-5,0 3,5-4,5 3,0-4,0 

Phạm vi nên áp dụng Lớp móng trên   Lớp móng Lớp móng 

Chiều dầy lớp hợp lý sau khi lu lèn (cm) 8-10 10-12 12-16 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa chặt (BTNC) 

Chỉtiêu 

Quyđịnh 

Phươngphápthử BTNC19; BTNC12,5; 

BTNC9,5 
BTNC4,75 

1.Số chày đầm 75x2 50x2 

TCVN8860-1:2011 
2.Độ ổn định ở 600C,40phút,kN ≥8,0 ≥ 5,5 

  

3.Độ dẻo,mm 
2÷4 2÷4 

  

4.Độ ổn định cònlại,% 
≥ 75 ≥ 75 TCVN8860-12:2011 

  

5.Độ rỗng dư,% 
3÷6 3÷6 TCVN8860-9:2011 

6.Độ rỗng cốt liệu (tương ứng với độ rỗng dư 

4%),% 

- Cỡ hạt danh định lớn nhất 9,5mm 

- Cỡ hạt danh định lớn nhất12,5 mm 

- Cỡ hạt danh định lớn nhất 19mm 

  

 

≥15 

 ≥ 14 

               ≥13 

 

≥17 
TCVN8860-10:2011 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Qui định về thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe 

1. Trong TCVN 8819:2011 và Chỉ dẫn KT của dự án này có 

đưa ra thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe (phương pháp 

HWTD-Hamburg Wheel Tracking Device),10000 chu kỳ, áp lực 

0,70 MPa, nhiệt độ 50oC, với giới hạn ≤12,5 mm 

2. Bộ GTVT giao cho Viện xây dựng Tiêu chuẩn và đã ban 

hành Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT  ngày 29/4/1014 “Quy 

định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của 

bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking". 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Phạm vi áp dụng: 

 Quy định trình tự thử nghiệm xác 

định độ sâu vệt hằn bánh xe của bê 

tông nhựa bằng thiết bị Wheel 

Tracking theo 3 phương pháp A, B 

và C. 

 Áp dụng với các loại hỗn hợp bê 

tông nhựa trộn nóng có cỡ hạt lớn 

nhất danh định không lớn hơn 25 

mm; mẫu thử được chế bị trong 

phòng hoặc lấy về từ hiện trường, 

có dạng tấm hình chữ nhật hoặc 

hình trụ tròn. 

 Thí nghiệm này được thực hiện 

trong quá trình TKBTN theo TCVN 

8819:2011 trong GĐ hoàn thiện TK 

(Cần làm cả GĐ sơ bộ) 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Các phương pháp thử: Có thể lựa chọn 1 trong 3 phương pháp:  

1. Phương pháp A:  

• Thử nghiệm trong môi trường nước ở nhiệt độ 50 0C.  

• Kết quả thu được là chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường 

nước và điểm bong màng nhựa.  

• Sử dụng khi yêu cầu xác định mức độ vệt hằn bánh xe và ảnh 

hưởng của độ ẩm đến vệt hằn bánh xe. 

2. Phương pháp B:  

• Thử nghiệm trong môi trường không khí ở nhiệt độ 60 0C.  

• Kết quả thu được là chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường 

không khí.  

• Sử dụng khi yêu cầu chỉ xác định mức độ vệt hằn bánh xe. 

3. Phương pháp C:  

• Thí nghiệm trong môi trường không khí ở nhiệt độ 60 0C.  

• Kết quả thu được là độ ổn định động.  

• Sử dụng khi yêu cầu chỉ xác định mức độ vệt hằn bánh xe. 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Quy định về thử nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật  

về độ sâu vệt hằn bánh xe đối với một số loại bê tông nhựa 

1. Quy định về thử nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe: 

• Phải được thực hiện trong quá trình thiết kế hỗn hợp bê tông 

nhựa nóng (bê tông nhựa chặt theo TCVN8819:2011, bê tông 

nhựa polime theo 22TCN356:2006) sử dụng cho đường ô tô từ 

cấp III (theo TCVN 4054) trở lên và đường cao tốc (theo 

TCVN5729: 2012). 

• Được thực hiện trong quá trình thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa 

theo TCVN8820: 2011 trong giai đoạn thiết kế hoàn thiện. Thử 

nghiệm được thực hiện trên mẫu hỗn hợp bê tông nhựa ứng với 

hàm lượng nhựa tối ưu (không bắt buộc nhưng khuyến khích thực 

hiện trên các hàm lượng nhựa khác).  



45 

5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

2. Quy định kỹ thuật về độ sâu vệt hằn bánh xe: 

 Phương pháp A (ngâm nước tại 50oC): 

 

 

 

 

 

 Phương pháp C (độ ổn định động): 

 

 

Loại bê tông nhựa 
Độ sâu vệt hằn bánh 

xe (RDW), mm 

1. Bê tông nhựa chặt theo sử dụng nhựa thông thường (TCVN 
8819:2011), sau 15.000 lần tác dụng tải 

≤ 12,5 

2. Bê tông nhựa polime (theo 22TCN 356:2006), sau 40.000 
lần tác dụng tải 

  

≤ 12,5 

Loại bê tông nhựa 
Độ ổn định động 

(DS), lần/mm 

1. Bê tông nhựa chặt theo sử dụng nhựa thông thường (TCVN 
8819:2011), 

≥ 1000 

2. Bê tông nhựa polime (theo 22TCN 356:2006) 
  

≥ 2800 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Thiết bị thí nghiệm hằn lún vệt bánh xe của Viện KH&CN GTVT 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa rỗng (BTNR) 

Chỉtiêu 

Quy định 

Phương pháp thử 

BTNR19, BTNR25 BTNR37,5(*) 

1.Số chày đầm 50x2 75 x 2 

TCVN8860-1:2011 2.Độ ổn định ở 600C, 40min, kN ≥5,5 ≥12,5 (**) 

3. Độ dẻo, mm 2÷4 3÷6 

4. Độ ổn định còn lại,% ≥ 65 ≥65 TCVN 8860-12:2011 

5. Độ rỗng dư, % 7÷12 7÷12 TCVN 8860-9:2011 

(*):Thử nghiệm theo phương pháp Marshall cải tiến. 

(**):Thời gian ngâm mẫu là 60 phút. 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

6. Yêu cầu về chất lượng vật liệu chế tạo BTN 

1. Đá dăm: 

Các chỉ tiêu 

Quy định Phương  pháp thử 

BTNC BTNR 

Lớp mặt trên Lớp mặt dưới Các lớp móng 

1. Cường độ nén của đá gốc, 

MPa 

  

-Đá mác ma,biến chất 

-Đá trầm tích 

  

  

≥100 

≥80 

  

  

≥80 

≥60 

  

  

≥80 

≥60 

TCVN7572-

10:2006 (căn cứ 

chứng chỉ thí 

nghiệm kiểm tra 

của  nơi sản xuất 

đá dăm sử dụng 

cho công trình) 

2.Độ hao mòn khi va đập trong máy 

LosAngeles,% 
≤28 ≤35 ≤40 

TCVN7572-

12:2006 

3.Hàm lượng hạt thoi dẹt 

(tỷlệ1/3)(*),% 
≤15 ≤15 ≤20 

TCVN7572-

13:2006 

4.  Hàm  lượng  hạt  mềm  yếu, phong 

hoá,% 
≤10 ≤15 ≤15 

TCVN7572-

17:2006 

Các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm dùng cho BTN 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

Các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm dùng cho BTN 

Các chỉ tiêu 

Phương  pháp thử 

BTNC BTNR 

Lớp mặt trên 
Lớp mặt 

dưới 
Các lớp móng 

5.Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ (ít 

nhất là 2 mặt vỡ),% 
- - ≥80 

TCVN7572-

18:2006 

6.Độ nén dập của cuội sỏi được xay 

vỡ,% 
- - ≤14 

TCVN7572-

11:2006 

7.Hàm lượng chung bụi,bùn,sét, % ≤2 ≤2 ≤2 TCVN7572-8:2006 

8.Hàm lượng sét cục,% ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 TCVN7572-8:2006 

9.Độ dính bám của đá với nhựa 

đường(**), cấp 
≥cấp3 ≥cấp3 ≥cấp3 

TCVN7504:2005 

(*):Sử dụng sàng mắt vuông với các kích cỡ≥4,75mm theo quy định tại Bảng 9.1,Bảng 9.2 để xác định 

hàm lượng thoi dẹt. 

(**):Trường hợp nguồn đá dăm dự định sử dụng để chế tạo bêtông nhựa có độ dính bám với nhựa đường 

nhỏ hơn cấp 3, cần thiết phải xem xét các giải pháp,hoặc sử dụng chất phụ gia tăng khả năng dính 

bám(ximăng,vôi,phụ gia hóa học)hoặc sử dụng đá dăm từ nguồn khác đảm bảo độ dính bám.Việc lựa 

chọn giải pháp nào doTư vấn giám sát quyết định. 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

2. Cát: 
Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho cát 

Chỉ tiêu Quy định Phương pháp thử 

1.Môđun độl ớn(MK) ≥2 TCVN7572-2:2006 

2.Hệ số đương lượng cát(ES),% 

-Cát thiên nhiên 

-Cát xay 

  

≥80 

≥50 

AASHTOT176 

3.Hàm lượng chung bụi,bùn,sét, % ≤3 TCVN7572-8:2006 

4.Hàm lượng sét cục,% ≤0,5 TCVN7572-8:2006 

5. Độ góc cạnh của cát  (độ rỗng của cát ở trạng 

thái chưa đầm nén),% 

-BTNC làm lớp mặt trên 

-BTNC làm lớp mặt dưới 

  

  

≥43 

≥40 

TCVN8860-7:2011 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

3. Bột khoáng: 
Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho bột khoáng 

Chỉ tiêu Quy định Phương pháp thử 

1. Thành phần hạt (lượng lọt sàng qua các cỡ 

sàng mắt vuông),% 

-0,600mm 

-0,300mm 

-0,075mm 

  

  

100 

95÷100 

70÷100 

TCVN7572-2:2006 

2.Độ ẩm,% ≤1,0 TCVN7572-7:2006 

3.số dẻo của bột khoáng nghiền từ đá các bô 

nát,(*)% 
≤4,0 TCVN4197-1995 

(*):Xác định giới hạn chảy theo phương pháp Casagrande. Sử dụng phần bột khoáng lọt qua sàng 

lưới mắt vuông kích cỡ 0,425mm để thử nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo. 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 
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5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN 
THÔNG THƯỜNG 

4. Nhựa đường:  

• Nhựa đường dùng để chế tạo bê tông nhựa là loại nhựa 

đường đặc, gốc dầu mỏ thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật quy 

định tại TCVN 7493-2005.  

• Cần thực hiện tốt công tác kiểm soát nhựa đường theo chỉ 

thị số 13/CT-BGTVT ngày 08/8/2013 “Để phù hợp với đặc 

điểm thời tiết, khí hậu của Việt Nam, các đơn vị nhập khẩu 

chỉ được nhập loại nhựa có mác theo độ kim lún 40-50 và 

60-70 theo tiêu chuẩn TCVN 7493:2005. Nhựa đường có độ 

kim lún lớn hơn 70 phải được Bộ GTVT chấp thuận bằng 

văn bản.” 

• Tại dự án này với điều kiện khí hậu và tải trọng, nên sử 

dụng nhựa có mác theo độ kim lún 40-50 (chỉ dẫn KT qui 

định là 60/70). 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Thiết kế hỗn hợp BTN: Được thiết kế theo phương pháp 

Marshall (TCVN 8820:2011) 

1. Nguyên tắc thiết kế hỗn hợp BTN theo phương pháp Marshall: 

Nhằm mục đích tìm ra hàm lượng nhựa tối ưu ứng với hỗn hợp cốt 

liệu đã chọn. Phải tuân thủ các yêu cầu sau: 

• Tất cả các vật liệu sử dụng (đá dăm, cát, bột khoáng, nhựa 

đường) đều phải thoả mãn các chỉ tiêu cơ lý theo quy định của 

Tiêu chuẩn. 

• Đường cong cấp phối của hỗn hợp cốt liệu sau khi phối trộn phải 

nằm trong giới hạn của đường bao cấp phối quy định tại Tiêu 

chuẩn. 

• Hàm lượng nhựa tối ưu lựa chọn phải thỏa mãn các chỉ tiêu liên 

quan đến đặc tính thể tích (Độ rỗng dư, Độ rỗng cốt liệu...), các 

chỉ tiêu thí nghiệm theo Marshall (độ ổn định, độ dẻo...) và các chỉ 

tiêu bổ sung nếu có theo quy định của Tiêu chuẩn. 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

2. Căn cứ thiết kế hỗn hợp BTN theo phương pháp Marshall: 

Trong Tiêu chuẩn quy định các nội dung sau, là cơ sở để thiết kế hỗn 

hợp BTN và lựa chọn hàm lượng nhựa tối ưu: 

• Yêu cầu kỹ thuật của các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu thô (đá dăm); cốt 

liệu mịn (cát); bột khoáng (với loại BTN có sử dụng bột khoáng). 

• Giới hạn đường bao cấp phối hỗn hợp cốt liệu. 

• Loại nhựa đường phù hợp và yêu cầu kỹ thuật các chỉ tiêu cơ lý của 

nhựa đường. Khoảng hàm lượng nhựa tham khảo. 

• Nhiệt độ trộn hỗn hợp BTN và nhiệt độ đúc mẫu hỗn hợp BTN. 

• Phương pháp đầm mẫu Marshall (Marshall tiêu chuẩn, Marshall cải 

tiến), số chày đầm/mặt. 

• Yêu cầu kỹ thuật của các chỉ tiêu về đặc tính thể tích của mẫu BTN 

đầm theo Marshall. 

• Yêu cầu kỹ thuật của các chỉ tiêu của mẫu BTN theo Marshall: Độ ổn 

định (Stability), độ dẻo (Flow), độ ổn định Marshall còn lại. 

• Yêu cầu kỹ thuật của một số các chỉ tiêu khác liên quan đến chất 

lượng vật liệu, chất lượng BTN. 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

3. Các giai đoạn và nội dung thiết kế hỗn hợp BTN: 

Công tác thiết kế hỗn hợp BTN được chia làm 4 giai đoạn: 

• Giai đoạn 1: Thiết kế sơ bộ (Preliminary design hoặc cold bin mix 

design): 

 Khẳng định sự phù hợp của cốt liệu và hỗn hợp BTN sử dụng các 

loại cốt liệu này đối với các yêu cầu kỹ thuật của công trình; 

 Là cơ sở để tính giá thành xây dựng; 

 Làm căn cứ để tiến hành giai đoạn thiết kế hoàn chỉnh. 

• Giai đoạn 2: Thiết kế hoàn chỉnh (hot bin mix design): 

 Chứng minh khả năng có thể sản xuất được hỗn hợp BTN tại trạm 

trộn;  

 Hỗn hợp BTN sản xuất ra phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của 

công trình; 

 Làm căn cứ để tiến hành sản xuất thử và rải thử. 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

• Giai đoạn 3: Phê duyệt công thức chế tạo BTN sau khi rải thử 

(Job-mix formula verification), gồm 5 bước: 

 Bước 1: Sản xuất thử – Trên cơ sở kết quả của giai đoạn thiết kế 

hoàn chỉnh, sản xuất khoảng từ 60 đến 100 tấn hỗn hợp BTN tại 

trạm trộn. 

 Bước 2: Rải thử – lấy lượng hỗn hợp BTN vừa trộn thử để rải 1 

đoạn dài từ 200 đến 300 m. 

 Bước 3: Kiểm tra hỗn hợp BTN vừa trộn thử (thí nghiệm trong 

phòng đối với hỗn hợp sản xuất tại trạm trộn) 

 Bước 4: Kiểm tra hỗn hợp BTN sau khi rải thử ngoài hiện trường. 

 Bước 5: Phê duyệt công thức chế tạo BTN. 

Công thức chế tạo BTN được phê duyệt trên là cơ sở cho toàn bộ các 

công tác tiếp theo, từ sản xuất, thi công, nghiệm thu đến thanh quyết toán 

giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư sau này. 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

• Giai đoạn 4: Kiểm soát chất lượng hàng ngày (Routine 

construction control), gồm 2 bước : 

 Bước 1: Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, việc kiểm 

soát chất lượng tại bước này tương tự như Bước 3 của giai đoạn 

phê duyệt công thức chế tạo BTN. 

 Bước 2: Kiểm soát chất lượng sau khi thi công - tương tự như 

Bước 4 của giai đoạn phê duyệt công thức chế tạo BTN. 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Các giai đoạn và trình tự thiết kế hỗn hợp BTN 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Các bước thiết kế BTN theo phương pháp Marshall: 

1. Kiểm tra chất lượng vật liệu: 

 Cốt liệu thô (đá dăm)  

 Cốt liệu mịn (cát) 

 Bột khoáng (bột đá)  

 Nhựa đường 

 

2. Thiết kế thành phần hỗn hợp cốt liệu  
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

(1) Phương trình cơ bản số (I):  Đ + C + M + BK = 100  

 

 (2) Phương trình cơ bản số (II):  

 

 

 (3) Công thức tính tỷ lệ phối hợp của đá (Đ):  

 

 (4) Công thức tính tỷ lệ phối hợp của bột khoáng (BK): 

 

 (5) Tỷ lệ phối hợp chung của C và M: C + M = 100 – (D + BK)   

 

 (6) Tỷ lệ phối hợp của C, M được tính bằng cách sử dụng thêm 

phương trình cơ bản (II) tại cỡ sàng nào đó  

 

 (7) Kiểm tra lại hỗn hợp thiết kế 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

25 20 15 10 5 2.5 1.25 0.63 0.315 0.14 0.075

100 98.4 75 45.2 10 5 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 73.2 40 21.3 9 3 0

100 100 100 100 100 98 67.2 55 41 18.4 5

100 100 100 100 100 100 100 100 96 85 82.3

100 95 81 65 43 31 22 16 12 8 5

100 100 89 75 57 44 33 24 18 13 10

Bét kho¸ng

YCKT

 (BTNC20)

Lîng lät qua sµng (%), cì sµng (mm)

§¸ 10-20

§¸ 0-5

C¸t vµng

Lo¹i vËt liÖu
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

25 20 15 10 5 2.5 1.25 0.63 0.315 0.14 0.075

100 98.4 75 45.2 10 5 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 73.2 40 21.3 9 3 0

100 100 100 100 100 98 67.2 55 41 18.4 5

100 100 100 100 100 100 100 100 96 85 82.3

100 95 81 65 43 31 22 16 12 8 5

100 100 89 75 57 44 33 24 18 13 10

Bét kho¸ng

YCKT

 (BTNC20)

Lîng lät qua sµng (%), cì sµng (mm)

§¸ 10-20

§¸ 0-5

C¸t vµng

Lo¹i vËt liÖu

Cì sµng TT 5 § = 100* Aqp/A® = 55.6 56

Cì sµng TT 0.075 BK = 100*Bqp/Bbk = 9.1 9

M + C = 100 - § - BK = 35.3

-> 0.4 M + 0.4 C =

Cì sµng TT 1.25 0+ 0.4 M + 0.672 C + 1.000 * 9.1 = 27.5

-> D - T -> 0.272 C + =

C = 15.64 16

M = 19.7 19

Tæng 100.0 100
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

25 20 15 10 5 2.5 1.25 0.63 0.315 0.14 0.075

100 98.4 75 45.2 10 5 0 0 0 0 0

56 56.00 55.10 42.00 25.31 5.60 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 100 100 100 100 73.2 40 21.3 9 3 0

19 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 13.91 7.60 4.05 1.71 0.57 0.00

100 100 100 100 100 98 67.2 55 41 18.4 5

16 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.68 10.75 8.80 6.56 2.94 0.80

100 100 100 100 100 100 100 100 96 85 82.3

9 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.64 7.65 7.41

100 95 81 65 43 31 22 16 12 8 5

100 100 89 75 57 44 33 24 18 13 10

HHTK 100.00 99.10 86.00 69.31 49.60 41.39 27.35 21.85 16.91 11.16 8.21

Tû lÖ 

thiÕt kÕ

Bét kho¸ng

YCKT

 (BTNC20)

Lîng lät qua sµng (%), cì sµng (mm)

§¸ 10-20

§¸ 0-5

C¸t vµng

Lo¹i vËt liÖu
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

3. Chế bị mẫu bê tông nhựa 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Chế bị mẫu bê tông nhựa 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Chế bị mẫu bê tông nhựa 



69 

6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

4. Xác định hàm lượng nhựa tối ưu: 

1. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu bê tông nhựa:  

 Khối lượng thể tích 

 Độ bền Marshall 

 Độ dẻo Marshall 

 Độ rỗng cốt liệu 

 Độ rỗng dư 

 Độ rỗng lấp đầy nhựa 

2. Tính toán, xác định hàm lượng nhựa tối ưu: 

 Vẽ các biểu đồ quan hệ giữa HLN và các chỉ tiêu cơ lý. 

 Xác định từng phạm vi HLN thoả mãn từng chỉ tiêu 

 Xác định phạm vi HLN thoả mãn tất cả các chỉ tiêu 

HLN thiết kế là giá trị thuộc phạm vi trên 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Đồ thị quan hệ giữa 

hàm lượng nhựa với 

các chỉ tiêu liên quan 

Khoảng Hàm lượng 

nhựa tối ưu (chấp 

thuận) 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa:  
• Hỗn hợp bê tông nhựa được chế tạo tại trạm trộn theo chu kỳ 

hoặc trạm trộn liên tục có thiết bị điều khiển và bảo đảm độ chính 

xác yêu cầu. 

• Hỗn hợp bê tông nhựa chế tạo ra phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật mà 

thiết kế đã yêu cầu. 

• Nhựa đặc được nấu sơ bộ đủ lỏng đến nhiệt độ 80 - 1000C để 

bơm đễn thiết bị nấu nhựa. 

• Nhiệt độ của nhựa khi chuyển lên thùng đong của máy trộn (nhiệt 

độ làm việc), tùy theo cấp độ kim lún 60/70  hay 40/60, phải nằm 

trong phạm vi 140 - 150 0 C. Không được giữ nhựa ở nhiệt độ làm 

việc này lâu quá 8 h. Muốn giữ nhựa nóng lâu quá 8 h  thì phải hạ 

nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ làm việc  30 - 40 0 C. 

• Nhiệt độ rang nóng vật liệu đá, cát trong trống sấy trước khi 

chuyển đến thùng trộn để nhiệt độ yêu cầu của hỗn hợp BTN khi 

ra khỏi thùng trộn 1500C - 1600C và độ ẩm của đá cát phải < 

0,5%. 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

 

Trạm trộn BTN nóng 



74 

6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

 

Lưu đồ hoạt động của trạm trộn BTN nóng 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Thi công bê tông nhựa:  

Giai đoạn thi công 

Nhiệt độ quy định tương ứng với mác nhựa 

đường,0C 

40/50 60/70 85/100 

1.Trộn hỗn hợp trong thùng trộn 155÷165 150÷160 145÷155 

2. Xả hỗn hợp vào thùng xe ô tô (hoặc phương tiện vận 

chuyển khác) 
145÷160 140÷155 135÷150 

3.Đổ hỗn hợp từ xe ôtô vào phễu máy rải ≥130 ≥125 ≥120 

4.Bắt đầu lu lèn ≥125 ≥120 ≥115 

5.Kết thúc lu lèn (lu lèn không hiệu quả nếu nhiệt độ 

thấp hơn giá trị quy định) 
≥85 ≥80 ≥75 

6.Nhiệt độ thí nghiệm tạo mẫu Marshall: 

-Trộn mẫu 

-Đầm tạo mẫu 

  

155÷160 

145÷150 

  

150÷155 

140÷145 

  

145÷150 

135÷140 

CHÚ THÍCH: 

Khoảng nhiệt độ lu lèn bê tông nhựa có hiệu quả nhất tương ứng với các loại nhựa đường: 

- Nhựa đường40/50:  140OC÷115OC; 

- Nhựa đường60/70:  135OC÷110OC; 

- Nhựa đường85/100:130OC÷105OC. 

Nhiệt độ quy định của hỗn hợp BTN tương ứng với giai đoạn thi công 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Yêu cầu về đoạn thi công thử : 

• Phải tiến hành thi công thử một đoạn để kiểm tra và xác định công 

nghệ thi công làm cơ sở áp dụng cho thi công đại trà. Đoạn thi 

công thử phải có chiều dài tối thiểu 100 m, chiều rộng tối thiểu 2 

vệt máy rải. Đoạn thi công thử được chọn ngay trên công trình sẽ 

thi công đại trà hoặc trên công trình có tính chất tương tự. 

• Số liệu thu được sau khi rải thử sẽ là cơ sở để chỉnh sửa và chấp 

thuận để thi công đại trà. Các số liệu chấp thuận bao gồm: 

 Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa  

 Phương án và công nghệ thi công 

• Nếu đoạn thi công thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu thì phải 

làm một đoạn thử khác, cho đến khi đạt được chất lượng yêu cầu.  
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Chuẩn bị mặt bằng: 

• Làm sạch bụi bẩn và vật liệu không thích hợp. 

• Tưới vật liệu thấm bám: tưới trên mặt các lớp móng không dùng 

nhựa (cấp phối đá dăm, cấp phối đá gia cố xi măng...), tuỳ thuộc 

trạng thái bề mặt (kín hay hở) mà tưới vật liệu thấm bám với tỷ lệ 

từ 0,5 lít/m2 đến 1,3 lít/m2. Dùng nhựa lỏng đông đặc vừa MC30, 

hoặc MC70 để tưới thấm bám. 

• Tưới vật liệu dính bám: tưới trên mặt đường nhựa cũ, trên các  

lớp móng có sử dụng nhựa đường (hỗn hợp đá nhựa, thấm nhập 

nhựa, láng nhựa …) hoặc trên mặt lớp bê tông nhựa đã rải. Tùy 

thuộc trạng thái bề mặt (kính hay hở) và tuổi thọ mặt đường cũ 

mà tưới vật liệu dính bám với tỷ lệ phù hợp (nhũ tương cationic 

hoặc nhựa lỏng đông đặc nhanh RC70 )  
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa : 

• Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa.Chọn ôtô có 

trọng tải và số lượng phù hợp với công suất của trạm trộn,của máy 

rải và cự li vận chuyển,bảo đảm sự liên tục,nhịp nhàng ở các khâu. 

• Thùng xe vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa phải kín,sạch,được 

phun đều một lớp mỏng dung dịch chống dính.Xe phải có bạt che 

phủ. 

Rải hỗn hợp bê tông nhựa: 

• Chỉ được rải bê tông nhựa nóng bằng máy chuyên dùng, ở những 

chỗ hẹp, cho phép rải thủ công. 

Lu lèn lớp hỗn hợp bê tông nhựa: 

• Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua 

một điểm của từng loại lu để đạt được độ chặt yêu cầu.  

• Nhiệt độ hiệu quả nhất khi lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa nóng là 

1300 - 1400C. Không nên lu lèn khi nhiệt độ của lớp bê tông nhựa 

hạ xuống dưới 700C.  
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Kiểm tra và nghiệm thu: 

Loại vật liệu Chỉ tiêu kiểm tra Tần suất Vị trí kiểm tra 

1.Đá dăm 

-Thành phần hạt 

-Hàm lượng hạt thoi dẹt 

-Hàm lượng chung bụi,bùn, 

sét 

2ngày/lần hoặc 

200m3/lần 

Khu vực tập kết 

đá dăm 

2.Cát 
-Thành phần hạt 

-Hệ số đương lượng cát-ES 

2ngày/lần hoặc 

200m3/lần 

Khu vực tập kết 

cát 

3.Bột khoáng 
-Thành phần hạt 

-Chỉ số dẻo 

2ngày/lần 

hoặc50tấn 
Khochứa 

4.Nhựa đường 
-Độ kim lún 

-Điểm hoá mềm 
1ngày/lần 

Thùng nấu nhựa 

đường sơ bộ 

Các chỉ tiêu cần kiểm tra trong quá trình sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Kiểm tra trong khi thi công lớp bê tông nhựa 

Hạng mục Chỉ tiêu/phương pháp Mật độ kiểm tra Vị trí kiểm tra 

1.Nhiệt độ hỗn hợp trên 

xet ải 
Nhiệt kế Mỗi xe Thùng xe 

2.Nhiệt độ khi rải hỗn 

hợp 
Nhiệt kế 50mét/điểm 

Ngay sau 

Máy rải 

3.Nhiệt độ lu lèn hỗn 

hợp 
Nhiệt kế 50mét/điểm Mặt đường 

4.Chiều dày lớp bê tông 

nhựa 
Thuốn sắt 50mét/điểm Mặt đường 

5.Công tác lul èn 

Sơ đồ lu,tốc độ lu,số lượt lu,tải 

trọng lu,các quy định khi lu 

lèn 

Thườngxuyên Mặtđường 

6.Các mối nối dọc, mối 

nối ngang 
Quan sát bằng mắt Mỗi mối nối Mặt đường 

7.Độ bằng phẳng sau 

khi lu sơ bộ 
Thước 3 mét 25mét/mặtcắt Mặt đường 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Sai số cho phép của các đặc trưng hình học 

Hạng mục 
Phương 

pháp 
Mật độ đo Sai số cho phép 

Quy định về tỷ lệ điểm 

đo đạt yêu cầu 

1.Bềrộng Thướcthép 50m/mặtcắt -5cm 
Tổng số chỗ hẹp không 

quá 5% chiều dài đường 

2.Độdốcngang:   

Máythuỷ 

bình 

  

50m/mặtcắt 

  

≥95% tổng số điểm đo -Lớpdưới 0,5% 

-Lớptrên 0,25% 

3.Chiều dày 

  

Khoanlõi 

2500m2 

(hoặc  330m 

dài đường 2 

làn xe) /1tổ3 

mẫu 

  

≥95%tổng số điểm 

đo,5% còn lại không vượt 

quá10 mm 

-Lớp dưới 8%chiềudầy 

-Lớp trên 5%chiềudầy 

4.Cao độ 
Máy thuỷ 

bình 
50m/điểm 

  ≥95%tổng số điểm đo,5% 

còn lại sai số không vượt 

quá  10mm 

-Lớp dưới -10mm;+5mm 

-Lớp trên 5mm 
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6. THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA 

Tiêu chuẩn nghiệm thu độ bằng phẳng 

Hạng mục Mật độ kiểm tra Yêu cầu 

1.Độ bằng phẳng IRI Toàn bộ chiều dài,các làn xe 
Theo quy định tại 

TCVN8865:2011 

2.Độ bằng phẳng đo bằng 

thước 3m (khi mặt đường có 

chiều dài ≤1Km) 

25m/1lànxe 
Theo quy định tại 

TCVN8864:2011 

Hạng mục Mật độ kiểm tra Yêu cầu 

Độ nhám mặt đường theo 

phương  pháp rắc cát 
5điểmđo/1Km/1làn 

Theo quy định tại TCVN 

8866 :2011 

Tiêu chuẩn nghiệm thu độ nhám mặt đường 
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7. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN NÓNG ĐỐI VỚI 
TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ CÓ QUI MÔ GIAO THÔNG LỚN 

1. Qui định áp dụng: Quyết định số 

858/QĐ-BGTVT “Hướng dẫn áp dụng 

hệ thống các TC kỹ thuật hiện hành 

nhằm tăng cường quản lý chất lượng 

thiết kế và thi công mặt đường BTN 

nóng đối với các tuyến đường ô tô có 

quy mô giao thông lớn”. 

2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các 

dự án đầu tư xây dựng các tuyến 

đường từ cấp III trở lên (đường cao 

tốc theo TCVN 5729:2012 và đường 

cấp I, II, III theo TCVN 4054:2005), 

các đoạn đường dốc dài với độ dốc 

dọc lớn hơn 4% và các tuyến đường ô 

tô cấp khác có qui mô giao thông lớn. 
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7. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN NÓNG ĐỐI VỚI 
TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ CÓ QUI MÔ GIAO THÔNG LỚN 

1. Thiết kế BTN rải nóng:  
Cấp phối cốt liệu 
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7. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN NÓNG ĐỐI VỚI 
TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ CÓ QUI MÔ GIAO THÔNG LỚN 

So sánh BTNC 12.5 theo TCVN 8819 và QĐ 858/QĐ-BGTVT 
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7. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN NÓNG ĐỐI VỚI 
TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ CÓ QUI MÔ GIAO THÔNG LỚN 

So sánh BTNC 19.5 theo TCVN 8819 và QĐ 858/QĐ-BGTVT 
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7. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN NÓNG ĐỐI VỚI 
TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ CÓ QUI MÔ GIAO THÔNG LỚN 

Các chỉ tiêu KT đối với các loại BTNC theo qui định này vẫn 

phải đảm bảo theo qui định của TCVN8819:2011, tuy nhiên có 

điều chỉnh như sau: 

1) Độ dẻo yêu cầu là 1.5-4.0 (mm) thay vì 2.0-4.0 (mm) 

2) Độ ổn định còn lại >=80% 

3) Độ rỗng dư của lớp BTNC thô trên cùng yêu cầu là 4-6% 

thay vì 3.0-6.0% (lớp dưới vẫn là 3.0-6.0%) 

4) Khi thiết kế nên chọn độ rỗng dư từ 4.5% đến 5% không 

nên chọn dưới 3%. Yêu cầu khi thi công đầm nén xong độ 

rỗng dư tầng mặt đưa vào khai thác không dưới 3% và 

không quá 6% 
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7. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN NÓNG ĐỐI VỚI 
TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ CÓ QUI MÔ GIAO THÔNG LỚN 

Khống chế thành phần hạt mịn trong thành phần CP 

cốt liệu BTNC để tạo ra BTNC thô 

Yêu cầu về độ rỗng cốt liệu 
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7. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BTN NÓNG ĐỐI VỚI 
TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ CÓ QUI MÔ GIAO THÔNG LỚN 

Thành phần hạt cát thiên nhiên để chế tạo BTNC 

Thành phần hạt cát nghiền để chế tạo BTNC 



 

 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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