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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                         TCVN xxxx: 2022 

 

Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây 

dựng đường ô tô  

Specifications for Construction and Acceptance of Portland Cement Concrete Pavement  for 

Highway 

 

1  Phạm vi áp dụng 

1.1 Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, thiết kế hỗn hợp, sản xuất, thi công, 

kiểm tra và nghiệm thu tầng mặt bê tông xi măng (BTXM) của kết cấu áo đường cứng làm mới hoặc nâng 

cấp cải tạo trong xây dựng đường ô tô, đường cao tốc và có thể tham khảo áp dụng cho việc thi công 

tầng mặt BTXM đường đô thị và sân bay. 

1.2  Tiêu chuẩn này quy định về vật liệu, thiết bị máy móc, trình tự thi công và kiểm tra nghiệm thu tầng 

mặt BTXM có hoặc không cốt thép, có hoặc không lưới thép, cốt sợi phân tán đổ tại chỗ trên lớp móng đã 

được hoàn thiện. 

1.3  Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc xây dựng tầng mặt BTXM bằng cơ giới, bao gồm các khâu chủ 

yếu: vận chuyển, san rải, đầm lèn tạo phẳng, cắt khe và tạo nhám. Có thể sử dụng kết hợp các loại thiết 

bị để thi công tầng mặt BTXM theo công nghệ thi công liên hợp, công nghệ ván khuôn ray, công nghệ 

ván khuôn trượt, công nghệ thi công đơn giản. 

 

2  Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp 

dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).  

TCVN 4054, Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế. 

TCVN 5729, Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu và thiết kế. 

TCVN 2682:2009 Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp — Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 6067:2004 Xỉ măng poóc lăng bền sunphát — Yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 6069:2007 Xỉ măng poóc lăng ít tỏa nhiệt. 

TCVN 6016: 2011 Xi măng - Phương pháp thử xác định độ bền. 

TCVN 141:2008 Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học. 

TCVN 4030:2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn. 
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TCVN 6017:2015 Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích 

TCVN 8877:2011 Xi măng - Phương pháp xác định độ nở autoclave. 

TCVN 4506:2012 - Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông 

TCVN 7572 1-20: 2006 Cốt liệu bê tông và vữa - Phương pháp thử 

TCVN 3119:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn 

TCVN 3120:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa. 

TCVN 3114:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định đô mài mòn. 

TCVN 3106 1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt 

TCVN 6492:2011 Chất lượng nước - Xác định pH 

TCVN 1651 1-2:2018 Thép cốt bê tông 

TCVN xxxx:2023 Áo đường cứng - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế. 

TCVN 8864:2011 Độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3 mét - Tiêu chuẩn thử nghiệm. 

TCVN 8865:2011 Mặt dường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ 

gồ ghề quốc tế IRI 

TCVN 8866:2011 Đo độ nhám mặt đường bàng phương pháp rắc cát – Tiêu chuẩn thử nghiệm. 

TCVN 8871:2011 Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thứ 

TCVN 10271:2014 Mặt đường ô tô - Xác định sức kháng trượt của bề mặt đường bằng phương pháp con 

lắc Anh. 

TCVN 12790:2020 Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông – Đầm nén Proctor. 

TCVN 9205:2012, Cát nghiền cho bê tông và vữa. 

JTG/T F30-2014 Technical Guidelines for Construction of Highway Cement Concrete Pavements 

FAA-AC No: 150/5370-10H ( 2018) Standard Specifications for Construction of Airports. 

AASHTO T42: Standard Method of Test for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Construction 

(Phuong pháp thử tấm chèn khe dãn trong mặt đường bê tông). 

AASHTO M301 Standard Specification for Joint Sealants, Hot-Poured, for Concrete and Asphalt 

Pavements (Quy định kỹ thuật vật liệu chèn khe, rót nóng trong mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi 

măng). 

ASTM D3405 Standard Specification for Joint Sealants, Hot-Applied, for Concrete and Asphalt 

Pavements (Quy định kỹ thuật vật liệu chèn khe, rót nóng trong mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi 

măng). 

ASTM D3407 Standard Test Methods for Joint-Sealants, Hot-Poured, for Concrete and Asphalt 

Pavements (Phươg pháp thử tấm chất chèn khe, rót nóng dùng cho mặt đường bê tông nhụa và bê tông 

xi măng). 

ASTM C309 Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete (Quy 
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định kỹ thuật đối với vật liệu tạo màng bảo dưỡng bê tông). 

ASTM C156 Standard Test Method for Water Loss [from a Mortar Specimen] Through Liquid Membrane-

Forming Curing Compounds for Concrete (Phương pháp thử độ giữ nước chất tạo màng bảo dưỡng bê 

tông). 

3  Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1  Áo đường cứng (Rigid Pavement)  

Loại kết cấu áo đường có tầng mặt làm bằng bê tông xi măng và tầng móng làm bằng các loại vật liệu 

khác nhau đặt trực tiếp trên nền đường hoặc trên lớp đáy móng. 

3.2  Tầng mặt làm bằng bê tông xi măng của áo đường cứng trong tiêu chuẩn này là các loại mặt đường 

bê tông xi măng thông thường, mặt đường bê tông xi măng lưới thép, mặt đường bê tông xi măng cốt 

thép, mặt đường bê tông xi măng cốt thép liên tục, mặt đường bê tông cốt sợi. 

3.3 Mặt đường BTXM thông thường (Jointed Plain Concrete Pavement) 

Tầng mặt BTXM bao gồm các tấm BTXM có kích thước hữu hạn, liên kết với nhau bằng các mối nối dọc, 

mối nối ngang. Mối nối dọc, tương ứng là khe dọc được bố trí các thanh liên kết; Mối nối ngang, tương 

ứng là các khe dãn, khe co hoặc khe thi công được bố trí các thanh truyền lực. Phía trên các loại khe 

được lấp đầy bằng mastic hoặc vật liệu chèn khe khác (xem Hình 3.1). 

Thanh truyÒn lùc

Líp ph©n c¸ch

Líp mãng trªn

Líp mãng díi

NÒn ®êng

T¹o nh¸m

Khe däc

Khe ngang

Thanh liªn kÕt

ChiÒu dµy tÊm (h)

h

TÊm BTXM

 

Hình 3.1 Sơ đồ cấu tạo mặt đường BTXM thông thường 

3.4 Mặt đường bê tông xi măng cốt thép (Jointed Reinforced Concrete Pavement) 

Lớp mặt đường bê tông xi măng có cốt thép dọc và ngang hoặc lưới cốt thép được liên kết bằng và các 

mối nối. 

3.5 Mặt đường bê tông xi măng cốt thép liên tục (Continuous Reinforced Concrete Pavement) 

Lớp mặt đường bê tông xi măng với các thanh thép dọc liên tục và các thanh thép ngang bố trí ở lớp mặt, 

không có khe co theo phương ngang. 

3.6 Mặt đường bê tông xi măng cốt sợi (Fiber Reinforced Concrete Pavement) 
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Lớp mặt đường bê tông xi măng được trộn với lượng thích hợp sợi thép, sợi bazan hoặc sợi tổng hợp 

phân tán trong bê tông xi măng. 

3.7 Mặt đường gạch bê tông (Concrete Bricks Pavement) 

Mặt đường lát bằng các viên gạch bê tông xi măng đúc sẵn. 

3.8 Công nghệ ván khuôn ray (Trailform Paving) 

Sử dụng hệ thống kết cấu thép (thép hình) được đặt cố định trên móng đường vừa có tác dụng tạo khuôn 

cho tấm BTXM mặt đường vừa tạo ray dẫn hướng cho các thiết bị san, rải, đầm và tạo phẳng hỗn hợp 

BTXM liên hợp chạy trực tiếp trên nó trong khi thi công. 

3.9 Công nghệ thi công liên hợp khác 

Sử dụng các thiết bị liên hợp để san, rải, đầm và tạo phẳng hỗn hợp BTXM trong ván khuôn cố định 

(không phải là ván khuôn ray). 

3.10 Công nghệ ván khuôn trượt (Slipform Paving) 

Sử dụng thiết bị liên hợp san, rải, đầm và tạo phẳng bê tông mặt đường, có hai thành chắn hai bên để 

tạo khuôn, cùng di chuyển với thiết bị trong khi thi công. Khi sử dụng công nghệ rải bê tông ván khuôn 

trượt sẽ không cần đến ván khuôn cố định và chỉ sau một hành trình với thiết bị ván khuôn trượt, tất cả 

các khâu thi công rải, đầm, ép tạo hình,... đều được hoàn thành. 

3.11 Công nghệ thi công đơn giản (Simple Machine Paving) 

Sử dụng ván khuôn cố định và dùng nhân công rải hỗn hợp BTXM, dùng đầm dùi, đầm bản chấn động 

hoặc đầm thanh dầm để đầm và hoàn thiện bề mặt tấm BTXM. 

3.12 Thiết bị DBI (Dowel Bar Inserter) 

Thiết bị phụ trợ trên máy rải ván khuôn trượt để tự động dìm thanh truyền lực xuống đúng vị trí ngang 

trong lúc thi công rải hỗn hợp BTXM bằng công nghệ ván khuôn trượt. 

3.13 Cốt liệu thô tái chế (Coarse Recycled Aggregate) 

Cốt liệu thô thu được từ nghiền sàng kết cấu bê tông cũ 

3.14 Sợi bazan cắt nhỏ (Chopped Basalt Fiber) 

Sợi bazan được cắt nhỏ. 

3.15 Sợi tổng hợp (Synthetic Fiber) 

Sợi hóa học làm từ các hợp chất polyme tổng hợp. Các loại sợi thường được sử dụng là polypropylene, 

poly glue, polyvinyl alcohol,... 

3.16 Chất trám khe silicone (Silicone Joint Sealant Material) 

Chất trám khe một thành phần hoặc nhiều thành phần có thể được bảo dưỡng ở nhiệt độ phòng với 

thành phần chính là polysiloxane. 

3.17 Màng ngăn cách (Sealing Membrane) 

Lớp mỏng với các chức năng cách ly, chống thấm và chống bẩn được rải trên bề mặt của lớp móng bán 

cứng, có thể áp dụng lớp láng nhựa đường, màng không thấm hoặc giấy dầu. 

3.18 Hệ số rung động (Vibrating Viscosity Coefficient) 
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Một chỉ số đặc trưng cho khả năng đầm chặt của các thành phần trong hỗn hợp bê tông và được sử dụng 

để xác định độ đầm chặt bằng rung động của hỗn hợp bê tông. 

3.19 Tỷ lệ lấp đầy thể tích (Filling Volume Ratio) 

Thể tích của cốt liệu thô trong bê tông, tính bằng phần trăm. 

3.20 Phương pháp lắp đặt trước thanh thép (Pre-Iocated Steel Guesses Method) 

Phương pháp thi công lắp đặt và cố định trước thanh thép truyền lực khe co dãn, thanh liên kết bằng giá 

đỡ thép đặt trên bề mặt lớp móng với độ chính xác theo yêu cầu. 

3.21  Lề đường bê tông (Concrete Road Curb) 

Lề đường bằng bê tông để bảo vệ mép mặt đường. 

4. Yêu cầu về vật liệu 

4.1 Xi măng 

4.1.1 Bê tông xi măng mặt đường thuộc các cấp tải trọng giao thông đặc biệt nặng, rất nặng và nặng nên 

sử dụng xi măng poóc lăng đường, xi măng poóc lăng và xi măng poóc lăng thông thường được sản xuất 

bằng lò quay. Đối với bê tông xi măng mặt đường thuộc các cấp tải trọng giao thông trung bình và nhẹ có 

thể sử dụng xi măng poóc lăng xỉ. Xi măng thông thường nên dùng để thi công trong thời kỳ nhiệt độ cao, 

còn xi măng cường độ sớm nên dùng để thi công trong thời kỳ nhiệt độ thấp. 

Giải thích: 

Để biết các tiêu chuẩn phân loại cấp độ tải trọng giao thông xem tiêu chuẩn "Thông số kỹ thuật thiết kế 

mặt đường bê tông xi măng đường ô tô (TCVNxxxx:2023)”, trong đó cấp độ tải trọng giao thông đặc biệt 

nặng mới được bổ sung và số trục tiêu chuẩn tải có thể đạt 1 tỷ lần. 

4.1.2  Cường độ nén và cường độ kéo khi uốn của xi măng dùng làm mặt đường BTXM quy định ở Bảng 

4.1.2. 

Bảng 4.1.2 - Cường độ nén và cường độ kéo khi uốn của xi măng dùng làm mặt đường BTXM 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 6010:2011) 

Cấp hạng đường Đường cao tốc 
Đường cấp I, cấp II 

và cấp III 

Đường từ cấp IV 

trở xuống 

Tuổi mẫu thử 3 d 28 d 3 d 28 d 3 d 28 d 

Cường độ nén, Mpa, không nhỏ hơn 25,0 57,5 22,0 50,0 16,0 42,5 

Cường độ kéo khi uốn, Mpa, không 

nhỏ hơn 
4,5 7,5 4,0 7,0 3,5 6,5 

4.1.3 Thành phần xi măng dùng cho bê tông xi măng mặt đường của từng cấp tải trọng giao thông phải 

đáp ứng các yêu cầu của Bảng 4.1.3. 

Bảng 4.1.3 - Các chỉ tiêu hóa, lý của xi măng dùng làm mặt đường BTXM 

Chỉ tiêu 

Đường 

cao tốc, 

cấp I, cấp 

II, cấp III 

Đường từ 

cấp IV trở 

xuống 

Phương pháp 

thử 
Ghi chú 

Hàm lượng canxi oxit (CaO), %, 1,0 1,5 TCVN  
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Chỉ tiêu 

Đường 

cao tốc, 

cấp I, cấp 

II, cấp III 

Đường từ 

cấp IV trở 

xuống 

Phương pháp 

thử 
Ghi chú 

không lớn hơn 141:2008 

Hàm lượng magie oxit (MgO), %, 

không lớn hơn 
5,0 6,0  

Hàm lượng kiềm quy đổi 

(Na2O+0,658K2O), % không lớn 

hơn 

0,6 0,6 
Khi nghi ngại cốt liệu 

có phản ứng kiềm silic 

1,0 1,0 

Khi chắc chắn cốt liệu 

không có phản ứng 

kiềm silic 

Hàm lượng anhydric sunfuric 

(SO3), %, không lớn hơn 
3,5 4,0  

Tổn thất khi nung, %, không lớn 

hơn 
3,0 5,0 

 
Cặn không hòa tan, %, không lớn 

hơn 
0,75 1,0 

Khoáng C3A, %, không lớn hơn 7,0 9,0 

Có cam kết của nhà 

sản xuất thì không cần 

thử nghiệm 

Khoáng C3S, %, không lớn hơn 35,0 55,0 

Khoảng C2S, %, không nhỏ hơn 40,0 
Không yêu 

cầu 

Độ mịn, % còn lại trên sàng 0,09 

mm không lớn hơn 
10 

TCVN 

4030:2003 
 

Bề mặt riêng (tỷ diện), cm2/g, nên 

trong khoảng 
3000 - 4500 

Thời gian đông kết: 

Bắt đầu, h, không nhỏ hơn 

Kết thúc, h, không lớn hơn 

 

1,5 h (3,0h) 

10h 

TCVN 

6017:2015 

Trị số trong ngoặc áp 

dụng khi thi công vào 

mùa hè 

Độ nở Autoclave, %, không lớn 

hơn 
0,5 (0,8) 

TCVN 

8877:2011 

Trị số trong ngoặc áp 

dụng khi dùng xi măng 

hỗn hợp 

Độ co Autoclave, %, không lớn 

hơn 
0,2 

Chỉ yêu cầu nếu dùng 

xi măng hỗn hợp 

4.1.4 Khi lựa chọn xi măng cho bê tông xi măng bề mặt, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của Bảng 4.1.2 

Bảng 4.1.3, xi măng của nhà sản xuất cũng nên được sử dụng để thử nghiệm so sánh các chỉ tiêu của 

hỗn hợp bê tông như cường độ kéo uốn, độ bền và tính công tác để chọn được loại xi măng và cường độ 

thích hợp. 

4.1.5 Khi thi công bằng ván khuôn trượt nên sử dụng xi măng rời. Khi thi công trong thời kỳ nhiệt độ cao, 
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nhiệt độ tối đa của silo xi măng rời không được cao hơn 600C, thi công trong thời kỳ nhiệt độ thấp nhiệt 

độ trước khi cho xi măng vào thùng trộn không được thấp hơn 100C. 

4.2 Phụ gia 

4.2.1 Khi sử dụng xi măng poóc lăng đường, xi măng poóc lăng, có thể trộn một lượng tro bay thích hợp 

vào bê tông, khi sử dụng các loại xi măng hỗn hợp khác đã có thêm phụ gia như xi măng poóc lăng xỉ, xi 

măng poóc lăng tro bay thì không được trộn thêm tro bay.   

4.2.2 Hỗn hợp bê tông xi măng mặt đường có thể được trộn với tro bay hàm lượng canxi thấp, bột xỉ 

hoặc silica fume và các loại phụ gia khác. Không được trộn lẫn tro bay có hàm lượng canxi cao hoặc tro 

bay có hàm lượng canxi thấp từ loại III trở xuống. Tro bay phải có đủ các kết quả thí nghiệm. 

4.2.3 Trước khi sử dụng các loại phụ gia, phải tiến hành thử nghiệm tỷ lệ cấp phối bê tông và thử nghiệm 

tối ưu hóa thành phần hỗn hợp để đảm bảo cường độ kéo uốn, tính thi công, khả năng chống mài mòn và 

các chỉ tiêu khác đáp ứng yêu cầu thiết kế của bê tông xi măng mặt đường. 

4.3 Cốt liệu chế tạo BTXM 

4.3.1. Cốt liệu dùng để chế tạo BTXM phải sạch, bền chắc, được khai thác từ thiên nhiên (cát, cuội sỏi) 

hoặc xay nghiền từ đá tảng, cuội sỏi (đá dăm, cát xay). 

4.3.2. Phải đảm bảo rằng tất cả các cốt liệu đều được thí nghiệm bằng các mẫu lấy từ các kho chứa vật 

liệu hoặc các bãi chứa vật liệu tại hiện trường thi công. Thí nghiệm mẫu các cốt liệu tuân theo TCVN 

7572-1 ÷ 20:2006 Cốt liệu bê tông và vữa - Phương pháp thử. 

4.3.3. Nội dung, phương pháp và tần suất kiểm tra cốt liệu chế tạo BTXM xem Bảng 4.3.3  

Bảng 4.3.3 - Nội dung và tần suất kiểm tra đối với vật liệu 

Vật liệu Nội dung kiểm tra Tần suất kiểm tra
1)

 Tiêu chuẩn kiểm tra 

 

Xi măng phải 

thỏa mãn yêu 

cầu ở Bảng 4.1.2 

và Bảng 4.1.3 

 Cường độ kéo khi uốn, cường độ 

nén, độ ổn định thể tích 

1500t/lần TCVN 6016:2011 

 Các chỉ tiêu về thành phần hóa học 

ở Bảng 4.1.3 

1 lần trước khi vào công 

trường và 3 lần nữa trong 

quá trình thi công liên tục 

TCVN 141:2008 

Thời gian đông kết 

 Độ nghiền mịn 

2000t/lần TCVN 6017:95 

TCVN 4030:03 

 

 

Cốt liệu thô phải 

thỏa mãn các 

yêu cầu ở Bảng 

4.3.4.1, Bảng 

4.3.4.2a 

 Thành phần hạt, hàm lượng thoi dẹt,  

khối lượng riêng, khối lượng thể tích 

2500m
3
/lần 

TCVN 7572-1 ÷ 20: 2006 

 Hàm lượng bụi bùn sét, hàm lượng 

hạt mịn 

1000 m
3
/lần 

 Độ mài mòn, cường độ chịu nén của 

đá gốc 

 2 lần đối với mỗi loại cho 

mỗi đoạn thi công 

Độ ẩm Trời mưa hoặc độ ẩm 

thay đổi theo thời tiết 

  

 

 Thành phần hạt, mô đun độ lớn, khối 

lượng thể tích ở trạng thái rời, độ 

rỗng 

 2000m
3
/lần TCVN 7572-4:2006 
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Cát phải thỏa   

mãn các yêu cầu 

ở Bảng 4.4.1, 

Bảng 4.4.2 

 Hàm lượng bụi bùn sét, hàm lượng 

hạt mịn (bột đá) 

 1000m
3
/lần TCVN 7572-8:2006 

 Hàm lượng mi ca, hàm lượng hữu 

cơ 

Thường xuyên bằng mắt  

 Hàm lượng ion SO3, ion Cl  3 lần cho mỗi đoạn thi 

công 

TCVN 7572 

 Độ ẩm  Khi trời mưa hoặc độ ẩm 

thay đổi 

TCVN 7572 

Các loại phụ gia   5t/lần TCVN 8826:2011 

TCVN 8827:2011 

Chất tạo màng 

bảo dưỡng 

 Tỷ lệ giữ nước hữu hiệu, thời gian 

hình thành màng 

 5t/lần và đoạn thử 

nghiệm 

ASTM C309-98 

Nước  Độ pH, hàm lượng muối, hàm lượng 

tạp chất và ion SO4 

 Kiểm tra nguồn nước 

trước khi thi công và mỗi 

khi thay đổi nguồn nước 

sử dụng 

TCVN 6492:1999 

CHÚ THÍCH 

1) Nếu khối lượng vật liệu sử dụng ít hơn số lượng quy định ở cột tần suất kiểm tra thì cũng phải thí nghiệm 

kiểm tra một (1) lần. 

4.3.4. Cốt liệu thô 

4.3.4.1. Cốt liệu thô dùng làm mặt đường BTXM có thể là sỏi cuội, sỏi cuội nghiền hoặc đá dăm. Các chỉ 

tiêu cơ lý của cốt liệu thô phải thỏa mãn các chỉ tiêu nêu ở Bảng 4.3.4.1. Nếu trộn 2 hoặc nhiều hơn 2 loại 

cốt liệu thô với nhau thì mỗi loại đều phải thỏa mãn các yêu cầu nêu ở Bảng 4.3.4.1 

Bảng 4.3.4.1 - Các chỉ tiêu yêu cầu đối với cốt liệu thô dùng làm mặt đường BTXM 

Chỉ tiêu Mức Phương pháp thử 

Khối lượng thể tích, Kg/m3, không nhỏ hơn 1350 TCVN 7572-4:2006 

Khối lượng riêng, Kg/m3, không nhỏ hơn 2500 TCVN 7572-4:2006 

Độ hút nước, %, không lớn hơn 2,5 TCVN 7572-4:2006 

Hạt thoi dẹt, %, không lớn hơn   

Làm tầng móng 25  

Làm tầng mặt đường cao tốc, cấp I, cấp II, cấp III 15 TCVN 7572-13:2006 

Làm tầng mặt đường cấp IV trở xuống 20  

Độ mài mòn LosAngeles, %, không lớn hơn   

Đường cao tốc, cấp I, cấp II, cấp III 30 TCVN 7572-12:2006 

Đường cấp IV trở xuống 35  

Cường độ chịu nén của đá gốc, MPa, không nhỏ 

hơn 
  

Đá phún xuất 100  



        TCVN xxxx: 2022  

 12 

Chỉ tiêu Mức Phương pháp thử 

Đá biến chất 80 TCVN 7572-10:2006 

Đá trầm tích 60  

Hàm lượng các hạt mềm yếu, phong hóa, %, 

không lớn hơn 
1,0 TCVN 7572-17:2006 

Hàm lượng bụi, bùn, sét, %, không lớn hơn 0,3 TCVN 7572-8:2006 

Hàm lượng muối sunfat và đá sunfat xác định theo 

hàm lượng SO3, %, không lớn hơn 
1,0 TCVN 7572-16:06 

Khả năng phản ứng kiềm 

của cốt liệu 

Sau thí nghiệm mẫu cốt liệu không 

nứt, không dạn, không phùi keo, độ 

trương nở ở thời gian quy định của 

thí nghiệm phải dưới 0,1% 

TCVN 7572-14:2006 

4.3.4.2. Cốt liệu thô dùng làm mặt đường BTXM không được trực tiếp dùng hỗn hợp không qua phân cỡ 

hạt mà phải dùng từ 2 đến 4 cỡ hạt để trộn với nhau thành một hỗn hợp. 

Yêu cầu thành phần cấp phối cốt liệu thô như ở Bảng 4.3.4.2a. Hàm lượng bột đá (<0,075mm) lẫn vào 

cốt liệu thô không nên quá 1%. 

Bảng 4.3.4.2a - Yêu cầu thành phần cấp phối của cốt liệu thô 

Loại cấp phối cốt liệu 

thô danh định 

Lượng lọt qua sàng, % 

theo bộ sàng lỗ vuông, mm 

2,36 4,75 9,50 12,5 19,0 25,0 37,5 

4,75 ÷ 12,5 0 ÷ 5 0 ÷ 15 40 ÷ 60 90 ÷ 100 100   

4,75 ÷ 19,0 0 ÷ 5 5 ÷ 15 25 ÷ 40 55 ÷ 70 95 ÷ 100 100  

4,75 ÷ 25,0 0 ÷ 5 0 ÷ 10 10 ÷ 30 30 ÷ 50 60 ÷ 75 95 ÷ 100 100 

4,75 ÷ 37,5 0 ÷ 5 0 ÷ 10 10 ÷ 25 25 ÷ 40 40 ÷ 60 65 ÷ 80 100 

Yêu cầu phân loại cỡ hạt danh định và thành phần mỗi loại cỡ hạt của cốt liệu thô đưa vào thiết bị trộn 

như ở Bảng 4.3.4.2b 

Bảng 4.3.4.2b - Yêu cầu phân loại cỡ hạt danh định và thành phần mỗi loại cỡ hạt của cốt liệu thô 

đưa vào thiết bị trộn 

Phân loại cỡ hạt danh 

định và thành phần mỗi 

loại cỡ hạt 

Lượng lọt qua sàng, % 

theo bộ sàng lỗ vuông, mm 

2,36 4,75 9,50 12,5 19,0 25,0 37,5 

4,75 ÷ 9,5 0 ÷ 5 0 ÷ 20 85 ÷ 100 100    

9,5 ÷ 12,5  0 ÷ 5 0 ÷ 20 85 ÷ 100 100   

9,5 ÷ 19,0  0 ÷ 5 0 ÷ 15 40 ÷ 60 85 ÷ 100 100  

12,5 ÷ 25,0   0 ÷ 5 30 ÷ 45 60 ÷ 75 90 ÷ 100 100 

12,5 ÷ 37,5   0 ÷ 5 0 ÷ 15 30 ÷ 45 60 ÷ 75 100 

4.3.4.3. Cỡ hạt danh định của cốt liệu thô: không nên lớn hơn 19mm đối với cuội sỏi; không nên lớn hơn 

25,0mm đối với sỏi cuội nghiền; không được lớn hơn 37,5mm đối với đá dăm. 

Cốt liệu thô dùng cho tầng móng bê tông nghèo cũng chỉ được dùng cỡ hạt danh định lớn nhất là 

37,5mm. 

Loại cốt liệu thô 4,75-12,5 và 4,75-19,0 cũng được dùng cho lớp trên của mặt đường BTXM có bề dày 
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trên 28cm (trường hợp này phải phân thành hai lớp rải liên tục với lớp trên thường có bề dày bằng 1/3 

tổng bề dày tầng mặt BTXM). 

4.4 Cốt liệu nhỏ (cát) 

4.4.1 Cốt liệu mịn nên sử dụng cát tự nhiên cứng, bền và sạch cát xay chế tạo bằng máy hoặc cát trộn từ 

hai loại đó. Không nên sử dụng cốt liệu mịn tái chế. Các chỉ tiêu yêu cầu đối với cốt liệu nhỏ dùng cho 

BTXM mặt đường được quy định ở Bảng 4.4.1. 

Giải thích: 

Tỷ lệ hấp thụ nước của cốt liệu mịn tái chế cao, tỷ lệ nước-xi măng khó kiểm soát và sự thất thoát độ sụt của hỗn 

hợp lớn và nhanh. Khi sử dụng cho bê tông xi măng mặt đường, hệ số phân tán của cường độ kéo uốn lớn và khả 

năng chống mài mòn thay đổi nhiều. Các bất lợi trên ảnh hưởng đến độ bền khác của mặt đường do đó quy định 

không nên sử dụng cốt liệu mịn tái chế. 

Bảng 4.4.1 - Các chỉ tiêu yêu cầu đối với cốt liệu nhỏ 

Chỉ tiêu 

Dùng cho đường 

cao tốc, cấp I, 

cấp II, cấp III 

Dùng cho đường 

cấp IV trở xuống 
Phương pháp thử 

Hàm lượng mi ca, % không lớn hơn 0,02 0,06 TCVN 4376 

Hàm lượng bụi, bùn, sét, %,  không lớn 

hơn 
2,0 3,0 TCVN 7572-8:2006 

Hàm lượng bột đá (qua sàng 0,075mm) 

lẫn vào cát nghiền, %, không lớn hơn 
5,0 7,0 AASHTO T-11 

Hàm lượng ion Cl, % khối lượng, không 

lớn hơn 
0,02 0,06 

TCVN 7572-

15:2006 

Hàm lượng ion SO3, % khối lượng, 

không lớn hơn 
5,0 

TCVN 7572-

16:2006 

Hàm lượng hữu cơ Đạt yêu cầu TCVN 7572-9:2006 

Cường độ kháng nén của đá gốc dùng 

làm cát nghiền, MPa 

Đá phún xuất ≥ 100, đá biến chất ≥ 

80, đá trầm tích ≥ 60 

TCVN 7572-

10:2006 

Khối lượng thể tích ở trạng thái rời, 

Kg/m3, không nhỏ hơn 
1350 

TCVN 7572-4:2006 

Khối lượng riêng, Kg/m3, không nhỏ hơn 2500 TCVN 7572-4:2006 

Độ rỗng, %, không lớn hơn 47 TCVN 7572-4:2006 

Phản ứng kiềm của cát Mẫu thử sau thí nghiệm phản ứng 

kiềm không nứt, không dạn, không có 

hiện tượng phùi keo, độ trương nở ở 

tuổi mẫu thí nghiệm phải dưới 0,1%. 

TCVN 7572-

14:2006 

4.4.2. Thành phần cấp phối của cốt liệu nhỏ phải phù hợp với yêu cầu ở Bảng 4.4.2 Nếu cát sông thì có 

thể dùng loại có mô đun độ lớn trong phạm vi 2,2-3,5. Nếu mô đun độ lớn của cát sai khác nhau quá 0,3 

thì phải thiết kế riêng thành phần BTXM (điều chỉnh tỷ lệ cát khi chế tạo hỗn hợp BTXM). Cát nhỏ chỉ 

được sử dụng nếu thiết kế thành phần BTXM có thêm phụ gia giảm nước (để giảm tỷ lệ N/X thiết kế). 
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Bảng 4.4.2 - Thành phần cấp phối yêu cầu với cốt liệu nhỏ 

Loại cát 

Lượng lọt qua sàng, % 

theo bộ sàng lỗ vuông, mm 

0,15 0,30 0,60 1,18 2,36 4,75 

Cát to 0 ÷ 10 5 ÷ 20 15 ÷ 29 35 ÷ 65 65 ÷ 95 90 ÷ 100 

Cát vừa 0 ÷ 10 8 ÷ 30 30 ÷ 59 50 ÷ 90 75 ÷ 100 90 ÷ 100 

Cát nhỏ 0 ÷ 10 15 ÷ 45 60 ÷ 84 74 ÷ 100 85 ÷ 100 90 ÷ 100 

 

4.4.3 Ngoài việc phải bảo đảm các yêu cầu ở Bảng 4.4.1  và Bảng 4.4.2, cát nghiền không được nghiền 

từ các loại đá gốc chịu mài mòn kém như các loại đá phiến sét, diệp thạch và nếu dùng cát nghiền khi 

thiết kế thành phần BTXM phải sử dụng thêm phụ gia giảm nước. 

1. Không sử dụng cát biển trên mặt đường bê tông cốt thép và mặt đường bê tông sợi thép. 

2. Cát có sự khác biệt về mô đun độ mịn vượt quá 0.3 nên được xếp riêng và thiết kế tỷ lệ trộn phải được 

thực hiện riêng. 

3. Khi sử dụng cát xay, phụ gia phải là phụ gia siêu dẻo cuốn khí hoặc phụ gia siêu dẻo polyacid. 

4.5 Nước 

4.5.1 Nước dùng để chế tạo BTXM không lẫn dầu mỡ, các tạp chất hữu cơ khác và phù hợp với TCVN 

4506:2012. 

4.6 Các loại phụ gia 

4.6.1 Chất lượng của các loại phụ gia bê tông xi măng mặt đường phải đáp ứng yêu cầu của TCVN 

8826:2011 phụ gia hóa học cho bê tông và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.  

4.6.2 Thành phần hóa học chính và các quy trình khi sử dụng phải được ghi rõ trong báo cáo xuất xưởng 

của sản phẩm phụ gia. Các loại phụ gia bê tông xi măng mặt đường phải được cơ quan thử nghiệm có 

năng lực đánh giá đủ tiêu chuẩn. Báo cáo kiểm tra phải được cung cấp trước khi sử dụng. 

4.6.3 Các sản phẩm phụ gia nên được trộn thử với xi măng, cốt liệu và nước sử dụng trong dự án để 

kiểm tra tính năng của chúng và xác định liều lượng hợp lý. 

4.6.4 Khi sử dụng kết hợp phụ gia không được để xảy ra hiện tượng keo tụ. Phải sử dụng xi măng, cốt 

liệu và nước thực tế sử dụng dùng để trộn thử và xác nhận đạt yêu cầu mới được phép sử dụng cho dự 

án. 

4.6.5 Tất cả các loại phụ gia hòa tan cần được hòa tan hoàn toàn thành một dung dịch đồng nhất sau đó 

liều lượng thêm vào được tính theo tỷ lệ pha trộn. 

4.6.6 Khi sử dụng phụ gia dạng bột không tan trong nước, cần đảm bảo rằng nó được khuấy đều để 

phân tán đều và không bị kết tụ. 

4.6.7 Phụ gia giảm nước hiệu quả cao hút khí nên được sử dụng cho bề mặt bê tông xi măng của công 

nghệ ván khuôn trượt. Khi thời gian đông kết ban đầu của hỗn hợp bê tông xây dựng ở nhiệt độ cao ngắn 

hơn 3 giờ, nên sử dụng phụ gia giảm nước hiệu quả cao làm chậm ninh kết và cuốn khí. Khi thời gian 

ninh kết cuối cùng của hỗn hợp bê tông khi thi công ở nhiệt độ thấp dài hơn 10 giờ thì nên sử dụng phụ 

gia siêu dẻo cuốn khí cường độ sớm. 
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4.7 Cốt thép  

4.7.1 Các thanh cốt thép, lưới thép gia cường, thanh truyền lực, thanh liên kết,... dùng trong mặt đường 

bê tông xi măng, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép liên tục phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia và 

tiêu chuẩn ngành hiện hành có liên quan. 

4.7.2 Cốt thép không được nứt, gãy, vỡ, vết dầu bẩn bề mặt và rỉ sét. Mặt đường bê tông cốt thép và mặt 

cầu nên sử dụng lớp phủ nhựa epoxy hoặc sơn chống rỉ và các biện pháp bảo vệ khác. 

4.7.3 Thanh truyền lực không được có gờ và cả hai đầu phải được gia công thành hình côn hoặc vát mép 

với bán kính 2 ~ 3mm. 

4.7.4 Thanh truyền lực khe dãn phải có nắp bằng ống thép mạ kẽm hoặc nắp nhựa ở một đầu. Độ dày 

của nắp không được nhỏ hơn 2,0mm, kín và không thấm nước. Chiều dài của nắp phải là 100mm, chiều 

dài của khoảng hở để thanh dịch chuyển phải là 30mm. 

4.7.5 Thanh truyền lực nên được phun sơn, mạ kẽm, mạ điện hoặc sơn chống rỉ và các biện pháp chống 

rỉ khác. Nên thực hiện các biện pháp chống rỉ như phủ sơn chống rỉ trong phạm vi không nhỏ hơn 100mm 

ở giữa thanh thép. 

4.8 Sợi 

4.8.1 Chất lượng của sợi thép được sử dụng cho bê tông xi măng mặt đường và mặt cầu không chỉ phải 

đáp ứng các yêu cầu hiện hành và các tiêu chuẩn khác mà còn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Cấp độ bền kéo của sợi thép không được thấp hơn cấp 600. 

2. Sợi thép cần được xử lý chống ăn mòn hiệu quả. 

3. Các thông số hình học và độ chính xác về hình dạng của sợi thép phải đáp ứng các yêu cầu trong 

Bảng 4.8.1. Không nên sử dụng sợi thép cắt dây hoặc sợi thép cuộn, thép gai. 

Bảng 4.8.1 Các thông số hình học và yêu cầu về độ chính xác hình dạng của sợi thép 

Các thông số hình 

học và độ chính 

xác hình dạng của 

sợi thép 

Chiều 

dài (mm) 

Tỷ lệ đạt  

độ dài 

(%) 

Đường kính 

(đường kính 

tương 

đương) (mm) 

Tỷ lệ đạt 

hình 

dạng 

(%) 

Tỷ lệ 

đạt 

uốn 

(%) 

Sai lệch 

giữa giá trị 

trung bình 

và giá trị 

danh nghĩa 

(％) 

Hàm 

lượng 

tạp chất 

(%) 

Phương pháp thí 
nghiệm 

Yêu cầu kỹ thuật 25 - 50 >90 0.3-0.9 >90 >90 ±10 <1.0 
TCVN 12392-

1:2018 

4. Bề mặt sợi thép không được dính dầu và các vết bẩn ảnh hưởng đến liên kết với bê tông xi măng 

trong quá trình đông kết, đông cứng, không nên sử dụng các sợi thép đã dính tụ, liên kết với nhau. 

4.8.2 Sợi bazan được sử dụng cho mặt đường bê tông xi măng phải có màu nâu vàng, đồng nhất, không 

bị nhiễm bẩn và hàm lượng silica phải từ 48% đến 60%. Dùng chất ưa nước làm ướt bề mặt sợi 

4.8.3 Sợi tổng hợp được sử dụng cho bề mặt bê tông xi măng có thể là sợi monofilament hoặc sợi thô 

làm từ vật liệu polypropylene blue (PANF), polypropylene (PPF), polyamide (PAF) và polyvinyl alcohol 

(PVAF). Giá trị tối thiểu của cường độ kéo sợi đơn đo được không được nhỏ hơn 450MPa. 

4.9 Vật liệu chèn khe 

4.9.1 Vật liệu chèn khe bao gồm các loại: dạng tấm chế tạo sẵn dùng cho khe dãn và mastic rót nóng 

dùng lấp đầy các loại khe. 
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4.9.2 Vật liệu chèn khe dạng tấm có yêu cầu kỹ thuật nêu ở Bảng 4.9.2  

                                    Bảng 4.9.2 - Yêu cầu kỹ thuật đối với tấm chèn khe dãn  

(phương pháp thử theo AASHTO T42) 

Chỉ tiêu 
Loại vật liệu 

Gỗ, Ii-e Cao su xốp hoặc chất dẻo Sợi 

Tỷ lệ khôi phục đàn hồi, %, không nhỏ 

hơn 
55 90 65 

Áp lực ép co, Mpa 5,0 ÷ 20,0 0,2 ÷ 0,6 2,0 ÷ 10,0 

Lượng đẩy trồi lên, mm, nhỏ hơn 5,5 5,0 3,0 

Tải trong uốn cong, N 100 ÷ 400 0 ÷ 50 5 ÷ 40 

CHÚ THÍCH 

1. Các tấm chèn sau khi ngâm nước, áp lực ép co không được nhỏ hơn khi không ngâm nước 

90%; 

2. Tấm chèn loại bằng gỗ (li-e) sau khi quét tấm bitum phải có bề dày bằng (20-25) ± 1mm. 

4.9.3. Mastic chèn khe (khe dọc, khe co) loại rót nóng phải có các chỉ tiêu kỹ thuật như yêu cầu ở Bảng 

4.6.3 để bảo đảm dính bám tốt với thành tấm BTXM, bảo đảm có tính đàn hồi cao, không hòa tan trong 

nước, không thấm nước, ổn định nhiệt và bền. Cũng có thể sử dụng các loại mastic chèn khe loại rót 

nóng có các chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu AASHTO M301 hoặc ASTM D3405. 

Bảng 4.6.3 - Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu mastic chèn khe loại rót nóng 

(phương pháp thử theo ASTM 3407) 

Các chỉ tiêu Loại đàn hồi thấp Loại đàn hồi cao 

Độ kim lún (0,01mm) < 50 < 40 

Tỷ lệ khôi phục đàn hồi (%) ≥ 30 ≥ 60 

Độ chảy (mm) < 5 < 2 

Độ dãn dài ở - 10°C (mm) ≥ 10 ≥ 15 

Cường độ dính kết với bê tông (MPa) ≥ 0,2 ≥ 0,4 

4.9.4 Chiều cao, chiều dài và chiều dày của tấm chèn khe dãn sử dụng cho lớp mặt bê tông xi măng phải 

đáp ứng các yêu cầu thiết kế. Các lỗ chờ thanh truyền lực phải được khoan theo khoảng cách thiết kế. 

Đường kính lỗ phải lớn hơn đường kính của thanh truyền lực 2mm và độ lệch kích thước của chiều cao 

và độ dày phải nhỏ hơn 1,5mm. 

4.9.5 Chất trám khe nối silicone và polyurethane có thể được sử dụng cho các lớp bề mặt bê tông xi 

măng của tất cả các cấp đường; nhựa đường cao su và nhựa đường biến tính có thể được sử dụng cho 

đường cấp II trở xuống và không nên sử dụng cho đường cao tốc và đường cấp I; nhựa đường dầu mỏ 

có thể được sử dụng cho đường cấp III và cấp IV, nhưng không được sử dụng cho đường cao tốc và 

đường cấp II trở lên.   

4.9.6 Ở những khu vực lạnh và rất lạnh nên sử dụng chất trám khe loại đàn hồi thấp, chất trám khe loại 

đàn hồi cao nên được sử dụng ở các khu vực khác. Nhựa đường cao su nên được lựa chọn theo sự 

phân vùng khí hậu địa phương. Ở các khu vực lạnh và rất lạnh sử dụng bitum dầu mỏ số 70 và / hoặc 

SBS loại I-C; ở các khu vực nóng và ấm, sử dụng bitum dầu mỏ số 50 và / hoặc SBS loại I-D. 

4.9.7 Dải chèn khe phải có độ đàn hồi tốt, linh hoạt, không thấm nước, chống ăn mòn axit và kiềm, không 

bị mềm ở nhiệt độ cao. Dải chèn khe có thể được làm bằng dải cao su, polyurethane bọt, nhựa xốp,... Dải 
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chèn khe hình trụ dễ nén chặt và đường kính của nó phải lớn hơn chiều rộng khe 2 - 5mm. 

4.10 Các vật liệu khác. 

4.10.1. Vật liệu làm lớp ngăn cách giữa lớp móng và lớp BTXM (đồng thời có tác dụng giữ cho BTXM 

khỏi mất nước trong khi thi công) có thể sử dụng vải nhựa, vải địa kỹ thuật. Vải địa kỹ thuật lựa chọn loại 

chống thấm nước theo TCVN 8871:2011. 

4.10.2 Ống chụp đầu thanh truyền lực 

4.10.3 Đối với khe dãn, nên sử dụng ống tôn mạ kẽm có chiều dày ống không nhỏ hơn 2mm, đường kính 

trong của ống không nhỏ hơn đường kính của thanh truyền lực 1,0-1,5mm, chiều dài là 50mm, chiều dài 

đoạn ống để hở không được nhỏ hơn 25mm. Nếu dùng ống chụp đầu bằng PVC thì chiều dài ống nên 

bằng 100mm. 

4.10.4 Đối với các khe co thi công lắp đặt thanh truyền lực bằng phương pháp tự động ấn thanh truyền 

lực vào hỗn hợp BTXM vừa rải thì phải dùng ống bằng PVC lồng khít trước với thanh truyền lực để cùng 

ấn cả vào khối BTXM vừa rải. Trong trường hợp này, ống PVC phải có chiều dày vách ống không nhỏ 

hơn 0,5mm và chiều dài ống PVC phải dài hơn 30mm so với ½ chiều dài thanh truyền lực. 

4.10.5 Chất tạo màng và màng chất dẻo dùng để bảo dưỡng mặt đường BTXM 

4.10.5.1 Chất tạo màng sử dụng bảo dưỡng mặt đường BTXM thường là dạng lỏng (sau khi phun sương 

trên bề mặt mặt đường sẽ tạo thành màng mỏng) phải thỏa mãn các quy định trong Bảng 4.10.5.1 Cũng 

có thể sử dụng các chất tạo màng phù hợp với ASTM C309-98. 

Bảng 4.10.5.1 Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo màng bảo dưỡng mặt đường BTXM 

(phương pháp thử theo ASTM C156 - 11) 

Chỉ tiêu Mức 

Tỷ lệ giữ nước hữu hiệu1), %, không nhỏ hơn 75 

Thời gian hình thành màng, h, không lớn hơn 4 

Tính hòa tan khi thấm nước sau khi tạo thành 

màng2) 

Phải ghi rõ là hòa tan hay không hòa tan 

CHÚ THÍCH 
1) Điều kiện thử nghiệm giữ nước hữu hiệu: nhiệt độ 38°C ± 2°C; độ ẩm tương đối: 32% ± 3%; tốc 

độ gió 0,5 ± 0,2 m/s; thời gian mất nước 72 giờ. 
2) Trên bề mặt lộ thiên phải sử dụng loại không hòa tan, trên bề mặt sẽ tiếp tục đổ bê tông phải sử 

dụng loại hòa tan. 

4.10.5.2 Màng chất dẻo dùng để bảo dưỡng BTXM phải có bề dày tối thiểu bằng 0,05mm và được sử 

dụng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

4.11 Vật liệu bảo dưỡng 

4.11.1 Bảo dưỡng cho lớp bề mặt bê tông xi măng bằng sáp parafin, polyme cao phân tử và chất ổn định 

thích hợp, chất làm trắng được nghiền thành dạng nhũ tương trong nước, không sử dụng thủy tinh làm 

thành phần chính của chất bảo dưỡng. Chất bảo dưỡng phải là nhũ tương keo trắng, không phải là nhũ 

tương không màu trong suốt.  

4.11.2 Lớp mặt bê tông xi măng của đường cao tốc và đường cấp I phải sử dụng chất tạo màng đáp ứng 

yêu cầu của sản phẩm cấp I, còn đường các cấp khác có thể sử dụng chất tạo màng đáp ứng yêu cầu 

của sản phẩm đủ tiêu chuẩn. 
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4.11.3 Màng giữ ẩm và bảo dưỡng tiết kiệm nước cho bề mặt bê tông xi măng phải được làm bằng nhựa 

polyme hút nước và giữ nước với bề mặt không thấm nước.  

4.11.4 Trong quá trình thi công ở điều kiện nhiệt độ cao nên sử dụng màng giữ ẩm và bảo dưỡng tiết 

kiệm nước có bề mặt phản chiếu màu trắng; trong quá trình thi công ở nhiệt độ thấp nên sử dụng sản 

phẩm có bề mặt hấp thụ nhiệt màu đen hoặc xanh lam. 

5. Thiết kế thành phần hỗn hợp BTXM 

5.1  Các quy tắc chung 

5.1.1 Việc thiết kế tỷ lệ cấp phối bê tông xi măng của lớp mặt đường ô tô phải đáp ứng các yêu cầu về 

cường độ kéo uốn, tính công tác và độ bền cũng như tính kinh tế.  

Cường độ kéo uốn thiết kế của bê tông xi măng là cường độ kéo uốn tuổi 28 ngày. Giá trị tiêu chuẩn của 

cường độ kéo uốn theo yêu cầu của từng cấp tải trọng giao thông không được thấp hơn giá trị quy định 

trong Bảng 5.1.1 

Bảng 5.1.1 Các giá trị tiêu chuẩn của cường độ kéo uốn bê tông xi măng 

Cấp tải trọng Cực nặng, rất nặng, nặng Trung bình Nhẹ 

Giá trị tiêu chuẩn của cường độ chịu kéo 
uốn của bê tông xi măng (MPa) 

5.0 4.5 4.0 

Giá trị tiêu chuẩn của cường độ kéo uốn 
của bê tông cốt sợi thép (MPa) 

6.0 5.5 5.0 

5.1.2 Vật liệu đầu vào phải được lựa chọn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và hoạt động ổn định theo quy 

định của tiêu chuẩn. Các kết hợp vật liệu khác nhau nên được thiết kế riêng biệt. 

5.1.3 Việc thiết kế tỷ lệ cấp phối bê tông xi măng của đường ô tô ở tất cả các cấp nên áp dụng phương 

pháp thử nghiệm trực giao; phương pháp công thức thực nghiệm có thể được áp dụng cho đường thứ 

yếu. 

5.1.4 Thiết kế tỷ lệ cấp phối bê tông cần bao gồm hai giai đoạn: thiết kế tỷ lệ cấp phối mục tiêu và thiết kế 

tỷ lệ cấp phối thi công. Thiết kế tỷ lệ cấp phối mục tiêu cần xác định lượng xi măng, cốt liệu, tỷ lệ nước-xi 

măng (chất kết dính), lượng phụ gia của bê tông và lượng sợi cho bê tông sợi. Việc thiết kế tỷ lệ cấp phối 

thi công sẽ xác định các thông số trộn thông qua quá trình trộn thử của trạm trộn. Không được điều chỉnh 

tỷ lệ cấp phối đã được phê duyệt trong quá trình thi công khi chưa được chấp thuận. 

5.1.5 Thiết kế tỷ lệ cấp phối mục tiêu phải tiến hành kiểm tra toàn diện tính năng của bê tông và chỉ rõ 

dung sai cho phép của thiết kế tỷ lệ cấp phối thi công với tỷ lệ cấp phối mục tiêu. Việc thiết kế tỷ lệ hỗn 

hợp mục tiêu phải được thực hiện theo các yêu cầu sau: 

1. Theo yêu cầu của vật liệu, kết cấu áo đường và công nghệ thi công, các thông số kiểm soát tỷ lệ cấp 

phối bê tông được lập thông qua tính toán hoặc thí nghiệm trực giao. 

2. Thực hiện trộn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo tỷ lệ trộn đề xuất, đo lường các chỉ số hiệu 

suất khác nhau và chọn cường độ kéo uốn, tính công tác và độ bền của bê tông đáp ứng các yêu cầu và 

tỷ lệ trộn kinh tế, hợp lý được sử dụng làm tỷ lệ trộn mục tiêu. 

3. Theo tình hình trộn thử của trạm trộn (máy trộn), thực hiện kiểm tra tính năng và điều chỉnh tỷ lệ trộn 

thử cho đến khi đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ trộn mục tiêu. 
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5.1.6 Tỷ lệ cấp phối thi công phải phù hợp với dữ liệu đo được thực tế của tỷ lệ cấp phối mục tiêu và phải 

được thực hiện theo các yêu cầu sau: 

1. Lượng xi măng trong tỷ lệ cấp phối thi công có thể tăng một cách hợp lý từ 5 -10 kg/m3 so với tỷ lệ cấp 

phối mục tiêu tùy theo sự hao hụt trong quá trình trộn. 

2. Tính toán lượng vật liệu theo tỷ lệ hỗn hợp mục tiêu và tiến hành trộn thử theo yêu cầu sản xuất thực 

tế. 

3. Tiến hành kiểm tra cường độ kéo uốn, tính công tác và độ bền của bê tông để xác định xem cấp phối 

có đạt yêu cầu hay không. 

4. Tổng hợp dữ liệu thử nghiệm, đưa ra tỷ lệ cấp phối thi công, xác định các thông số thiết bị và làm rõ 

các yêu cầu liên quan để điều chỉnh các thông số cấp liệu của trạm trộn (máy trộn) và lượng nước trong 

quá trình thi công theo độ ẩm thực tế của cốt liệu. 

5.1.7 Khi có sự thay đổi của vật liệu đầu vào, việc thiết kế và kiểm tra lại tỷ lệ cấp phối mục tiêu và cấp 

phối thi công phải được thực hiện lại. 

5.1.8 Trong thiết kế tỷ lệ cấp phối mục tiêu, cốt liệu thô và mịn phải ở trạng thái bão hòa khô bề mặt khi 

bê tông được phối trộn để trộn thử. 

5.2 Thiết kế hỗn hợp bê tông xi măng 

5.2.1 Phần này áp dụng thiết kế cấp phối mục tiêu cho bê tông xi măng, bê tông cốt thép, bê tông cốt 

thép liên tục làm lớp bề mặt đường, sử dụng máy rải ván khuôn trượt, bộ thiết bị đầm ba trục và các máy 

thi công nhỏ. 

5.2.2 Giá trị trung bình của cường độ chịu kéo uốn 28 ngày của bê tông xi măng mặt đường cần được 

tính toán và xác định theo công thức (5.2.2): 

 (5.2.2) 

Trong đó: fc -  Cường độ kéo uốn trung bình 28d của bê tông xi măng lớp mặt đường (MPa); 

   fr -   Giá trị tiêu chuẩn về cường độ chịu kéo uốn thiết kế (MPa) được xác định theo thiết kế 

và không được thấp hơn các yêu cầu trong Bảng 5.1-1; 

   t -   Hệ số suất đảm bảo, lấy giá trị theo Bảng 5.2.2-1; 

   s -   Độ lệch chuẩn (MPa) của mẫu thử cường độ kéo uốn. Khi có dữ liệu thử nghiệm thì sử 

dụng độ lệch chuẩn của mẫu thử nghiệm; nếu không có dữ liệu thử nghiệm thì có thể xác định theo cấp 

đường và cường độ kéo uốn thiết kế, tham khảo đến phạm vi quy định trong Bảng 5.2.2-2; 

   Cv -  Hệ số biến thiên của cường độ kéo uốn phải được lấy theo số liệu thống kê, nếu nhỏ 

hơn 0.05 thì lấy bằng 0.05; đối với số liệu thống kê tổng hợp có thể lấy trong khoảng quy định trong Bảng 

5.2.2-3. Mức độ biến động của đường cao tốc và đường cấp I phải lấy giá trị thấp, mức độ biến động của 

đường cấp II không được thấp hơn trung bình. 
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Bảng 5.2.2-1 Hệ số suất đảm bảo t 

Cấp đường 
Xác suất  

phân biệt p 

Số lượng mẫu n (nhóm) 

6 ~ 8 9 ~14 15 ~ 19 20 

Cao tốc 0.05 0.79 0.61 0.45 0.39 

Cấp 1 0.10 0.59 0.46 0.35 0.30 

Cấp 2 0.15 0.46 0.37 0.28 0.24 

Cấp 3, Cấp 4 0.20 0.37 0.29 0.22 0.19 

Bảng 5.2.2-2 Độ lệch chuẩn của các mẫu thử cường độ chịu kéo uốn của mặt đường bê tông xi 

măng ở tất cả các cấp của đường ô tô, s 

Cấp đường Cao tốc Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Độ tin cậy mục tiêu 95 90 85 80 70 

Hệ số tin cậy 1.64 1.28 1.04 0.84 0.52 

Độ lệch chuẩn s, MPa 0.25 ≤ s ≤ 0.5 0.45 ≤ s ≤ 0.67 0.40 ≤ s ≤ 0.80 

Bảng 5.2.2-3 Phạm vi của hệ số biến thiên Cv 

Mức độ biến động cường độ kéo uốn Thấp Trung bình Cao 

Phạm vi của hệ số biến thiên cường 
độ kéo uốn Cv 

0.05 ≤ Cv ≤ 0.10 0.10 ≤ Cv ≤ 0.15 0.15 ≤ Cv ≤ 0.20 

5.2.3 Tính công tác của hỗn hợp bê tông với các kỹ thuật thi công khác nhau phải đáp ứng các yêu cầu 

sau: 

1. Khi sử dụng công nghệ ván khuôn trượt độ sụt của bê tông xi măng đá dăm, đá sỏi nghiền từ 10-

30mm, với bê tông cuội sỏi độ sụt từ 5-20mm, hệ số rung nên từ 200-500 N/s.m2. Tham khảo Phụ lục A 

về phương pháp thử độ rung của hỗn hợp bê tông. 

2. Khi rải và đầm bằng máy 3 trục, độ sụt hiện trường của hỗn hợp phải là 20-40mm. 

3. Khi rải bằng máy nhỏ, độ sụt hiện trường của hỗn hợp nên từ 5-20mm. 

4. Giá trị độ sụt của hỗn hợp tại đầu ra của trạm trộn (máy) phải được xác định dựa trên giá trị độ sụt 

trong của các quá trình thi công cộng với giá trị độ sụt mất đi trong quá trình vận chuyển. 

5.2.4 Tỷ lệ nước - xi măng (chất kết dính) lớn nhất và lượng tiêu thụ xi măng tối thiểu của bê tông xi 

măng mặt đường các cấp phải đáp ứng yêu cầu của Bảng 5.2.4. Khối lượng xi măng tối đa không được 

lớn hơn 420kg/m3; khi sử dụng phụ gia, lượng xi măng tối đa không được lớn hơn 450kg/m3. 

Bảng 5.2.4 Tỷ lệ nước - xi măng (chất kết dính) tối đa và lượng tiêu thụ xi măng tối thiểu của bê 

tông xi măng làm mặt đường các cấp 

Cấp đường Cao tốc, cấp 1 Cấp 2 Cấp 3, Cấp 4 

Tỷ lệ nước-xi măng (chất kết dính) tối đa 0.44 0.46 0.48 

Lượng xi măng tối thiểu (kg/m3) 
cấp 52.5  300 300 290 

cấp 42.5  310 310 300 
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Cấp đường Cao tốc, cấp 1 Cấp 2 Cấp 3, Cấp 4 

cấp 32.5  — — 315 

Lượng xi măng đơn vị tối thiểu khi yêu 

cầu chống đóng băng và chống đóng 

băng muối (kg/m3) 

cấp 52.5  310 310 300 

cấp 42.5  320 320 315 

cấp 32.5  — — 325 

Lượng xi măng tối thiểu khi trộn với tro 

bay (kg/m3) 

cấp 52.5  250 250 245 

cấp 42.5  260 260 255 

cấp 32.5  — — 265 

Lượng xi măng tối thiểu của bê tông tro 

bay với các yêu cầu chống đông cứng 

và muối đóng băng (kg/m3) b 

cấp 52.5 265 260 255 

cấp 42.5 280 270 265 

Chú thích: a Trong môi trường ăn mòn như muối khử mặn, gió biển, mưa axit hoặc sunfat, hoặc trên dốc 

dọc lớn và các làn tăng tốc và giảm tốc khác, tỷ lệ nước trên xi măng (chất kết dính) tối đa phải thấp hơn 

giá trị trong bảng bằng 0.01-0.02 

   b Khi trộn tro bay với yêu cầu chống đông cứng và đóng băng muối, lớp mặt không được dùng 

xi măng cấp 32.5. 

5.2.5 Lớp bề mặt của bê tông xi măng phải được trộn với phụ gia cuốn khí để đảm bảo khả năng chống 

sương giá và nâng cao tính công tác; hàm lượng không khí trung bình và phạm vi sai lệch cho phép của 

hỗn hợp tại đầu ra của máy trộn phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 5.2.5 -1. Máy khoan rút lõi được 

sử dụng để lấy mẫu thí nghiệm bê tông xi măng. 

Bảng 5.2.5-1 Giá trị trung bình và khoảng sai lệch cho phép của hàm lượng khí trong hỗn hợp tại 

cửa ra của máy trộn (%) 

Cỡ hạt lớn nhất 
danh định (mm) 

Không có yêu cầu 
chống đóng băng 

Có yêu cầu 
chống đóng 

băng 

Có các yêu cầu về 
chống đóng băng 

muối 

Phương pháp thử 
nghiệm 

9.5 4.5 ±1.0 5.0 ±0.5 6.0 ± 0.5 
Đo hàm lượng 

không khí của hỗn 
hợp bê tông phải 

tuân theo  
TCVN 3111 : 1993 

16.0 4.0 ±1.0 4.5 ±0.5 5.5 ±0.5 

19.0 4.0 ±1.0 4.0 ±0.5 5.0 ±0.5 

26.5 3.5 ±1.0 3.5 ±0.5 4.5 ±0.5 

31.5 3.5 ±1.0 3.5 ±0.5 4.0 ±0.5 

5.2.6 Độ mài mòn của lớp bê tông xi măng trên mặt đường của từng cấp đường phải đáp ứng các yêu 

cầu của Bảng 5.2.6 

Bảng 5.2.6 Yêu cầu mài mòn đối với bê tông xi măng của mặt đường 

Cấp đường Cao tốc, cấp 1 Cấp 2 Cấp 3, 4 
Phương pháp thử 

nghiệm 
Độ mài mòn(g/cm2), ≤ 0.3 0.35 0.4 TCVN 3114 : 1993 

5.2.7 Bề mặt bê tông xi măng trong môi trường ăn mòn như nước biển, gió biển, mưa axit, muối khử 

hoặc muối sunfat khi sử dụng xi măng póoc lăng đường bộ hoặc xi măng póoc lăng nên bổ sung một 

lượng thích hợp tro bay, bột xỉ, silica fume hoặc phụ gia khoáng tổng hợp. Đối với bê tông mặt cầu nên 

thêm bột xỉ và silica fume, không được thêm tro bay. 

Giải thích: Do mặt cầu không có điều kiện bảo dưỡng ướt lâu ngày nên tro bay về cơ bản không thể thủy hóa và 

không góp phần tăng cường độ, dẫn đến nứt mặt cầu nghiêm trọng hơn, do đó quy định không được trộn tro bay 
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vào bê tông mặt cầu. 

5.2.8 Khi sử dụng phương pháp thí nghiệm trực giao cho thiết kế hỗn hợp bê tông xi măng bề mặt phải 

đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Các biến thử nghiệm cần được xác định dựa trên kinh nghiệm thùy thuộc các yêu cầu về tính năng cụ 

thể và sự thay đổi của vật liệu. Bê tông xi măng thông thường có thể chọn ba biến yếu tố: lượng xi măng, 

lượng nước, cát hoặc cốt liệu thô. Với bê tông tro bay có thể chọn 4 biến là lượng nước, tổng khối lượng 

chất kết dính tiêu chuẩn, lượng tro bay và cốt liệu thô. Mỗi biến cần chọn ít nhất 3 mức và nên chọn bảng 

trực giao L9 (3^4) để thiết lập kế hoạch thí nghiệm. 

2. Thực hiện phân tích hồi quy và tương quan dựa trên kết quả của phép thử trực giao. Các hàm đầu ra 

của phân tích hồi quy phải bao gồm độ sụt, cường độ kéo uốn và độ mài mòn. Các khu vực có yêu cầu 

về chống đóng băng và muối đóng băng cũng nên bao gồm cấp chống đóng băng và khả năng chống 

đóng băng muối. 

3. Tỷ lệ hỗn hợp trong thí nghiệm trực giao đáp ứng các yêu cầu của 2 có thể được xác định là tỷ lệ hỗn 

hợp mục tiêu. 

5.2.9 Khi áp dụng phương pháp công thức kinh nghiệm cho đường cấp hai và các cấp đường thấp hơn, 

nó có thể được thực hiện theo các quy định sau: 

1. Tính toán tỷ lệ nước-xi măng. Khi không có phụ gia, theo loại cốt liệu thô, tỷ lệ nước - xi măng có thể 

được tính theo các công thức thống kê sau. 

Bê tông sử dụng đá dăm hoặc đá sỏi nghiền vỡ 

 

W 1.5684

1.0097 0.3595c sC f f


 
 (5.2.9-1) 

Bê tông cuội sỏi 

W 1.2618

1.5492 0.470c sC f f


 
 (5.2.9-2) 

Trong đó: W/C  – Tỷ lệ nước trên xi măng 

   fs  – Cường độ kéo uốn của xi măng ở 28 ngày (MPa) 

   fc  – Giá trị trung bình của cường độ chịu kéo uốn 28 ngày của bê tông xi măng (MPa) 

2. Tính tỷ lệ nước-chất kết dính. Khi trộn với tro bay, silica fume, bột xỉ và các loại phụ gia khác, cần tính 

lượng phụ gia thay thế xi măng trong phương pháp thay thế dư thừa (không tính phần dư thay thế cát) để 

tính tỷ lệ nước-chất kết dính. Khi tỷ lệ nước-chất kết dính tính toán (hoặc tỷ lệ nước-xi măng) lớn hơn tỷ 

lệ quy định trong Bảng 5.2.4 thì lấy giá trị trong Bảng 5.2.4. 

3. Tỷ lệ cát của bê tông xi măng nên chọn theo mô đun độ mịn của cát và loại cốt liệu thô theo Bảng 

5.2.9-1. Khi rãnh chống trơn trượt cắt mềm được sử dụng, tỷ lệ cát có thể tăng thêm 1% -2% trên cơ sở 

Bảng 5.2.9-1 
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Bảng 5.2.9-1 Tỷ lệ cát của bê tông xi măng 

Mô đun độ mịn của cát 2.2-2.5 2.5-2.8 2.8-3.1 3.1-3.4 3.4-3.7 

Tỷ lệ cát Sp (%) 
Đá dăm, sỏi 30-34 32-36 34-38 36-40 38-42 

Đá cuội 28-32 30-34 32-36 34-38 36-40 

Chú thích: 1. Khi mô đun độ mịn giống nhau, tỷ lệ cát của cát chế tạo bằng máy phải thấp hơn giới hạn. 

2. Cuội nghiền vỡ có thể lấy giữa đá dăm, sỏi và cuội. 

4. Tính lượng nước theo loại cốt liệu thô và yêu cầu về độ sụt theo các công thức thực nghiệm từ công 

thức (5.2.9-3) đến công thức (5.2.9-5). Khi lượng nước tính toán ra lớn hơn lượng nước tối đa trong 

Bảng 5.2.9-2 thì giảm lượng nước bằng cách sử dụng phụ gia có tỷ lệ giảm nước cao hơn. 

Đá dăm, đá sỏi nghiền: 

          (5.2.9-3) 

Cuội sỏi:  

0W 86.89 0.370 11.24 1.00
W

P

C
S     (5.2.9-4) 

Lượng nước của bê tông khi sử dụng phụ gia: 

0W W0 1
100

 
  

 
 (5.2.9-5) 

Trong đó: W0 - Lượng nước sử dụng của bê tông không có phụ gia và phụ gia (kg/m3); 

   SL -  Độ sụt (mm); 

   SP -  Tỷ lệ cát (%); 

   W0w - Lượng nước sử dụng của bê tông có phụ gia (kg/m3); 

   β -   Tỷ lệ giảm nước đo được của phụ gia được sử dụng (%). 

Bảng 5.2.9-2 Lượng nước tiêu thụ tối đa của bê tông xi măng mặt đường (kg/m3) 

Công nghệ thi công 
Đá dăm, sỏi 

nghiền 
Đá cuội Công nghệ thi công 

Đá dăm, sỏi 
nghiền 

Đá cuội 

Ván khuôn trượt 160 155 Máy móc nhỏ 150 145 

Máy đầm 3 trục 153 148    

Chú thích: Lượng nước tối đa của bê tông đá cuội nghiền vỡ có thể được nội suy giữa bên tông đá dăm, 

sỏi nghiền. 

5. Tính lượng xi măng có thể theo công thức (5.2.9-6) Khi kết quả tính toán nhỏ hơn giá trị quy định trong 

Bảng 5.2.4 thì lấy giá trị quy định trong Bảng 5.2.4. 

0 0W
W

C
C   (5.2.9-6) 
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Trong đó: C0 - Lượng xi măng (kg/m3); 

6. Lượng cốt liệu có thể được tính theo phương pháp tỷ trọng hoặc phương pháp thể tích. Khi tính toán 

theo phương pháp tỷ trọng, khối lượng đơn vị của bê tông có thể là 2400-2450 (kg/m3). Khi tính theo 

phương pháp thể tích cần tính đến thể tích không khí thiết kế. 

7. Tỷ lệ trộn đã tính toán nên được kiểm tra để tính toán tỷ lệ thể tích lấp đầy cốt liệu thô. Tỷ lệ thể tích 

lấp đầy của cốt liệu thô không được nhỏ hơn 70%. 

5.2.10 Khi sử dụng phụ gia, thiết kế tỷ lệ hỗn hợp phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Khi trộn bột xỉ hoặc silica fume, việc thiết kế tỷ lệ trộn nên áp dụng phương pháp thay thế tương đương 

xi măng, lượng trộn phải được xác định thông qua các thí nghiệm, lượng bột xỉ hoặc silica fume trong xi 

măng phải được trừ đi. 

2. Khi trộn tro bay, thiết kế tỷ lệ cấp phối phải được thực hiện theo phương pháp thay thế dư thừa, phần 

thay thế xi măng phải được trừ vào lượng xi măng tương đương; phần dư thừa phải được thay thế cho 

cát và lượng cát sử dụng nên được giảm bớt. 

3. Hệ số thay thế dư của tro bay loại I và II có thể được lựa chọn theo Bảng 5.2.10. Hàm lượng tro bay 

loại I tối đa không quá 30% khi sử dụng xi măng pooc lăng; loại II không quá 25% khi sử dụng xi măng 

pooc lăng; không quá 20% khi sử dụng xi măng pooc lăng đường bộ. Tổng hàm lượng tro bay cuối cùng 

cần được xác định thông qua các thí nghiệm. 

Bảng 5.2.10 Hệ số thay thế của các loại tro bay khác nhau 

Loại tro bay I II III 

Hệ số thay thế 1.1 - 1.4 1.3 - 1.7 1.5  - 2.0 

5.3 Thiết kế tỷ lệ cấp phối bê tông sợi 

5.3.1 Tỷ lệ thể tích sợi thép của bê tông sợi thép cần được xác định theo giá trị tiêu chuẩn của cường độ 

chịu kéo uốn thiết kế, khi chưa có kinh nghiệm có thể tham khảo Bảng 5.3.1 để so sánh. 

Bảng 5.3.1 Giá trị tham khảo của tỷ lệ thể tích sợi thép của bê tông sợi thép 

Cường độ kéo uốn thiết kế của bê tông sợi thép frf (MPa) 6.0 5.5 5.0 

Tỷ lệ thể tích của hàm lượng sợi thép 600 MPa a,b (%) 0.8 -1.0 0.60 - 0.80 < 0.60 

Lưu ý:  a Khi cường độ kéo của sợi thép được sử dụng là 1000 MPa, tỷ lệ thể tích của hàm lượng sợi 

thép 600MPa trong bảng có thể được nhân với hệ số 0.90; 

   b Tỷ lệ thể tích của sợi thép phải được thử theo phương pháp nêu trong Phụ lục B của Tiêu 

chuẩn này. 

5.3.2 Giá trị trung bình của cường độ chịu kéo uốn 28 ngày của bê tông cốt sợi thép được tính theo công 

thức (5.3.2). 

1 1.04

rf
cf

v

f
f ts

C
 


 (5.3.2) 

Trong đó:  fcf - Giá trị trung bình của cường độ chịu kéo uốn 28 ngày của bê tông sợi thép (MPa); 

   frf - Giá trị tiêu chuẩn của cường độ chịu kéo uốn thiết kế của bê tông sợi thép (MPa); 
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   t -  Hệ số suất đảm bảo, lấy giá trị theo Bảng 5.2.2-1; 

   s -  Độ lệch chuẩn (MPa) của mẫu thử cường độ kéo uốn, có thể được lấy trong phạm vi quy 

định trong Bảng 5.2.2-2; 

   Cv- Hệ số biến thiên của cường độ kéo uốn phải được xác định theo thực tế hoặc tham khảo 

Bảng 5.2.2-3. 

5.3.3 Tính giá trị trung bình fcf của độ bền kéo uốn 28 ngày từ công thức (5.3.2), sau khi có được fc bằng 

thực nghiệm, giá trị đặc trưng của hàm lượng sợi thép có thể được tính từ công thức (4.3.3). 

1
cf

c

f

f






  (5.3.3) 

Trong đó:  λ - Giá trị đặc trưng của hàm lượng sợi thép; 

   fc - Cường độ chịu kéo uốn trung bình của bê tông xi măng có cùng cấp độ cường độ ở 28 

ngày (MPa); 

    - Hệ số ảnh hưởng của hình dạng sợi thép đến cường độ kéo uốn cần được xác định bằng 

thực nghiệm; Khi bê tông không trộn với sợi thép, cấp cường độ là C20-C80, có thể chọn theo Bảng 

5.3.3. 

Bảng 5.3.3 Giá trị tham khảo của hệ số ảnh hưởng của hình dạng sợi thép đến độ bền kéo uốn 

Các loại sợi thép 
Loại dây thép cắt 

cường độ cao 
Loại thép tấm 

cắt 
Loại dây phôi 

thép 

Thép hợp kim 
thấp nấu chảy và 
bơm hình dạng 

đặc biệt 

Hình dạng sợi thép Hình móc câu Hình bất kỳ Hình móc câu Đầu to 

Cấp bê tông xi măng (MPa) 20-45 50-80 20-45 50-80 20-45 50-80 20-45 50-80 

Hệ số ảnh hưởng  1.13 1.25 0.79 0.93 0.92 1.10 0.73 0.91 

5.3.4 Tỷ lệ thể tích của sợi thép có thể được tính có thể được tính theo công thức ( 5.3.4) theo giá trị đặc 

trưng λ của hàm lượng sợi thép tính theo công thức (5.3.3), và chiều dài và đường kính sợi thép đã chọn 

hoặc đường kính tương đương. 

100
d

l


    (5.3.4) 

Trong đó:  ρ - Tỷ lệ thể tích sợi thép (%); 

λ - Giá trị đặc trưng của hàm lượng sợi thép; 

   l - Chiều dài sợi thép (mm); 

   d - Đường kính sợi thép hoặc đường kính tương đương (mm). 

5.3.5 Khi tỷ lệ thể tích của sợi thép là 0.6% -1.0% thì độ sụt thiết kế của bê tông sợi thép phải lớn hơn bê 

tông xi măng 20-30mm; khi tỷ lệ thể tích của sợi thép nhỏ hơn 0,6% thì độ sụt của bê tông sợi thép giống 

như bê tông xi măng. 

5.3.6 Tỷ lệ nước - xi măng (chất kết dính) tối đa và lượng xi măng tối thiểu của bê tông sợi thép phải đáp 
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ứng các yêu cầu trong Bảng 5.3.6. 

Bảng 5.3.6 Tỷ lệ nước - xi măng (chất kết dính) tối đa và lượng xi măng tối thiểu của bê tông  

sợi thép 

Cấp đường Đường cao tốc, đường cấp 
1 

Đường cấp 2 

Tỷ lệ nước-xi măng (chất kết dính) tối đa 0.47 0.49 

Tỷ lệ nước-xi măng (chất kết dính) tối đa khi cần 
chống đóng băng 

0.45 0.46 

Tỷ lệ nước trên xi măng (chất kết dính) tối đa khi có 
yêu cầu chống đóng băng muối a 

0.42 0.43 

Lượng xi măng tối thiểu (kg/m3) 
cấp 52.5  350 350 

cấp 42.5 360 360 

Lượng xi măng tối thiểu để 

chống đóng băng và chống 

đóng băng muối (kg/m3) 

cấp 52. 5 370 370 

cấp 42.5 380 380 

Lượng xi măng vị tối thiểu khi 

trộn tro bay (kg/m3) 

cấp 52.5 310 310 

cấp 42.5 320 320 

Lượng xi măng vị tối thiểu khi 

trộn tro bay chống đóng băng và 

chống đóng băng muối (kg/m3) 

cấp 52.5 320 320 

cấp 42.5 340 340 

Chú thích: a Trong môi trường ăn mòn như muối khử mặn, gió biển, mưa axit hoặc sunfat, hoặc trên dốc 

dọc lớn và các làn tăng tốc và giảm tốc khác nên sử dụng tỷ lệ nước trên xi măng (chất kết dính) nhỏ 

hơn. 

5.3.7 Khả năng chống sương giá, chống sương muối, chống mài mòn, hàm lượng không khí và hệ số 

dãn nở bọt khí tối đa của bê tông sợi thép phải đáp ứng các yêu cầu của các Điều 5.2.5, 5.2.6,  5.2.7 ở 

trên. 

5.3.8 Không được sử dụng nước biển hoặc cát biển cho bê tông sợi thép và không được thêm các chất 

phụ gia như muối clo, muối clo tăng cường độ sớm, chất chống đông,… Trong môi trường như nước 

biển, gió biển và muối mặn, mặt đường bê tông sợi thép nên được trộn với bột xỉ hoặc tro bay cấp I và 

cấp II. Bê tông xi măng mặt cầu không được trộn tro bay. 

5.3.9 Khi phương pháp thí nghiệm trực giao được sử dụng để thiết kế tỷ lệ cấp phối bê tông sợi thép, 

ngoài các quy định liên quan tại Điều 5.2.9, lượng sợi thép phải là một biến đầu vào trong thiết kế thí 

nghiệm trực giao. 

5.3.10 Tỷ lệ cấp phối của bê tông sợi thép có thể được tính toán theo các yêu cầu sau và sử dụng các 

công thức kinh nghiệm: 

1. Giá trị trung bình của cường độ chịu kéo uốn 28 ngày của bê tông sợi thép có thể được tính toán và 

xác định theo công thức (5.3.2). 

2. Tỷ lệ thể tích của sợi thép có thể được tính theo công thức (5.3.3) và công thức (5.3.4), hệ số ảnh 

hưởng hình dạng có thể tham khảo trong Bảng 5.3.3. 

3. Lượng nước tiêu thụ của bê tông sợi thép có thể được lựa chọn theo Bảng 5.3.10, và xác định sau khi 
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hiệu chỉnh độ sụt của hỗn hợp thử nghiệm. 

Bảng 5.3.10 Bảng lựa chọn cơ bản lượng nước của bê tông sợi thép 

Điều kiện trộn Loại cốt liệu thô 
Kích thước hạt lớn nhất 

danh định (mm) 
Lượng nước cho 1m3 

(kg/m3) 

(l/d)=50a, ρ=0.6%b 

Độ sụtc 20mm 

Cát trung bình,  

mô đun độ mịnd 2.5 

Tỷ lệ nước-xi măng 0.42-0.50 

Đá dăm, sỏi 
nghiền 

9.5, 16.0 215 

19.0, 26.5 200 

Đá cuội 
9.5, 16.0 208 

19.0, 26.5 190 

Chú thích: a Cứ tăng hoặc giảm tỷ lệ (l/d) đi 10 lần thì lượng nước tăng hoặc giảm 10 kg/m3; 

  b Tỷ lệ thể tích sợi thép ρ mỗi lần tăng hoặc giảm 0,5% thì lượng nước tiêu thụ tăng hoặc giảm 

tương ứng 8 kg/m3; 

  c Độ sụt nằm trong khoảng 10 - 50mm, cứ tăng 10mm hoặc giảm 20mm thì lượng nước sẽ tăng 

hoặc giảm 7 kg/m3; 

  d Mô đun độ mịn nằm trong khoảng 2.0 - 3.5, mỗi khi mô đun độ mịn cát tăng hoặc giảm 0.1 thì 

lượng nước giảm hoặc tăng thêm 1.0 kg/m3. 

4. Tỷ lệ nước-xi măng của bê tông sợi thép có thể được tính theo công thức (5.3.10-1) Tỷ lệ nước-xi 

măng của bê tông sợi thép phải nhỏ hơn giá trị tính toán và giá trị quy định trong Bảng 4.3.6. 

W 0.128

0.301 0.325
cf

s

fC

f




 

 (5.3.10-1) 

Trong đó:  fcf - Cường độ kéo uốn trung bình 28 ngày của bê tông cốt sợi thép (MPa); 

   fs - Cường độ kéo uốn 28 ngày của xi măng (MPa); 

W/C – Tỷ lệ nước-xi măng của bê tông cốt sợi thép; 

λ - Giá trị đặc trưng của hàm lượng sợi thép có thể được tính theo công thức (5.3.3) hoặc 

công thức (5.3.4). 

5. Lượng xi măng của bê tông sợi thép có thể được tính theo công thức (5.3.10-2). Lượng xi măng của 

bê tông sợi thép phải lớn hơn giá trị tính toán và giá trị quy định trong Bảng 4.3.6. 

of

W

W
of

C

C

  (5.3.10-2) 

Trong đó:  Cof - Lượng xi măng của bê tông sợi thép (kg/m3); 

   Wof -  Lượng nước của bê tông sợi thép (kg/m3); 

   W/C -  Tỷ lệ nước-xi măng của bê tông sợi thép. 

6. Tỷ lệ cát của bê tông sợi thép có thể được tính theo công thức (5.3.10-3), sau xác định khi hiệu chỉnh 

cấp phối thử. Tỷ lệ cát nên từ 38% -50%. 
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10pf pS S    (5.3.10-3) 

Trong đó:  Spf - Tỷ lệ cát bê tông sợi thép (%); 

   Sp -  Tỷ lệ cát bê tông xi măng (%); 

   ρ -  Tỷ lệ thể tích sợi thép (%). 

7. Lượng cốt liệu có thể được tính theo phương pháp tỷ trọng hoặc phương pháp thể tích. Khi tính toán 

theo phương pháp tỷ trọng, khối lượng đơn vị của bê tông sợi thép có thể được lấy bằng tổng hợp khối 

lượng đơn vị của bê tông nền với khối lượng đơn vị của hỗn hợp sợi thép; khi tính theo phương pháp thể 

tích thì phải tính hàm lượng không khí thiết kế. 

5.3.11 Hàm lượng sợi bazan và sợi tổng hợp được sử dụng để cải thiện khả năng chống nứt của bê tông 

có thể được xác định bằng cách tham khảo Bảng 5.3.11 khi lựa chọn sơ bộ. 

Bảng 5.3.11 Phạm vi hàm lượng của sợi bazan và sợi tổng hợp 

Loại sợi Sợi bazan 
Sợi sáp 

Polypropylen
e 

Sợi thô 
Polypropylen

e 

Sợi 
polyamide 

Sợi Polyvinyl 
Alcohol 

Tỷ lệ thể tích (%) 0.05-0.30 0.06-0.30 0.30~1.5 0.10-0.30 0.10-0.30 

Phạm vi sử dụng (kg/m3) 1.3-8.0 0.50-2.7 2.7-14.0 1.1-3.5 1.3-4.0 

Chú thích: Nên chọn giới hạn trên của tỷ lệ thể tích của bê tông sợi cho bản mặt cầu. Để xác định tỷ lệ 

thể tích của sợi tham khảo phương pháp thử trong Phụ lục B. 

5.3.12 Thiết kế hỗn hợp bê tông sợi bazan và bê tông sợi tổng hợp phải được kiểm tra xác nhận bằng 

các thử nghiệm độ bền và tính công tác, đồng thời khả năng chống nứt của nó phải đáp ứng các yêu cầu 

sau: 

1. Tốc độ giảm nứt sớm của bê tông sợi chống nứt mặt đường đo được trong phòng thí nghiệm không 

được nhỏ hơn 30% và cấp chống nứt sớm không được thấp hơn cấp L-III trong Bảng 5.3.12; 

2. Tỷ lệ giảm nứt bê tông sợi được sử dụng để chống nứt mặt cầu đo được trong phòng thí nghiệm 

không được nhỏ hơn 60%. Cấp không được thấp hơn cấp L-IV trong Bảng 5.3.12. 

3. Hỗn hợp trộn với sợi cần được kiểm tra khả năng chống nứt sớm của bê tông nền với cùng một tỷ lệ 

cấp phối. Phương pháp thử được thực hiện theo Phụ lục C. 

Bảng 5.3.12 Cấp chống nứt sớm và tỷ lệ giảm nứt của bê tông sợi chống nứt 

Cấp chống nứt L-I L-II L-III L-IV L-V 

Tổng diện tích nứt trên một đơn 

vị diện tích C (mm2/m2) 
C ≥ 1000 

700 ≤ C < 
1000 

400 ≤ C < 
700 

100 ≤ C < 
400 

C < 100 

Tỷ lệ giảm nứt trung bình β (%) 0 0-30 30-60 60-90 >90 

Chú thích: 1. Việc phân chia cấp độ chống nứt xuất phát từ "Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bền bê 

tông" (JGJ / T 193-2009); 

   2. Sử dụng một trong hai chỉ tiêu C và β để xác định cấp độ bền nứt khi kiểm tra độ bền nứt 

sớm của bê tông sợi. 

4. Thiết kế tỷ lệ hỗn hợp mục tiêu của bê tông sợi bazan và bê tông sợi tổng hợp có thể được thực hiện 

theo các quy định liên quan của bê tông sợi thép. 
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Giải thích: 

Bê tông được chế tạo với hàm lượng cực thấp (1.0-3.0 kg/m
3
) sợi bazan hoặc sợi tổng hợp có khả năng chống nứt 

sớm đáng kể, điều này có giá trị thực tế quan trọng đối với bề mặt khu vực có nhiều gió và mặt cầu nhịp lớn.  

Do lượng trộn nhỏ nên ít ảnh hưởng đến cường độ chịu kéo uốn, tính công tác và bề mặt thiết kế. Thiết kế tỷ lệ cấp 

phối được thực hiện theo thiết kế tỷ lệ cấp phối bê tông xi măng ở mục 5.2, nhưng phải đảm bảo về cấp độ chống 

nứt sớm và tỷ lệ giảm nứt của nó, chỉ những loại đáp ứng các yêu cầu của Bảng 5.3.12 mới được phủ lên lớp bề 

mặt để chống nứt. Chiều dày của lớp bản mặt cầu thường mỏng hơn so với mặt đường, các mặt trên và mặt dưới 

mất nước nhanh hơn và nguy cơ nứt lớn hơn mặt đường. Do đó, mức độ chống nứt của bê tông mặt cầu phải đến 

L-IV. Ý tưởng kỹ thuật chính là khi bê tông sợi đạt cấp chống nứt sớm, số chu kỳ mỏi dài hạn của bê tông sợi chống 

nứt sẽ tăng lên gấp đôi trong thời gian hoạt động và tuổi thọ mỏi sẽ được kéo dài hơn rất nhiều. 

6. Các phương pháp thi công và lựa chọn phương pháp thi công 

6.1 Các nguyên tắc cơ bản khi thi công mặt đường BTXM 

6.1.1 Cần sử dụng các phương pháp cơ giới để thi công. 

1. Do mặt đường BTXM đòi hỏi tính đồng bộ và độ đồng đều cao, có thể coi mặt đường bê tông là một 

dải vật liệu đồng nhất, liên tục do vậy để thỏa mãn điều kiện này cần các thiết bị đồng nhất có độ tin cậy 

cao. Các thiết bị thủ công, hoặc cơ giới không đồng bộ sẽ tạo ra các sản phầm không đồng đều về chất 

lượng. 

2. Trong thi công BTXM tốt nhất là dùng các thiết bị trộn, vận chuyển, rải, đầm lèn được cơ giới hiện đại 

sẽ cho các sản phẩm chất lượng cao. Nếu thi công không đồng bộ hoặc thủ công, chất lượng bê tông, 

chất lượng khai thác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

6.1.2 Phải trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm, thiết bị đong đếm vật liệu. 

1. Do sản phẩm BTXM sau khi thi công không thể sửa chữa tích cực, chính vì vậy yêu cầu vật liệu đưa 

vào sản xuất phải đạt độ tin cậy cao.  

2. Do các vật liệu chế tạo ra bê tông tiêu chuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố như tỷ lệ N/X, độ ẩm vật liệu, tính 

chất vật liệu, môi trường ... hỗn hợp bê tông thường xuyên phải được kiểm tra. Chính vì vậy các đơn vị 

thi công cần có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để thường xuyên kiểm tra vật liệu, kiểm tra chất lượng 

vật liệu trong quá trình thi công nhằm tránh mọi sai sót sau khi đã thi công xong. 

6.1.3 Trong quá trình thi công phải thường xuyên kiểm tra giám sát cao độ, giám sát chất lượng rải và 

đầm lèn. 

1. Do tính chất của bê tông khi thi công không được vượt quá thời gian bắt đầu ninh kết của xi măng (tức 

phải ngừng thi công). Vì vậy mọi công việc thi công phải kết thúc trước thời gian này. Sau thời gian đó 

không được phép sửa chữa lại (bù phụ) mặt đường. Để đảm bảo yêu cầu này cần phải kiểm tra chặt chẽ 

cao độ của các góc, mép tấm. 

2. Hơn nữa các vị trí như cạnh và góc tấm rất rễ bị biến dạng do va đập của ván khuôn với các thiết bị thi 

công dẫn đến sai số về cao độ. Do vậy cần phải thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh kịp thời. 

6.1.4 Cần phải chuẩn bị các thiết bị dự phòng và các thiết bị có độ bền chắc và độ tin cậy cao 

1. Các thiết bị thông thường như ván khuôn vì phải di chuyển và tận dụng nhiều lần cần có đủ độ bền và 

khả năng chống va chạm sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đồng đều. 
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2. Các thiết bị thi công khác như máy trộn, máy rải, máy đầm cần có độ tin cậy cao và có dự phòng phụ 

kiện, tránh bị hỏng hóc bất ngờ làm gián đoạn thi công  

6.1.5 Phải tổ chức thi công chặt chẽ và nhịp nhàng 

1. Dây chuyền thi công bê tông bao gồm rất nhiều khâu, bất cứ trục trặc một khâu nào cũng ảnh hưởng 

đến toàn bộ dây chuyền. 

2. Để tránh lãng phí vật liệu, tận dụng tối đa năng suất của máy móc, cần kiểm soát, điều khiển các khâu 

của dây chuyền thật nhịp nhàng và chặt chẽ. 

6.2. Căn cứ lựa chọn phương pháp thi công. 

- Căn cứ vào tính chất của đường (cấp đường, loại đường). 

- Căn cứ vào điều kiện địa hình đoạn tuyến thi công (địa hình bằng phẳng hoăc có địa hình dốc 

lớn). Điều kiện này để phục vụ việc làm việc của các máy thi công. 

- Phụ thuộc vào điều kiện cung cấp vật liệu. 

- Năng lực và điều kiện của các đơn vị thi công trong khu vực. 

- Căn cứ vào khối lượng thi công để đầu tư cho thích hợp. 

6.3 Các phương pháp thi công 

6.3.1 Công nghệ ván khuôn ray (Trailform Paving): Sử dụng hệ thống kết cấu thép (thép hình) được đặt 

cố định trên móng đường vừa có tác dụng tạo khuôn cho tấm BTXM mặt đường vừa tạo ray dẫn hướng 

cho các thiết bị san, rải, đầm và tạo phẳng hỗn hợp BTXM liên hợp chạy trực tiếp trên nó trong khi thi 

công. 

6.3.2 Công nghệ ván khuôn trượt (Slipform Paving): Sử dụng thiết bị liên hợp san, rải, đầm và tạo phẳng 

bê tông mặt đường, có hai thành chắn hai bên để tạo khuôn, cùng di chuyển với thiết bị trong khi thi 

công. Khi sử dụng công nghệ rải bê tông ván khuôn trượt sẽ không cần đến ván khuôn cố định và chỉ sau 

một hành trình với thiết bị ván khuôn trượt, tất cả các khâu thi công rải, đầm, ép tạo hình,... đều được 

hoàn thành. 

6.3.3 Công nghệ thi công đơn giản (Simple Machine Paving): Sử dụng ván khuôn cố định và dùng nhân 

công rải hỗn hợp BTXM, dùng đầm dùi, đầm bản chấn động hoặc đầm thanh dầm để đầm và hoàn thiện 

bề mặt tấm BTXM. 

7. Công tác chuẩn bị thi công 

7.1 Các quy định chung 

7.1.1 Cần hiểu đầy đủ và nắm vững các yêu cầu thiết kế. 

7.1.2 Phải điều tra đầy đủ việc lưu trữ và cung cấp nguyên vật liệu, nhiên liệu và nước tại địa điểm xây 

dựng và vùng phụ cận. Cần thu thập các dữ liệu liên quan đến xây dựng như đặc điểm khí hậu địa 

phương, dự báo thời tiết trung và dài hạn, thông tin liên lạc,... 

7.1.3 Tùy theo vị trí công trường, điều kiện thi công, các công trình dọc tuyến,... cần bố trí tổng thể hợp lý 

cho đường công vụ, trạm trộn, khu gia công thép thanh, khu vực sinh hoạt và văn phòng. 

7.1.4 Việc lựa chọn công nghệ thi công, máy móc thiết bị, phương án thi công và tổ chức thi công phải 

căn cứ vào quy mô dự án, yêu cầu thiết kế và kiểm soát chất lượng thi công của mặt đường, thời gian 
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tiến độ và các điều kiện khác. 

7.1.5 Người vận hành máy trộn và máy rải ván khuôn trượt và nhân viên ở các vị trí quan trọng phải 

được đào tạo. Nhân viên chưa qua đào tạo không được phép làm việc. 

7.1.6 Phải xây dựng các quy tắc vận hành an toàn cho các máy móc và thiết bị lớn như trạm trộn, máy 

phát điện, phương tiện vận tải, máy rải ván khuôn trượt, máy rải nhựa đường và các thiết bị đầm trục ba 

chấu. Quy tắc an toàn phải được thực hiện nghiêm túc trong quá trình thi công. 

7.1.7 Lớp móng, lớp đệm hoặc lớp phân cách phải được chấp nhận nghiệm thu, đồng thời đo và kiểm tra 

bề mặt và độ cao. Khôi phục tất cả các cọc cơ bản như tim và mép của mặt đường. Độ chính xác của 

phép đo phải đáp ứng các yêu cầu của các thông số kỹ thuật tương ứng. 

7.1.8 Phải thành lập một phòng thí nghiệm hiện trường có khả năng thử nghiệm và kiểm soát vật liệu, tỷ 

lệ hỗn hợp và chất lượng xây dựng đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn tương ứng. Mỗi lô vật 

liệu khi vào dự án phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản phẩm.  

7.1.9 Máy phát điện, dây cáp điện,... trên công trường phải được đặt ở những nơi không có xe cộ, người 

và động vật để đảm bảo sử dụng điện an toàn. 

7.1.10 Người vận hành phải được trang bị bảo hộ lao động theo yêu cầu khi sử dụng chất trám khe, phụ 

gia, xi măng hoặc tro bay, bột xỉ trong quá trình thi công. 

7.1.11 Nghiêm cấm hút thuốc và bất kỳ ngọn lửa nào khi sử dụng tất cả máy móc xây dựng, điện, nhiên 

liệu và các bộ phận vận hành khác. Các thiết bị xây dựng quan trọng như máy rải, trạm trộn, kho dầu, 

trạm điện, trạm phân phối cần được trang bị phương tiện chữa cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy 

chữa cháy. 

7.1.12 Tất cả người vận hành thiết bị cơ khí không được rời khỏi bàn vận hành khi chưa được phép và 

nghiêm cấm dùng tay hoặc dụng cụ chạm vào các bộ phận đang vận hành. Những người không phải 

người điều khiển không được phép lên vận hành máy. 

7.1.13 Khi bộ thiết bị rải quy mô lớn đang trên đường, xung quanh phải dựng các biển báo an toàn rõ 

ràng và hướng xe rẽ trước ít nhất 200m. Bố trí đèn đỏ để cảnh báo phương tiện vào ban đêm. 

7.2 Tổ chức thi công 

7.2.1 Thiết kế tổ chức thi công phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Chủng loại và số lượng máy móc thiết bị xây dựng, kế hoạch huy động, người vận hành và kế hoạch 

triển khai thiết bị; 

2. Quy trình thi công mặt đường, kế hoạch kiểm tra chất lượng, các yêu cầu kiểm tra chất lượng đối với 

các quy trình chính; 

3. Quy trình thử nghiệm, kiểm tra, kiểm soát tỷ lệ phối trộn, kế hoạch và bố trí cán bộ kiểm tra chất lượng; 

4. Sơ đồ và biểu đồ tiến độ kế hoạch dự án; 

5. Kế hoạch cung cấp và kế hoạch dự phòng nhập vật liệu, nguồn nước, phương thức tiếp nhận dầu và 

điện; 

6. Kế hoạch huy động lực lượng lao động; 

7. Phương án xây dựng trạm trộn, khu gia công thép thanh, bộ phận quản lý dự án và khu nhà ở; 
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8. Đường vào công trình và các kế hoạch cải tạo và chỉ dẫn tạm thời, các kế hoạch xây dựng và kiểm 

soát giao thông xây dựng của các tuyến đường vận chuyển vật liệu và bê tông; 

9. Kế hoạch sản xuất an toàn,... 

7.2.2 Trong quá trình thi công, cần kịp thời điều chỉnh thiết kế tổ chức thi công theo tốc độ và những thay 

đổi của dự án để chất lượng và tiến độ công trình luôn trong tầm kiểm soát. 

7.2.3 Cần thiết lập thông tin liên lạc nhanh chóng và hiệu quả giữa địa điểm thi công và trạm trộn, đồng 

thời tiến hành lập lịch sản xuất, chỉ huy và ứng phó khẩn cấp kịp thời. 

7.2.4 Nên đặt các biển báo tại các nút giao có đông xe cộ qua lại để phân luồng. Trong quá trình thi công 

vào ban đêm, cần đảm bảo chiếu sáng công trình và đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo phản quang. 

7.3 Trạm trộn 

7.3.1 Lựa chọn vị trí của trạm trộn phải tránh được tiếng ồn và ô nhiễm bụi ảnh hưởng đến người dân,  

khoảng cách vận chuyển dài nhất từ trạm trộn đến công trường không được lớn hơn 20 km. 

7.3.2 Trạm trộn được bố trí có các khu chứa cốt liệu thô và mịn, thùng xi măng hoặc phụ gia, bể chứa, 

khu sản xuất phối trộn, phòng thí nghiệm hiện trường, kho chứa và gia công thép thanh. Cần thiết lập kho 

xi măng khi sử dụng xi măng đóng bao. 

7.3.3 Quy mô và bố trí mặt bằng của trạm trộn phải được xác định theo yêu cầu của công trình. Nên bố trí 

gọn gàng để tiết kiệm đất. 

7.3.4 Dung tích thùng chứa của trạm trộn cần đáp ứng nhu cầu trộn. Trạm trộn cần có hệ thống làm sạch, 

nước và phun bụi. 

7.3.5 Tổng công suất điện của trạm trộn phải đáp ứng được các nhu cầu về thiết bị điện xây dựng, điện 

chiếu sáng và điện sinh hoạt. 

7.3.6 Việc cung cấp nhiên liệu cho các thiết bị như máy rải, phương tiện vận tải và máy phát điện phải 

được đảm bảo. Khi vị trí thi công xa trạm xăng dầu nên bố trí kho chứa xăng dầu đảm bảo an toàn. 

7.3.7 Việc bảo quản, cung cấp xi măng và phụ gia thực hiện theo các quy định sau: 

1. Xi măng rời và tro bay cần được bảo quản trong các silo chứa có biện pháp lọc bụi và chống ẩm. Xi 

măng của các nhà sản xuất khác nhau nên được lưu trữ trong các silo riêng biệt. Khi loại xi măng hoặc 

nhà sản xuất thay đổi thùng phải được dọn sạch để chứa vật liệu mới. Tro bay không được trộn lẫn với xi 

măng. 

2. Nên lưu trữ xi măng và phụ gia đáp ứng nhu cầu sản xuất không ít hơn 3 ngày trong kho 2 silo. Silo xi 

măng phải được chống thấm và chống ẩm. 

7.3.8 Trạm trộn bê tông cốt sợi phải được trang bị thiết bị đặc biệt phân tán sợi và dự trữ lượng sợi trong 

1 tháng. 

7.3.9 Phụ gia phải được cung cấp từ bể chứa chất lỏng. Bể chứa chất lỏng phải được kết nối lên xuống 

với đường ống của thùng định lượng phụ gia của trạm trộn và bể lắng, để thuận tiện cho việc làm sạch 

cặn. 

7.3.10 Dự trữ cốt liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Trước khi thi công, nên dự trữ cốt liệu thô và mịn không nhỏ hơn 10 ngày thi công thông thường. 
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2. Khu chứa phải được xây dựng ở vị trí có hệ thống thoát nước thông suốt, đáy kho cần được làm cứng. 

Cần có vách ngăn và biển bảo các khu chứa các loại cốt liệu khác nhau để tránh trộn lẫn. 

3. Cần kiểm soát hàm lượng bụi và bùn sét trong cốt liệu thô và mịn, đồng thời phải dựng mái che để 

đảm bảo độ ẩm ổn định. 

7.3.11 Đường vận chuyển trong trạm trộn và đường xuống của bê tông trộn cần được cứng hóa, kết cấu 

và cường độ đáp ứng nhu cầu của các phương tiện thi công. 

7.3.12 Trạm trộn cần bố trí các công trình thoát nước hoàn chỉnh, bố trí rãnh chắn hoặc rãnh thoát nước 

xung quanh trạm trộn. Các silo xi măng, kho chứa và bãi tập kết cần thiết kế chống thấm và thoát nước. 

Trạm trộn cần được trang bị rãnh ống xả nước thải, bể lắng hoặc thiết bị tái chế và xử lý nước thải. 

7.3.13 Trạm trộn cần xây dựng ngăn nắp, đạt tiêu chuẩn, giữ sạch sẽ, loại bỏ nước tích tụ, chỉnh trang 

đường vận chuyển, bãi đỗ xe kịp thời. 

7.3.14 Bê tông thừa được làm sạch từ khu trộn nên được tận dụng hoặc chôn lấp để xử lý. 

7.4 Kiểm tra vật liệu và thiết bị 

7.4.1 Đối với các loại vật liệu đầu vào phải được kiểm tra theo tất cả các hạng mục, tần suất và phương 

pháp thử nghiệm trong Bảng 7.4.1. Khi có bất kỳ thay đổi về loại, nguồn gốc vật liệu, chỉ tiêu kỹ thuật đều 

phải được thử nghiệm lại. Phép thử phải đạt tiêu chuẩn và được xác nhận bằng tỷ lệ trộn, các chỉ tiêu kỹ 

thuật của hỗn hợp đạt yêu cầu mới có thể sử dụng. Vật liệu không đủ tiêu chuẩn không được phép vào 

dự án. 

Bảng 7.4.1 Các hạng mục và tần suất thử nghiệm vật liệu bê tông xi măng 

Vật 
liệu 

Hạng mục thí nghiệm 
Tần suất thí nghiệm Phương 

pháp thí 
nghiệm Đường cao tốc, đường cấp 1 Đường các cấp khác 

Xi 
măng 

Cường độ kéo uốn, cường độ 
nén, độ ổn định 

Cứ 1500 tấn 1 lần thí nghiệm 
1500 tấn máy lớn, 500 tấn 
máy nhỏ 1 lần thí nghiệm 

 

TCVN 

6016:2011 

TCVN 

6017:2015 

TCVN 6820 

: 2001 

 

Thời gian ninh kết, yêu cầu nước 
tiêu chuẩn, độ mịn 

Cứ 2000 tấn 1 lần thí nghiệm 
3000 tấn máy lớn, 500 tấn 
máy nhỏ 1 lần thí nghiệm 

Loại và số lượng vật liệu hỗn 
hợp.Hàm lượng f-CaO, MgO, 
S03, C3A, C4AF, độ co ngót khô, 
khả năng chống mài mòn, kiềm 
quy đổi. 

Mỗi dự án không ít hơn 3 lần 
và phải được thử nghiệm 
trước khi đưa vào công 
trường. 

Mỗi dự án không ít hơn 3 
lần và phải được thử 
nghiệm trước khi đưa vào 
công trường. 

Nhiệt độ Bất cứ lúc nào Bất cứ lúc nào Nhiệt kế 

P
h
ụ
 g

ia
 

Chỉ số hoạt động, độ mịn, lượng 
mất khi nung 

Cứ 1500 tấn 1 lần thí nghiệm 
1500 tấn máy lớn, 500 tấn 
máy nhỏ 1 lần thí nghiệm 

TCVN8826:
2011 

Tỷ lệ nước yêu cầu, hàm lượng 
SO3 

Mỗi dự án không ít hơn 3 lần 
và phải được thử nghiệm 
trước khi đưa vào công 
trường. 

Mỗi dự án không ít hơn 3 
lần và phải được thử 
nghiệm trước khi đưa vào 
công trường. 

Cấp phối, hàm lượng hạt dẹt, 
hàm lượng hạt quá cỡ, khối 
lượng riêng biểu kiến, khối lượng 
thể tích, độ rỗng 

Cứ 2500 m
3
 1 lần thí nghiệm 

5000m
3
 máy lớn, 1500m

3
 

máy nhỏ 1 lần thí nghiệm 
TCVN 

7570:2006 
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Vật 
liệu 

Hạng mục thí nghiệm 
Tần suất thí nghiệm Phương 

pháp thí 
nghiệm Đường cao tốc, đường cấp 1 Đường các cấp khác 

C
ố
t 
liệ

u
 t
h

ô
 

Hàm lượng bụi, hàm lượng sét Cứ 1000 m
3
 1 lần thí nghiệm 

2000m
3
 máy lớn, 1000m

3
 

máy nhỏ 1 lần thí nghiệm 

Cường độ nén đá gốc, cường độ 
nén dập 

Không ít hơn 2 lần cho mỗi 
loại cốt liệu thô cho mỗi hợp 
đồng 

Không ít hơn 2 lần cho 
mỗi loại cốt liệu thô cho 
mỗi hợp đồng 

Phản ứng kiềm cốt liệu 
Thí nghiệm khi nghi ngờ có 
phản ứng kiềm trước khi đưa 
vào công trường. 

Thí nghiệm khi nghi ngờ 
có phản ứng kiềm trước 
khi đưa vào công trường. 

Độ ẩm 
Được đo bất kỳ lúc nào khi  
mưa hoặc thay đổi độ ẩm và 
không ít hơn hai lần một ngày 

Được đo bất kỳ lúc nào khi  
mưa hoặc thay đổi độ ẩm 
và không ít hơn hai lần 
một ngày 

Cát 

Mô đun độ mịn, cấp phối, khối 

lượng riêng biểu kiến, khối lượng 

thể tích, độ rỗng. 

Cứ 2000 m
3
 1 lần thí nghiệm 

4000m
3
 máy lớn, 1500m

3
 

máy nhỏ 1 lần thí nghiệm 

TCVN 

7570:2006, 

Hàm lượng bùn, sét, hàm lượng 
bột đá 

Cứ 1000 m
3
 1 lần thí nghiệm 

2000m
3
 máy lớn, 500m

3
 

máy nhỏ 1 lần thí nghiệm 

Độ cứng 

Không ít hơn 3 lần đối với 

từng loại cát cho mỗi hợp 

đồng 

Không ít hơn 3 lần đối với 

từng loại cát cho mỗi hợp 

đồng 

Hàm lượng mica, chất nhẹ và 

hàm lượng chất hữu cơ 

Khi có mica hoặc tạp chất 
bằng cách kiểm tra trực quan 

Khi có mica hoặc tạp chất 
bằng cách kiểm tra trực 
quan 

Hàm lượng sunfua và sunfat, ion 

clorua trong cát biển 

Khi cần thiết, thí nghiệm cát 

biển đã khử muối 3 lần cho 

mỗi hợp đồng 

Khi cần thiết, thí nghiệm 

cát biển đã khử muối 2 lần 

cho mỗi hợp đồng 

Độ ẩm 

Được đo bất kỳ lúc nào khi  

mưa hoặc thay đổi độ ẩm và 

không ít hơn 4 lần một ngày 

Được đo bất kỳ lúc nào khi  

mưa hoặc thay đổi độ ẩm 

và không ít hơn 3 lần một 

ngày 

TCVN 341 : 

1986 

P
h
ụ
 g

ia
 

Tỷ lệ giảm nước, thời gian làm 

chậm, hàm lượng rắn và tỷ trọng 

tương đối của phụ gia lỏng, hàm 

lượng không hòa tan của phụ gia 

dạng bột 

Cứ 5 tấn 1 lần thí nghiệm 
5 tấn máy lớn, 3 tấn máy 

nhỏ 1 lần thí nghiệm 
TCVN 

8826:2011 

Hàm lượng không khí của phụ 

gia cuốn khí, mật độ bóng khí và 

độ ổn định 

Cứ 2 tấn 1 lần thí nghiệm 
3 tấn máy lớn, 1 tấn máy 

nhỏ 1 lần thí nghiệm 

S
ợ

i 

Cường độ kéo, đặc tính uốn 

hoặc độ dãn dài, chiều dài, tỷ lệ 

khung hình, hình dạng 

3 lần cho mỗi hợp đồng trước 

khi bắt đầu xây dựng hoặc 

khi có thay đổi 

3 lần cho mỗi hợp đồng 

trước khi bắt đầu xây 

dựng hoặc khi có thay đổi 

TCVN 

12392-

1:2018 
Tạp chất, chất lượng và độ lệch Cứ 50 tấn 1 lần thí nghiệm 

50 tấn máy lớn, 30 tấn 

máy nhỏ 1 lần thí nghiệm 
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Vật 
liệu 

Hạng mục thí nghiệm 
Tần suất thí nghiệm Phương 

pháp thí 
nghiệm Đường cao tốc, đường cấp 1 Đường các cấp khác 

V
ậ
t 

liệ
u
 b

ả
o
 d

ư
ỡ

n
g

 Khả năng giữ nước hiệu quả, tỷ 

lệ cường độ nén, khả năng 

chống mài mòn, chịu nhiệt, khả 

năng hòa tan trong nước của 

màng, hàm lượng chất rắn, thời 

gian hình thành màng, sự hình 

thành màng hoặc màng không 

thấm khí liên tục 

Trước khi khởi công hoặc khi 

có thay đổi, không ít hơn 3 

lần cho mỗi hợp đồng, mỗi 

đợt 5 tấn 

Trước khi khởi công hoặc 

khi có thay đổi, không ít 

hơn 3 lần cho mỗi hợp 

đồng, mỗi đợt 5 tấn 

TCVN 
8828: 2011. 

Nước pH, độ mặn, sunfat và tạp chất 
Trước khi khởi công và khi 
nguồn nước thay đổi 

Trước khi khởi công và khi 
nguồn nước thay đổi 

TCVN 
4506:2012 

Chú thích: 1. Tất cả các hạng mục vật liệu cần được kiểm tra khi thay đổi các thông số kỹ thuật, nơi sản 

xuất và nguồn nguyên liệu, hoặc trước khi bắt đầu xây dựng,  

                  2. Rải bằng máy ván khuôn trượt, máy ba trục và rải bê tông đầm lăn. 

7.4.2 Trước khi thi công cần tiến hành kiểm tra toàn diện, gỡ lỗi, kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị cơ khí, dụng 

cụ đo lường, đường chuẩn hoặc khuôn mẫu, công cụ, dụng cụ và các dụng cụ thử nghiệm khác nhau. 

Phải kiểm tra các bộ phận của máy móc xây dựng chính dễ bị hư hỏng. 

7.5 Đo đạc lớp móng và kiểm tra, sửa chữa bề mặt móng đường. 

7.5.1 Trước khi thi công cần tiến hành quan trắc độ lún mặt lớp móng ở đầu cầu, nền đất yếu, nền đắp 

cao và các chỗ tiếp giáp đào và đắp. Khi thấy độ lún cục bộ của móng đường chưa đảm bảo thì không 

tiến hành thi công lớp mặt của đoạn này. 

7.5.2 Phải đảm bảo chiều dài lớp móng đủ thi công liên tục trong hơn 7 ngày mới triển khai thi công mặt 

đường. Cao độ bề mặt và độ dốc ngang lớp móng phải được kiểm soát chặt chẽ. 

7.5.3 Các lớp móng bị hư hỏng cục bộ phải được sửa chữa theo các quy định sau: 

1. Đối với lớp móng bị nứt, phồng, lõm và các hư hỏng khác, cần cắt bỏ phần hư hỏng, sử dụng cùng loại 

vật liệu để rải và đầm lại. 

2. Khi bề mặt lớp móng bị nứt co ngót do nhiệt độ hoặc nứt do co ngót khô thì có thể sử dụng nhựa 

đường để trám và chống thấm, sau đó rải lớp vật liệu địa kỹ thuật để xử lý chống nứt. 

3. Các vị trí bị nứt và vỡ phải được đào cắt hết chiều dày phần nứt vỡ và sửa chữa bằng bê tông nghèo. 

7.6 Thi công lớp cách ly và lớp màng láng mặt 

7.6.1 Các tiêu chuẩn xây dựng và chất lượng của lớp cách ly bê tông nhựa, lớp láng xử lý bề mặt bê tông 

nhựa nóng và lớp vữa nhựa nhũ tương biến tính phải tuân theo các quy định có liên quan của đến kỹ 

thuật hiện hành về thi công mặt đường nhựa đường ô tô (TCVN 8863 : 2011) 

7.6.2 Việc thi công lớp địa kỹ thuật cần tuân thủ các quy định liên quan đến các tiêu chuẩn hiện hành 

(TCVN 9844:2013). 

7.6.3 Việc thi công lớp màng láng mặt phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Trước khi thi công, cần loại bỏ lớp đất, sỏi và các mảnh vụn khác trên bề mặt móng sau đó mới trải 

màng. 
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2. Rải lớp màng phải bao phủ hoàn toàn bề mặt của lớp móng và phải phẳng và thẳng để tránh nhăn. Rải 

đúng chiều của lớp màng vải. 

3. Tại chỗ nối phải rải lớp màng chồng lên nhau, chiều dài của lớp chồng dọc không được nhỏ hơn 

500mm và chiều rộng của lớp chồng ngang không được nhỏ hơn 300mm. Khi may mối nối, chiều dài của 

liên kết dọc không được nhỏ hơn 200mm và chiều rộng của liên kết ngang không được nhỏ hơn 150mm. 

Đối với phần chồng lấn, ở phía có độ cao lớn hơn theo hướng giảm dần của độ dốc dọc hoặc ngang, bề 

mặt kín nên ở trên. 

4. Các mặt cắt có độ dốc dọc lớn hơn 5,0% và chỗ nâng siêu cao nên sử dụng màng địa kỹ thuật tổng 

hợp hai vải một màng và nên được bố trí dưới dạng các đường gấp khúc trên các đường cong bằng. 

5. Lớp keo màng cần được dán và cố định với bề mặt của lớp móng. 

6. Lớp màng đã đặt cần được bảo vệ và sửa chữa kịp thời nhừng chỗ bị hư hỏng. 

7. Việc đặt lớp màng phải được hoàn thành trước khi lắp đặt ván khuôn hoặc đường cơ sở thi công lớp 

bề mặt bê tông xi măng. 

7.6.4 Kiểm tra chất lượng của việc đặt lớp màng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Sai lệch chồng mép và sai lệch chiều rộng của lớp màng không được vượt quá 20% giá trị quy định.  

2. Chiều dài tối đa của đứt gãy do thi công không được vượt quá 60mm. Số lượng vi phạm có chiều dài 

vượt quá 20mm trên 10m2 không được vượt quá 3. Tất cả các chỗ hỏng cần được sửa chữa hoặc thay 

thế bằng lớp mới. 

7.7 Thi công đoạn đường thử nghiệm 

7.7.1 Trước khi thi công lớp mặt bê tông xi măng của đường ô tô cấp II trở lên phải lập phương án thi 

công và kế hoạch kiểm tra chất lượng đoạn thử nghiệm. Các đoạn thử nghiệm nên được thực hiện trước 

khi thi công đường cáp cấp khác. Chiều dài đoạn đường thử nghiệm không được ngắn hơn 100m, 

đường cao tốc và đường cấp I đoạn thử nghiệm ở ngoài mặt đường chính. 

7.7.2 Việc thi công đoạn đường thử nghiệm phải đạt được các mục tiêu sau: 

1. Xác định các thông số trộn, năng lực sản xuất thực tế và độ chính xác của quá trình trộn của trạm trộn. 

2. Kiểm tra tính năng thi công, các thông số kỹ thuật và cường độ đo được của bê tông. 

3. Kiểm tra máy móc rải đầm, các thông số quy trình và sự phù hợp với công suất trộn. 

4. Kiểm tra việc tổ chức thi công, mức độ kiểm soát chất lượng và nhân sự. 

7.7.3 Trạm trộn phải vượt qua các đánh giá hiệu chuẩn động và tĩnh trước khi có thể thử nghiệm. Hỗn 

hợp bê tông trộn thử phải xác định những điều sau: 

1. Năng lực sản xuất của từng trạm trộn, độ chính xác của từng mẻ trộn hỗn hợp bê tông và tổng sản 

lượng của tất cả các trạm trộn. 

2. Chương trình trộn trên máy tính và hệ thống điều khiển phản hồi độ ẩm của cốt liệu thô và mịn đáp 

ứng yêu cầu. 

3. Trình tự và thời điểm cấp liệu, thời gian trộn hợp lý, mức độ đồng đều và tổng thời gian trộn. 

4. Các thông số của quá trình như độ sụt hỗn hợp, giá trị VC và hàm lượng khí. 
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5. Kiểm tra cường độ kéo uốn của mẫu bê tông có đáp ứng yêu cầu không. 

7.7.4 Sau khi trộn thử tại trạm trộn đạt yêu cầu tiến hành rải đoạn thử nghiệm. 

7.7.5 Khi rải đoạn đường thử nghiệm phải xác định các nội dung sau: 

1. Năng suất quá trình thi công, các chỉ tiêu chất lượng và năng lực sản xuất của thiết bị rải chính đáp 

ứng yêu cầu; các thiết bị phụ hợp lý và có thể áp dụng được; phương pháp lắp dựng và cố định ván 

khuôn hoặc phương pháp thiết lập đường cơ sở đảm bảo yêu cầu kiểm soát cao độ và chiều dày. 

2. Hệ số rải, tốc độ rải, thời gian và tần số rung, thời gian đầm, mức độ đầm nén, độ chính xác của vị trí 

thanh truyền lực và thanh liên kết, độ sâu của kết cấu chống trượt, hệ số ma sát, độ thẳng của đường 

nối,... 

3. Xác minh trình tự quy trình công nghệ thi công. Hướng dẫn công việc cho từng vị trí chủ chốt. 

4. Kiểm tra việc tổ chức thi công và nhân lực đáp ứng. 

5. Hệ thống thông tin liên lạc, lập kế hoạch sản xuất, chỉ huy và quản lý khẩn cấp đáp ứng các yêu cầu 

của tổ chức thi công. 

7.7.6 Sau khi đoạn đường thử được thi công xong, việc đánh giá chất lượng tổng thể phải được thực 

hiện theo các hạng mục kiểm tra chất lượng bề mặt, các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra phải 

đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Cần nộp báo cáo kết quả kiểm tra của đoạn đường thử nghiệm. Báo cáo phải bao gồm các thông số 

quá trình được sử dụng trong đoạn đường thử nghiệm, kết quả kiểm tra, các vấn đề tồn tại và các biện 

pháp cải thiện, đồng thời cung cấp các hướng dẫn rõ ràng về các thông số để được sử dụng trong thi 

công chính thức. 

2. Phần thí nghiệm mặt đường bê tông xi măng phải được đơn vị thi công tổ chức kiểm tra lại, nghiệm thu 

các chỉ tiêu chất lượng, sau khi nghiệm thu mới đưa vào thi công chính thức. 

3. Công nghệ xây dựng, quy trình và các thông số đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật của 

tiêu chuẩn này sẽ được hoàn thiện thành công nghệ xây dựng được tiêu chuẩn hóa và áp dụng trong 

toàn bộ quá trình xây dựng. 

4. Nếu việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đoạn đường thử nghiệm không đạt được mục tiêu như mong 

đợi thì nên làm đoạn thử nghiệm khác. 

8. Trộn và vận chuyển hỗn hợp bê tông xi măng 

8.1 Các quy định chung 

8.1.1 Thiết bị trộn cần được trang bị phù hợp theo quy mô dự án, công nghệ thi công và yêu cầu tiến độ 

thi công. 

8.1.2 Hỗn hợp bê tông phải được vận chuyển đến vị trí rải trong thời gian bắt đầu đông kết. 

8.1.3 Độ sụt của hỗn hợp bê tông tại đầu ra của trạm trộn phải được xác định theo giá trị độ sụt thích hợp 

nhất để thi công cộng với suy giảm độ sụt trong quá trình vận chuyển. Độ sụt được điều chỉnh theo quãng 

đường vận chuyển và nhiệt độ.  

8.1.4 Khi có sự thay đổi về vật liệu, loại bê tông, cấp bê tông,... thì phải thiết kế lại tỷ lệ cấp phối và trộn 

thử, đồng thời rải lại đoạn thử nghiệm nếu cần thiết. 
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8.2 Thiết bị trộn và phương tiện vận chuyển 

8.2.1 Cấu hình công suất trộn của trạm trộn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Năng suất sản xuất tối thiểu của trạm trộn phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 8.2.1 

Bảng 8.2.1 Cấu hình năng suất sản xuất tối thiểu của trạm trộn (m3/h) 

Chiều rộng rải Ván khuôn trượt Bê tông đầm lăn Bộ rải trục ba chấu Máy rải nhỏ 

1 làn 3.75 - 4.5m ≥ 150 ≥ 100 ≥ 75 ≥ 50 

2 làn 7.5 - 9m ≥ 300 ≥ 200 ≥ 100 ≥ 75 

Chiều rộng ≥ 12.5m ≥ 400 ≥ 300 — — 

2. Tổng năng suất sản xuất danh nghĩa thiết kế của cấu hình trong trạm trộn bê tông có thể được tính 

toán theo công thức (8.2.1). Số lượng và cấu hình của các trạm trộn sử dụng sẽ được xác định theo tổng 

năng suất trộn. 

                                                          M = 60 µ.b.h.vt                                                                  (8.2.1) 

Trong đó: M - Tổng năng suất trộn danh nghĩa theo thiết kế của trạm trộn (m3/h); 

   µ - Hệ số tin cậy của trạm trộn, giá trị từ 1,2 đến 1,5, được xác định theo các trường hợp cụ 

thể sau: Trạm trộn có độ tin cậy cao, µ lấy giá trị nhỏ hơn, ngược lại, µ lấy giá trị lớn hơn; Khi trộn bê 

tông sợi thép, µ nên lấy giá trị lớn hơn; Khi yêu cầu về độ sụt thấp, μ lấy giá trị lớn hơn; 

   b - Chiều rộng rải (m); 

   h - Chiều dày rời chưa đầm nén của lớp mặt (m), bê tông thường và bê tông đầm lăn lần lượt 

là 1,10 lần và 1,15 lần chiều dày thiết kế; 

   vt - Tốc độ rải (m/min), không dưới 1 m/min. 

3. Số lượng trạm trộn cần được xác định theo nhu cầu và năng suất thiết bị. Cần thống nhất các thông số 

kỹ thuật của các trạm trộn và nên sử dụng thiết bị của cùng một nhà sản xuất. 

4. Mỗi trạm trộn nên được chia thành các thùng theo các loại cốt liệu thô và cốt liệu mịn, cốt liệu ở tất cả 

các thùng không được trộn lẫn nhau. Phía trên của các thùng chứa cốt liệu thô và mịn cần được trang bị 

một sàng thép để lọc các hạt có kích thước quá cỡ. 

5. Mỗi trạm trộn phải được trang bị không ít hơn 2 thùng để chứa xi măng và mỗi phụ gia phải có một 

thùng chứa riêng. 

8.2.2 Việc trộn bê tông xi măng nên sử dụng máy trộn cưỡng bức theo mẻ, hoặc máy trộn liên tục với độ 

chính xác theo mẻ đáp ứng yêu cầu. Không nên sử dụng máy trộn trống tự rơi. Trong quá trình thi công 

mặt bê tông xi măng của đường cao tốc, đường cấp I và cấp II phải sử dụng máy trộn cưỡng bức được 

trang bị máy tính điều khiển tự động. 

8.2.4 Số lượng phương tiện vận tải có thể được tính theo công thức (8.2.4) nhưng không được ít hơn 3 

phương tiện. Khi thi công đường cao tốc và đường cấp một không được ít hơn 5 phương tiện. 

          (8.2.4) 

Trong đó: N - Số lượng phương tiện vận tải (phương tiện);      
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   n - Số lượng trạm trộn có cùng năng suất; 

   S - Khoảng cách vận chuyển một chiều (km); 

   ρc - Khối lượng riêng biểu kiến của hỗn hợp bê tông (t/m3); 

   m - Năng lực sản xuất của trạm trộn (m3/h); 

   vq - Tốc độ vận chuyển trung bình của xe (km / h); 

   gq - Khả năng vận tải của ô tô (t/xe). 

8.3 Trộn bê tông 

8.3.1 Đơn vị thi công phải có hướng dẫn sản xuất an toàn, quy định các tiêu chuẩn chất lượng cho hỗn 

hợp bê tông và quy trình trộn. Khi trạm trộn đang cấp vật liệu, nhân viên không được phép đi lại trong 

phạm vi hoạt động của gầu và dây kéo. 

8.3.2 Trạm trộn phải đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác như trong Bảng 8.3.2 

Bảng 8.3.2 Yêu cầu độ lệch cho phép trạm trộn bê tông xi măng (%) 

Tên vật liệu Xi măng Phụ gia Sợi Cốt liệu mịn Cốt liệu thô Nước Phụ gia 

Đường cao tốc, đường cấp 1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±1 ±1 

Các đường cấp khác ±2 ±2 ±2 ± 3 ±3 ±2 ±2 

8.3.3 Trạm trộn phải được hiệu chuẩn và kiểm định mới được phép sử dụng. Trong quá trình thi công, độ 

chính xác đo lường của trạm trộn nên được kiểm tra 15 ngày một lần. 

8.3.4 Khi sử dụng máy trộn được điều khiển bằng máy tính, phương pháp trộn tự động sẽ được sử dụng 

để kiểm soát sản xuất. Số liệu thống kê về lô bê tông, độ lệch tương ứng với lý trình rải sẽ được lưu theo 

yêu cầu. 

8.3.5 Trước khi trộn mẻ hỗn hợp đầu tiên, cần làm ướt và xả hết nước trong thùng trộn. Trong quá trình 

sản xuất, các thùng trộn cần được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi ca làm việc, loại bỏ các khối bê tông đã cứng 

và thay thế các cánh trộn bị mòn nhiều. 

8.3.6 Thời gian trộn phải được xác định bằng cách trộn thử tùy theo loại máy trộn, độ kết dính, tính đồng 

nhất và loại hỗn hợp và phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Tổng thời gian trộn của máy trộn trục đứng đơn phải là 80 ~ 120 s và thời gian trút vật liệu vào máy 

trộn  không được ít hơn  40 s; 

2. Tổng thời gian khuấy của máy trộn trục đứng hành tinh và máy trộn trục ngang đôi phải là 60 ~ 90 s và 

thời gian trút vật liệu vào máy trộn không được ít  hơn 35 s; 

3. Tổng thời gian trộn của máy trộn hai trục liên tục phải là 80 ~ 120 s và thời gian trút vật liệu một lần 

trộn không được ngắn hơn 40 s. 

8.3.7 Các phụ gia hòa tan phải được hòa tan hoàn toàn, khuấy đều, sau đó cho vào thùng trộn. Lượng 

nước thêm vào dung dịch phải được trừ đi. Đối với dung dịch phụ gia có cặn, cặn trong bể pha cần được 

loại bỏ mỗi ngày một lần. 

8.3.8 Phụ gia dạng bột không hòa tan phải lọt qua sàng 0,30mm trước khi thêm vào thùng trộn, có thể 

thêm phụ gia cùng lúc với cốt liệu và thời gian trộn phải được tăng lên thích hợp. 
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8.3.9 Khi bê tông sử dụng phụ gia cuốn khí, lượng trộn một lần của thiết bị trộn không được lớn hơn 90% 

lượng trộn danh định của nó. 

8.3.10 Tro bay hoặc các phụ gia khác phải được thêm vào theo cách và định lượng giống như xi măng. 

Thời gian trộn hỗn hợp bê tông xi măng với tro bay nên kéo dài thêm 15-20 s so với khi không trộn thêm 

tro bay. 

8.3.11 Khi xả bê tông, xe vận chuyển đi đến dưới phễu xả để nhận bê tông. Khoảng cách đáy nồi trộn và 

đáy của xe không được lớn hơn 2,0m. 

8.3.12 Việc kiểm tra và kiểm soát chất lượng của hỗn hợp bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Các hạng mục và tần suất kiểm tra chất lượng của hỗn hợp bê tông phải đáp ứng các yêu cầu trong 

Bảng 8.3.12 

Bảng 8.3.12 Các hạng mục và tần suất kiểm tra chất lượng của hỗn hợp bê tông 

Nội dung kiểm tra 

Tần suất kiểm tra 

Mặt đường BTXM đường cao 

tốc, đường cấp I, cấp II, cấp III 

Mặt đường BTXM các đường 

cấp hạng khác 

Tỷ lệ nước/xi măng và độ ổn 

định 

Mỗi 5000m3 kiểm tra 1 lần hoặc 

khi có thay đổi 

Mỗi 5000m3 kiểm tra 1 lần hoặc 

khi có thay đổi 

Độ sụt và độ đồng nhất 
Mỗi ca làm việc đo 3 lần hoặc khi 

có thay đổi 

Mỗi ca làm việc đo 3 lần hoặc khi 

có thay đổi 

Tổn thất độ sụt 
Kiểm tra trước khi thi công, khi 

nhiệt độ cao hoặc khi có thay đổi 

Kiểm tra trước khi thi công, khi 

nhiệt độ cao hoặc khi có thay đổi 

Độ tách nước Kiểm tra khi cần thiết Kiểm tra khi cần thiết 

Khối lượng thể tích Mỗi ca làm việc đo 1 lần Mỗi ca làm việc đo 1 lần 

Nhiệt độ, thời gian đông kết 

cuối cùng, nhiệt lượng thủy 

hóa 

Kiểm tra 1-2 lần trong mỗi ca làm 

việc khi thi công vào mùa đông và 

mùa hè; khi nhiệt độ lúc cao nhất, 

thấp nhất 

Kiểm tra 1 lần trong mỗi ca làm 

việc khi thi công vào mùa đông và 

mùa hè; khi nhiệt độ lúc cao nhất, 

thấp nhất 

Phân tầng Quan sát thường xuyên Quan sát thường xuyên 

2. Nhiệt độ xả của hỗn hợp phải được kiểm soát trong khoảng 10 oC ~ 35oC. 

3. Hỗn hợp phải đồng nhất. Hỗn hợp quá thô, khô, hỗn hợp đã phân tầng hoặc hỗn hợp phụ gia vón cục, 

tro bay vón cục phải loại bỏ không được sử dụng để rải đường. 

4. Độ chênh lệch độ sụt của hỗn hợp nên nhỏ hơn 10mm giữa các mẻ trộn của một trạm trộn và giữa các 

trạm trộn. 

8.3.13 Ngoài các yêu cầu đối với bê tông xi măng thường, việc trộn bê tông sợi phải tuân theo các yêu 

cầu sau: 

1. Khi trộn bê tông sợi, khối lượng trộn của máy trộn không được vượt quá 90% công suất định mức. Khi 

trộn bê tông sợi với lượng lớn thì không được vượt quá 80% công suất định mức. 

2. Nên sử dụng máy phân tán sợi để phân tán và bổ sung sợi trong quá trình trộn bê tông sợi. Có thể cải 

thiện độ đồng đều của hỗn hợp bằng cách trộn khô cốt liệu thô và mịn, xi măng, sợi thép hoặc các loại 
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sợi khác cơ bản đồng nhất, sau đó trộn ướt với nước. Không được có sự vón cục sợi trong hỗn hợp bê 

tông. 

3. Thời gian trộn của bê tông sợi nên lâu hơn 20 ~ 30 s so với thời gian trộn được quy định cho bê tông xi 

măng thường. 

4. Cần đảm bảo sự phân tán đều sợi trong bê tông. Sai lệch của tỷ lệ thể tích sợi thí nghiệm bằng 

phương pháp rửa nước trong Phụ lục B không được lớn hơn 15% hàm lượng thiết kế. 

8.3.14 Ngoại trừ việc trạm trộn phải được trang bị hệ thống kiểm soát tự động về độ ẩm của đá, cát, mỗi 

ca phải theo dõi độ ẩm của cốt liệu thô và mịn ít nhất ba lần. Theo sự thay đổi của độ ẩm cốt liệu, để 

kiểm soát chặt chẽ và điều chỉnh lượng cốt liệu thô, cốt liệu mịn và lượng nước thêm vào khi trộn hỗn 

hợp.  

8.3.15 Thời gian trộn ngắn nhất của bê tông đầm lăn cũng phải nhiều hơn từ 15 ~ 20 s so với bê tông xi 

măng thường. Không trộn bê tông đầm lăn trong những ngày mưa. 

8.3.16 Phải có nhiều hơn hai người trong thùng trộn khi làm sạch bê tông xi măng trong thùng trộn của 

máy trộn không có hệ thống màn hình giám sát. Đối với các trạm trộn có màn hình giám sát, nên bật hệ 

thống giám sát, tắt nguồn động cơ chính và treo thẻ cảnh báo màu đỏ trên công tắc điều khiển chính. 

8.3.17 Ngoài việc tránh rò rỉ trong quá trình trộn, silo bồn chứa xi măng, tro bay hoặc bột xỉ của trạm trộn 

phải được trang bị hệ thống vải lọc bụi. Bột xi măng, tro bay, bột xỉ không được phát tán vào không khí 

trong quá trình vận chuyển, tồn chứa. 

8.3.18 Khi máy rải bị hỏng, cần thông báo cho trạm ngừng trộn để tránh việc bê tông vận chuyển đến  

không thể sử dụng được sau thời gian ninh kết ban đầu. 

8.4 Vận chuyển bê tông 

8.4.1 Việc vận chuyển bê tông phải đảm bảo hỗn hợp được giao đến công trường có tính công tác phù 

hợp cho việc rải mặt đường. 

8.4.2 Thời gian tối đa cho phép để hỗn hợp bê tông không phụ gia làm chậm ninh kết được chuyển từ 

máy trộn đến khi đến hiện trường phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 8.4.2. Nếu không đạt yêu cầu, có 

thể áp dụng các biện pháp như điều chỉnh liều lượng phụ gia thông qua các thử nghiệm để đảm bảo rằng 

tính công tác của hỗn hợp đến công trường đáp ứng các yêu cầu. 

Bảng 8.4.2 Thời gian tối đa cho phép để vận chuyển hỗn hợp bê tông đến hiện trường 

Nhiệt độ thi công (
o
C) Rải ván khuôn trượt (h) 

Rải ba trục ngắn, 

 Rải thiết bị nhỏ (h) 

5~9 1.5 1.20 

10~19 1.25 1.0 

20~29 1.0 0.75 

30~35 0.75 0.40 

8.4.3 Phải làm sạch thùng xe hoặc bồn chứa, tưới nước lên thành xe và xả hết nước tích tụ trước khi 

đưa bê tông lên xe vận chuyển. 

8.4.4 Phải có biện pháp ngăn ngừa rò rỉ vữa, rò rỉ vật liệu ô nhiễm ra môi trường và ngăn ngừa sự phân 

tầng trong quá trình vận chuyển hỗn hợp bê tông. 
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8.4.5 Cần chỉnh lại ván khuôn hoặc đường chuẩn nếu bị xe va chạm làm sai lệch trong quá trình vận 

chuyển và xả bê tông. 

9. Thi công bằng máy rải ván khuôn trượt 

9.1 Các quy định chung 

9.1.1 Quy trình thi công bằng máy rải ván khuôn trượt nên được sử dụng cho mặt đường bê tông xi măng 

thường, mặt bê tông xi măng cốt thép, mặt bê tông xi măng sợi, mặt cầu bê tông cốt thép, mặt đường 

hầm, lề đường bê tông, dải an toàn,... 

9.1.2 Khi áp dụng máy rải ván khuôn trượt trên bề mặt lớp móng thì chiều rộng tính từ mép ngoài của 

móng đến cạnh của ván khuôn trượt không được nhỏ hơn 650mm. 

9.1.3 Thanh truyền lực và thanh liên kết phải được gia công và đặt trước bằng khung đỡ hoặc bằng thiết 

bị chèn tự động DBI (Dowel Bar Inserter) đi kèm với máy rải ván khuôn trượt. 

9.1.4 Cần tính toán năng suất vận chuyển bê tông phù hợp để đảm bảo tốc độ cấp liệu phù hợp với tốc 

độ rải, tránh hiện tượng lãng phí vật liệu quá nhiều do chờ máy rải hoặc tắt máy rải do chờ vật liệu. 

9.1.5 Phải có hướng dẫn vận hành sản xuất an toàn khi thi công bằng máy rải ván khuôn trượt. 

9.1.6 Không nên sử dụng máy rải ván khuôn trượt thi công những đoạn đường có độ dốc dọc lên dốc lớn 

hơn 5%, xuống dốc lớn hơn 6%, bán kính dưới 50m hoặc độ dốc siêu cao vượt quá 7%,  

9.2 Lựa chọn thiết bị 

9.2.1 Việc lựa chọn máy rải ván khuôn trượt phải căn cứ vào tính năng của máy, được xác định theo 

dạng kết cấu mặt đường, sự phân chia tấm mặt đường và các yếu tố khác. Các chỉ tiêu kỹ thuật của máy 

rải ván khuôn trượt phải đáp ứng các thông số kỹ thuật cơ bản quy định trong Bảng 9.2.1 

Bảng 9.2.1 Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy rải ván khuôn trượt 

Hạng mục 

Công suất tối 

thiểu của 

động cơ (kW) 

≥ 

Phạm vi 

chiều rộng 

rải (m) 

Độ dày rải 

tối đa (mm) 

≤ 

Phạm vi 

tốc độ rải 

(m/ph) 

Tốc độ 

không tải 

tối đa 

(m/ph) ≤ 

Tốc độ di 

chuyển tối 

đa 

 (m/ph) ≤ 

Số bánh 

xích 

Máy rải ván khuôn 

trượt 3 làn xe 
200 12.5~16.0 500 0.75~3.0 5.0 15 4 

Máy rải ván khuôn 

trượt 2 làn xe 
150 3.6~9.7 500 0.75~3.0 5.0 18 2~4 

Máy rải ván khuôn 

trượt 1 làn xe đa 

năng 

70 2.5~6.0 

400 

Chiều cao 

tối đa lan 

can ≤ 1900 

0.75~3.0 9.0 15 2~4 

Máy rải ván khuôn 

trượt lề đường nhỏ 
60 0.50~2.5 450 0.75~2.0 9.0 10 2~3 

9.2.2 Đường cao tốc và đường cấp I nên sử dụng loại máy rải ván khuôn trượt có thể rải chiều rộng 

không nhỏ hơn 2 lần chiều rộng của làn xe trong một lần rải. Đối với đường cấp II trở xuống chiều rộng 

rải tối thiểu không được nhỏ hơn chiều rộng của một làn xe. Để rải lề đường bằng bê tông xi măng nên 

chọn máy rải ván khuôn trượt đa năng loại vừa hoặc nhỏ. 
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9.2.3 Máy rải ván khuôn trượt phải được trang bị bàn gạt xoa phẳng tự động khi thi công mặt đường bê 

tông xi măng. 

9.2.4 Máy rải ván khuôn trượt phải được trang bị hệ thống cơ khí hoàn chỉnh, số lượng và năng lực sản 

xuất của các thiết bị phụ trợ phải đáp ứng yêu cầu của tiến độ rải. Có thể được trang bị theo các yêu cầu 

sau: 

1. Máy xúc hoặc máy ủi nhẹ có thể được sử dụng để san đều bê tông khi thi công mặt đường bê tông 

chưa lắp dựng thanh truyền lực trước. 

2. Khi thi công mặt đường bê tông cốt thép liên tục, mặt đường bê tông cốt thép, bản mặt cầu đã lắp đặt 

cốt thép, giá đỡ thanh truyền lực thì nên sử dụng máy xúc hoặc máy cấp liệu từ hai bên. 

3. Sử dụng máy tạo rãnh để tạo kết cấu chống trượt vĩ mô. 

4. Máy cắt mềm, máy cắt cứng kiểu giá đỡ hoặc máy cắt thông thường có thể được sử dụng để cắt bề 

mặt bê tông. 

9.3 Chuẩn bị trước khi rải 

9.3.1 Chất lượng của lớp cách ly hoặc lớp đệm trên bề mặt lớp móng phải được kiểm tra và đạt tiêu 

chuẩn. Sửa chữa kịp thời những phần bị hư hỏng hoặc thiếu. Bề mặt phải được làm sạch và làm ướt 

bằng nước, đồng thời có các biện pháp tránh để thiết bị và phương tiện thi công đè lên lớp đệm. 

9.3.2 Phải kiểm tra và san phẳng vệt đường hai bên của bánh xích rải. Khu vực bánh xích đi phải chắc 

chắn, không có hư hỏng, lồi lõm và phải loại bỏ các mảnh vụn như gạch, ngói, đá và các khối bê tông 

phế thải.   

9.3.3 Các thiết bị thi công cần được kiểm tra và điều chỉnh trước khi rải. Trước khi máy rải ván khuôn 

trượt được sử dụng lần đầu tiên, vị trí rải, thông số hình học và độ cao của khung phải được thiết lập, 

điều chỉnh và hiệu chỉnh bằng cách căng dây sau khi đáp ứng các yêu cầu mới được rải. 

9.3.4 Khi tiếp tục thi công, phần mở rộng mối nối thi công dọc của mặt đường làm trước phải được cắt 

phẳng và thẳng. Thanh liên kết phải được uổn phẳng và thẳng, nếu thanh liên kết bị thiếu cần khoan và 

neo cấy bổ sung. 

9.3.5 Khi tiếp tục thi công, nửa trên của mối nối dọc phải được quét phủ vật liệu cách nhiệt chống thấm 

theo thiết kế. 

9.3.6 Phải thiết lập đường chuẩn chính xác trước khi thi công lớp mặt bằng máy rải ván khuôn trượt. Việc 

lắp dựng và bảo vệ đường chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Đối với đường cao tốc và đường cấp I nên sử dụng căng dây đôi một phía. Khi rải vệt tiếp theo có thể 

sử dụng mặt đường đã rải làm đường chuẩn một phía và bên kia đường chuẩn căng dây đơn. 

2. Căng dây đôi 2 phía đối với đường cấp II trở xuống. 

3. Khoảng cách dọc của các cọc đỡ dây không được lớn hơn 10m đối với đoạn đường thẳng. Đối với mặt 

đường trên cầu, mặt đường trong hầm, đường cong đứng và đoạn đường cong bằng khoảng cách cọc 

đỡ từ 5-10m. Những đoạn dốc dọc lớn, đường cong ngắn cọc đỡ có thể được bố trí dày hơn. Khoảng 

cách tối thiểu của cọc đỡ dây đường chuẩn không được nhỏ hơn 2,5m. 

4. Chiều cao từ đỉnh lớp móng đến gờ kẹp dây chuẩn trên cọc đỡ nên từ 450-750mm. Khoảng cách theo 

phương ngang từ đầu thanh kẹp đến cọc nên bằng 300mm. Các cọc đỡ đường chuẩn phải được cố định 
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chắc chắn. 

5. Chiều dài tối đa của một đường chuẩn không được lớn hơn 450m. Chiều dài lắp dựng không quá 

300m. 

6. Nên sử dụng các sợi thép làm dây đường chuẩn. Khi sử dụng các sợi thép có đường kính 2,0mm, lực 

căng của dây không được nhỏ hơn 1000N; khi sử dụng các sợi thép có đường kính 3,0mm thì lực căng 

không được nhỏ hơn 2000N. 

7. Độ chính xác cài đặt của đường chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 9.3.6 

Bảng 9.3.6 Yêu cầu về độ chính xác thiết lập đường chuẩn 

Hạng mục 

Độ lệch tim 

đường trên 

mặt bằng 

(mm) ≤ 

Sai lệch về 

bề rộng 

đường (mm) 

≤ 

Sai lệch về chiều dày tấm 
bê tông (mm) ≥ 

Sai lệch về 

độ cao 

theo chiều 

dọc (mm) 

Sai lệch độ 

dốc ngang 

(%) 

Chênh cao 

2 bên khe 

dọc (mm) Trung bình Cá biệt 

Giá trị được  
chỉ định 

10 + 15 - 3 - 8 ±5 ±0.10 ±1.5 

8. Sau khi đường chuẩn được thiết lập, cần tránh va chạm và rung động. Trong quá trình thi công vào 

mùa gió, nên giảm khoảng cách giữa các cọc đỡ đường chuẩn. 

9.3.7 Không được có điểm uốn và độ võng có thể nhìn thấy bằng mắt trên đường chuẩn hoàn chỉnh và 

độ thẳng và độ căng của đường chuẩn phải được kiểm tra ở từng mặt cắt. 

9.3.8 Chiều dày tấm phải được hiệu chuẩn theo các quy định sau: 

1. Dùng thước kéo ngang vuông góc với đường chuẩn hai bên, đồng thời dùng thước hoặc ke đứng để 

kiểm tra độ dày của đoạn rải đã chuẩn bị. 

2. Đo không ít hơn 3 điểm theo hướng ngang của một mặt cắt ngang đối với đường một làn, đo không ít 

hơn 5 điểm đối với đường đôi và toàn bộ chiều rộng. Mỗi đoạn 200m theo hướng dọc đo không ít hơn 10 

mặt cắt ngang. 

3. Trung bình số học của giá trị đo được của chiều dày tấm ngang không được nhỏ hơn chiều dày thiết 

kế và giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn giá trị cá biệt cho phép kiểm soát chất lượng. 

4. Đối với mỗi đoạn 200m theo chiều dọc tổng giá trị trung bình của tất cả các độ dày tấm không được 

nhỏ hơn chiều dày tấm thiết kế. 

9.3.9 Khi độ thẳng, độ căng hoặc độ dày của tấm không đáp ứng yêu cầu, cần lắp dựng và đo lại đường 

chuẩn. 

9.3.10 Khi thanh truyền lực và thanh liên kết khe dãn được đặt trước trên giá đỡ, giá đỡ phải được lắp 

đặt chính xác, được cố định trên bề mặt móng đảm bảo rằng điểm giữa của thanh thép nằm đúng tại vị trí 

cắt khe mối nối và sẽ không bị di chuyển do rải và đầm. Giá đỡ có thể được cố định bằng cách hàn với 

các thanh thép được neo vào móng. 

9.3.11 Việc lắp đặt các thanh cốt thép tăng cường cạnh tấm phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Giá đỡ thép gia cường cạnh cần được gia công theo bản vẽ thiết kế. 

2. Khoảng cách giữa mép dưới cốt thép và bề mặt của lớp chống thấm phải là 30 ~ 50mm. Khoảng cách 

giữa các gân uốn ở hai đầu và bề mặt của lớp trên không được nhỏ hơn 50mm. Khoảng cách giữa thanh 

thép bên ngoài và mép của tấm nên từ 100 ~ 150mm. 
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3. Khoan lỗ trên lớp chống thấm hoặc lớp cách ly để đóng thanh thép neo sau đó hàn khung giá đỡ cố 

định cốt thép tăng cường mép tấm. 

4. Không được có ít hơn 2 thanh thép neo được hàn vào giá đỡ tại các chỗ uốn cong ở cả hai đầu của 

thanh thép gia cường cạnh tấm và không ít hơn một thanh thép neo trên một mét tuyến tính tại các bộ 

phận khác. 

9.3.12 Việc lắp đặt các thanh thép góc phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Các thanh cốt thép ở các góc của bản bê tông cốt thép và bản mặt cầu cần được gia công thành lưới. 

2. Các thanh thép gia cường góc kẹp tóc phải được thực hiện bằng cách hàn. 

3. Vị trí lắp đặt của thanh cốt thép góc hình kẹp tóc phải được xác định theo bản vẽ thiết kế và khoảng 

cách từ hai góc nhọn không được nhỏ hơn 50mm. 

4. Số lượng điểm neo giữa thanh thép và móng không được nhỏ hơn 5. 

9.4 Rải bê tông xi măng mặt đường bằng ván khuôn trượt 

9.4.1 Việc thiết lập và hiệu chỉnh các thông số xây dựng của máy rải ván khuôn trượt phải đáp ứng các 

yêu cầu sau: 

1. Cần bố trí đều các thanh rung với khoảng cách 300 ~ 450m, khi chiều dày rải bê tông lớn hơn thì nên 

sử dụng khoảng cách nhỏ. Khoảng cách giữa các bộ rung đến mép tấm ở hai bên không được lớn hơn 

200mm. Cạnh dưới của bộ rung phải nằm trên điểm thấp nhất của tấm đế đùn. 

2. Góc nghiêng phía trước của tấm đáy đùn phải được đặt thành 3o. Vị trí của tấm ép phải cách mép 

trước của tấm đáy đùn 5 ~ 10mm. 

3. Chiều cao của mép phủ phải được xác định theo độ đặc của hỗn hợp và phải từ 3 đến 8 mm; khi tấm 

dày và độ sụt nhỏ, chiều cao của mép phủ phải có giá trị nhỏ hơn. 

4. Cạnh trước của dầm dẹt phải được điều chỉnh đến cùng vị trí với cạnh sau của sàn đùn; cạnh sau của 

dầm dẹt phải thấp hơn cạnh sau của sàn đùn 1 ~ 2mm và giống với cạnh sau của sàn đùn cao độ mặt 

đường. 

5. Các thiết lập máy rải đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác của việc lắp đặt phải được bảo vệ. Khi các 

điều kiện rải như cao độ móng thay đổi và độ chính xác của rải vượt quá phạm vi, người vận hành có thể 

điều chỉnh nó thông qua việc tinh chỉnh trong khi di chuyển. 

9.4.2 Hỗn hợp bê tông phía trước máy rải phải được làm san bằng cơ giới, không xả trực tiếp bê tông 

bằng xe ben. Chiều cao của bê tông phải đồng đều. Bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Tốc độ cung cấp bê tông phải đồng bộ với tốc độ rải, không để xảy ra tình trạng thiếu vật liệu để máy 

rải phải chờ. Việc rải bê tông dừng lại ngay khi xảy ra tình trạng thiếu bê tông. 

2. Khi sử dụng thêm máy rải để rải san vật liệu, khoảng cách giữa máy này và máy rải bê tông ván khuôn 

trượt nên là 5 ~ 10m; sử dụng giá trị nhỏ hơn khi tốc độ bốc hơi tại chỗ lớn. 

3. Khi độ sụt từ 10 ~ 30mm, hệ số nở rời của bê tông trong khoảng 1,08 ~ 1,15. 

4. Cần đảm bảo rằng chiều cao của mức vật liệu phía trước máy rải ván khuôn trượt nằm dưới điểm cao 

nhất của lưỡi đùn và chiều cao của mức vật liệu cao nhất không được cao hơn cạnh trên của bảng điều 

khiển hình vuông. Khi sử dụng máy cày vải, mức vật liệu cần được kiểm soát chặt chẽ theo chiều cao 
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hình vuông. 

5. Khi thanh truyền lực khe co, khe dãn được thi công bằng phương pháp đặt trước trên khung đỡ thì 

không được phép xả vật liệu trực tiếp lên bề mặt trên của khung. Bê tông bên dưới thanh truyền lực 

được rung bằng máy rung cầm tay trước khi rải. 

9.4.3 Khi máy rải ván khuôn trượt khởi động, trước tiên cần bật thanh rung và điều chỉnh thanh rung đến 

tần số rung phù hợp trong vòng 2 đến 3 phút để hỗn hợp đi vào mép trước của đáy đùn. Bê tông được 

rung và nén chặt, không tạo ra bọt lớn. Khi bê tông bị xô nhăn máy rải đầm rung lại để đảm bảo bằng 

phẳng. Khi kết thúc quá trình thi công trong ngày, sau khi máy được tách khỏi hỗn hợp, các bộ rung phải 

được tắt ngay lập tức. 

9.4.4 Trong quá trình thi công, vị trí của ván rải hình vuông được điều chỉnh để kiểm soát để đảm bảo đủ 

lượng vật liệu vào máy rải. Chiều cao phải được điều chỉnh thích hợp khi bắt đầu và mức vật liệu trong 

thùng rung phải được giữ cao hơn bề mặt trên của thanh rung khoảng 100mm trong quá trình rải thông 

thường và sự dao động của mức vật liệu phải được kiểm soát trong khoảng ± 30mm. 

9.4.5 Vận hành máy rải ván khuôn trượt từ từ với tốc độ đều và liên tục, không bị gián đoạn. Tốc độ rải 

được xác định theo độ dày của tấm, tính công tác của bê tông, khả năng phân phối, tác động rung,... Có 

thể chọn tốc độ rải trong khoảng 0,75 ~ 2,5m /phút, thông thường chọn tốc độ 1m / phút. 

9.4.6 Máy rải không được tiến nhanh, dừng lại ngẫu nhiên và không liên tục khi thi công mặt đường. 

9.4.7 Tần số rung của máy rải ván khuôn trượt phải được xác định theo độ dày của tấm, tốc độ rải và tính 

công tác của bê tông, để đảm bảo rằng hỗn hợp không bị rung quá cao, rung quá thấp hoặc rung không 

đều. Tần số rung có thể được điều chỉnh trong khoảng 100 ~ 183Hz, tốt nhất là 150Hz. 

9.4.8 Có thể thực hiện các biện pháp như điều chỉnh tần số rung hoặc tốc độ rải theo độ đặc của hỗn hợp 

để đảm bảo chất lượng ổn định. Khi độ đặc của hỗn hợp thay đổi, trước tiên phải thực hiện các biện pháp 

điều chỉnh tần số rung, sau đó thực hiện các biện pháp thay đổi tốc độ rải. 

9.4.9 Khi máy rải có dầm rung tạo phẳng, đường kính của cuộn vữa phía trước dầm phải được kiểm soát 

trong phạm vi 100mm ± 30mm trong quá trình rải và tránh làm gián đoạn hoặc vữa bị cuộn. 

9.4.10 Điều khiển lực ép của thiết bị xoa phẳng để đáy tiếp xúc với bề mặt bê tông mới rải không nhỏ hơn 

85% chiều dài. 

9.4.11 Trong vòng 5 ~ 10m kể từ khi bắt đầu rải, cao độ mặt đường, độ dày cạnh mép, đường tim, độ dốc 

ngang và các thông số khác phải được kiểm tra và đo đạc lại trong quá trình rải. Nếu cần, các thông số 

rải có thể được tinh chỉnh từ từ để đảm bảo chất lượng mặt đường đáp ứng các yêu cầu nêu trong Bảng 

9.3.6. 

9.4.12 Quá trình rải phải đồng đều và ổn định, bề mặt của hỗn hợp trượt ra khỏi tấm đáy ép đùn hoặc 

dầm san phẳng phải nhẵn và không có khuyết tật. Các cạnh cả hai mặt phải nhẵn đều, thẳng góc 90o 

không bị sụt và xệ. Chiều dày của lớp vữa bề mặt không được lớn hơn 3mm. Ngoại trừ loại mặt đường 

đặc biệt, mặt đường bê tông xi măng công nghệ ván khuôn trượt không được để lộ cốt liệu thô. 

9.4.13 Khi thiết bị tự động DBI được sử dụng để ấn đặt thanh truyền lực và thanh liên kết trong quá trình 

rải, các yêu cầu sau phải được đáp ứng: 

1. Một người căn chỉnh vị trí của mối nối ngang và tất cả các thanh truyền lực trong toàn bộ hàng phải 

được ấn vào đồng thời. 
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2. Nên ấn thanh truyền lực xuống bê tông từ từ để tránh gây ra lực cản lớn và làm máy rải bị nâng lên. 

3. Thiết bị chèn thanh liên kết được chọn tùy theo số làn đường và thiết kế mặt đường. Đối với phần mặt 

đường chưa làm thanh liên kết được chèn bằng thiết bị chèn bên. Khi rải mặt đường nhiều hơn hai làn 

các thanh liên kết trong phạm vi thi công được đưa vào bê tông bằng thiết bị ấn thanh liên kết. 

4. Thanh kéo trung tâm có thể được định vị và lắp tự động hoặc lắp bằng tay tại vị trí thiết kế cùng một 

lúc. 

5. Các thanh liên kết mép phải được lắp vào vị trí cùng một lúc và không được lắp nhiều lần sau khi tháo 

khuôn. Thanh liên kết mép đã lắp cần được bảo vệ thích hợp để tránh mất liên kết giữa thanh và bê tông. 

9.4.14 Khi thi công các đoạn đường lên dốc, góc nâng phía trước của tấm đùn và áp lực của bay xoa 

phải phải được điều chỉnh giảm xuống thích hợp. Khi thi công đoạn đường xuống dốc, góc nâng phía 

trước và áp lực của bay xoa phải được tăng lên một cách thích hợp. 

9.4.15 Khi rải đường cong bằng bán kính nhỏ, khoảng cách từ bay ở bên ngoài đường cong đến mép rải 

phải được điều chỉnh hướng vào trong và các khuôn bên kéo dài ở cả hai bên phải được nối bằng cách 

xoay ngang thay vì nối cố định. 

9.4.16 Phải bảo dưỡng bê tông ngay sau khi hoàn thiện rãnh chống trơn trượt. Thời gian bảo dưỡng  

không được nhỏ hơn 5 ngày và chỉ sau khi cường độ bê tông đạt yêu cầu mới có thể nối và rải các tấm 

bên cạnh. Nên sử dụng máy rải bằng bánh xích có đệm cao su hoặc phải đệm cao su vào bánh xích thép 

khi di chuyển trên mặt đường mới. Chênh lệch chiều cao giữa các mối nối dọc và mối nối ngang không 

được lớn hơn 2mm. 

9.4.17 Trong quá trình thi công phải thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc và vị trí của bộ đầm rung. 

Khi có vết rỗ sọc trên lớp bề mặt, dừng máy để kiểm tra thanh rung có bị hư hỏng hay không để thay thế. 

Khi các dải vữa sáng bóng xuất hiện trên bề mặt cần kiểm tra xem vị trí bộ rung có bất thường không để 

điều chỉnh bộ rung về vị trí bình thường. 

9.4.18 Phải tăng cường kiểm tra tính công tác của hỗn hợp ở mặt trái và mặt phải khi chiều rộng vệt rải 

lớn hơn 7,5m. Nếu phát hiện sự không nhất quán cần điều chỉnh tốc độ rải theo mặt khô và nên thực hiện 

các biện pháp như giảm tần số rung để tránh rung cục bộ. Phải dừng rải khi hỗn hợp bị tách rời hoặc 

phân tầng nghiêm trọng, loại bỏ hỗn hợp đã trộn tìm và nguyên nhân rồi mới tiếp tục thi công. 

9.4.19 Với điều kiện không ảnh hưởng đến độ bền tổng thể của mặt đường, thực hiện các biện pháp như 

điều chỉnh độ đặc của hỗn hợp, góc nâng phía trước của tấm đùn, tốc độ bắt đầu rải,... để giảm nứt của 

bề mặt bê tông xi măng. 

9.4.20 Khi máy rải dừng lại và thời gian chờ vật liệu vượt quá thời gian ninh kết ban đầu của bê tông 

được vận chuyển đến hiện trường, máy rải phải nhanh chóng được di chuyển ra khỏi mặt đường để làm 

mối nối dừng thi công. 

9.4.21 Trong quá trình thi công thì thiết bị bay xoa tự động làm phẳng bề mặt đường. Đối với bề mặt có 

vết rỗ cục bộ hoặc thiếu vật liệu cần được bổ sung bằng nhân công đồng thời sử dụng thước thẳng và 

bay làm phẳng bề mặt. 

9.4.22 Khi mép mối nối dọc của lớp mặt bê tông xi măng có hiện tượng vát cục bộ, sụt, trượt vai hoặc có 

các khuyết tật nhỏ bề mặt thì có thể tiến hành xén cục bộ bằng tay. Công việc sửa chữa cần đáp ứng các 

yêu cầu sau: 
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1. Sau khi cắt cục bộ phần mặt đường phải được làm phẳng và chiều dài của đoạn này không được ngắn 

hơn 2m. 

2. Dùng thước góc hoặc một ống kim loại hình vuông ở phần trên để kiểm soát cạnh của bề mặt trong 

quá trình sửa. 

3. Khi có sự chênh lệch độ cao đáng kể giữa các mối nối thi công theo phương thẳng đứng và phương 

ngang, có thể sử dụng đầm rung cầm tay để rung và dùng thước gạt phẳng. Chiều dài của thước dùng 

để san không nên ngắn hơn 3m. 

4. Khi cần bổ sung vật liệu để sửa chữa bề mặt đường thì sử dụng các vật liệu mịn được lấy từ hỗn hợp 

bê tông, không được rắc nước hoặc bột xi măng lên bề mặt đường. 

5. Không được phép sử dụng vá lớp mỏng để sửa chữa bề mặt. 

9.4.23 Sau khi máy rải được đẩy ra ngoài cần loại bỏ vữa còn sót lại trong buồng rung của máy và cặn bê 

tông trong máy phải được làm sạch và loại bỏ kịp thời. 

9.4.24 Các mối nối ngang thi công có thể được thi công bằng phương pháp lắp dựng ván khuôn cuối, và 

phải được liên kết cố định với các khe dãn hoặc cách ly. Nếu chúng không thể được liên kết với các khe 

dãn thì trùng với các khe co. Các mối nối thi công theo phương ngang phải đáp ứng các yêu cầu chất 

lượng về độ phẳng bề mặt, cao độ và độ dốc ngang. 

9.4.25 Ván khuôn bên có thể được lắp dựng ở cả hai bên của phần cuối của mối nối thi công sao cho các 

mép bên được rút vào trong 20 ~ 40mm, thuận tiện cho việc rải liên tục sau này. Chiều dài của mặt bên 

trong phải dài hơn một chút so với ván khuôn bên của máy rải ván khuôn trượt. 

9.4.26 Khi máy rải được trang bị thiết bị chèn thanh truyền lực tự động (DBI), độ sâu chèn của thanh phải 

được hiệu chuẩn bằng phương pháp không phá hủy thông qua thử nghiệm và độ chính xác của thanh 

kiểm tra trong quá trình thi công. Việc kiểm tra có thể được thực hiện bằng máy đo chiều dày lớp vỏ bê 

tông hoặc máy dò vị trí thanh. 

9.5 Thi công mặt đường bê tông cốt thép và bê tông cốt thép liên tục bằng máy rải ván khuôn 

trượt 

9.5.1 Trước khi rải bê tông phải lắp đặt chính xác theo bản vẽ thiết kế và đánh dấu vị trí của các thanh 

thép mặt đường, thanh dầm neo với đất và các mối nối. 

9.5.2 Việc gia công các thanh thép phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Việc hàn và buộc các thanh thép phải theo các quy định trong tiêu chuẩn liên quan. 

2. Mặt đường bê tông cốt thép nên sử dụng lưới thép định hình gia công tập trung trước, chiều dài, chiều 

rộng phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế và chất lượng của nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia liên 

quan. 

3. Nên sử dụng phương pháp hàn để tạo lưới thép tại chỗ, đường kính và khoảng cách giữa các thanh 

thép phải đáp ứng các yêu cầu của bản vẽ thiết kế. 

4. Kích thước của thanh thép khi cắt cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng kích thước tổng thể 

của lưới thép đáp ứng yêu cầu. 

9.5.3 Các lưới cốt thép phải được lắp dựng trước và phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Chiều cao lắp đặt của các thanh thép phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế theo các Tiêu chuẩn thiết kế 
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mặt đường bê tông xi măng đường ô tô hiện hành. 

2. Khi đặt hai lớp lưới thép, độ dày của lớp bê tông bảo vệ cần được kiểm soát chặt chẽ. 

3. Có thể lắp đặt thanh truyền lực và thanh liên kết trong hệ thống lưới cốt thép. Vị trí của thanh truyền 

lực phải được kiểm soát chặt chẽ và đầu của nó không được chống cứng vào lưới thép. 

4. Lưới thép phải được lắp dựng bằng các giá đỡ bằng thép và không được dùng các tấm đệm. Giá đỡ 

thép phải đảm bảo không bị võng hoặc dịch chuyển do trọng lượng của lưới thép và hỗn hợp khi chế tạo 

và rải bê tông. Số lượng giá đỡ nên từ 4 đến 6 chỗ / m2. 

5. Lưới thép cần được liên kết với giá thép đỡ bằng hàn. 

6. Lưới thép một lớp hoặc hai lớp của mặt đường bê tông cốt thép liên tục được kê trên dầm neo với 

móng ở cả hai đầu. Các giá đỡ dầm neo bằng thép phải được khoan neo cố định vào móng và độ sâu 

neo vào móng không được nhỏ hơn 70mm. 

9.5.4 Việc kiểm tra chất lượng cốt thép và khung thép phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Sai lệch cho phép khi hàn hoặc buộc của thanh thép và khung thép phải theo các quy định trong Bảng 

9.5.4-1 

Bảng 9.5.4-1 Sai lệch cho phép khi hàn hoặc buộc cốt thép và khung cốt thép (mm) 

Hạng mục 
Độ lệch cho phép khi hàn của 

thanh thép và khung 
Độ lệch cho phép khi buộc của 

thanh thép và khung 

Chiều dài và chiều rộng của lưới thép cây ±10 ±10 

Kích thước mắt cốt thép ±10 ±20 

Chiều rộng và chiều cao của khung thép ±5 ±5 

Chiều dài của khung thép ±10 ±10 

Khoảng cách của dầm đỡ ±10 ±20 

Thép chịu lực 
khoảng cách ±10 ±10 

khoảng cách hàng ±5 ±5 

2. Chiều dài đoạn nối chồng thanh thép không được nhỏ hơn 5d đối với hàn hai mặt (d là đường kính của 

thanh thép) và không được nhỏ hơn 10d đối với hàn một mặt. Khi buộc thì chiều dài này tối thiểu phải 

bằng 35d. 

3. Số lượng thanh thép được hàn hoặc buộc trên cùng một mặt cắt thẳng đứng không được vượt quá 

25% tổng số thanh thép trong mặt cắt. Các mối hàn hoặc buộc các thanh thép liền kề phải so le tương 

ứng là 500mm hoặc 1000mm. Các thanh thép dọc liên tục nên được đặt cách nhau 30m để buộc các mối 

nối. 

4. Sai lệch cho phép về vị trí lắp đặt của cốt thép mặt đường, cốt thép mặt cầu và khung gia cố cần đáp 

ứng các yêu cầu của Bảng 9.5.4-2 

 

 

Bảng 9.5.4-2 Sai lệch cho phép của vị trí lắp đặt cốt thép mặt đường, cốt thép mặt cầu và khung 

cốt thép gia cố (mm) 
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Hạng mục Sai lệch cho phép 

Khoảng cách thanh thép chịu lực ±5 

Điểm bắt đầu uốn cong cốt thép 20 

Khoảng cách của thanh đứng và thanh 
ngang 

buộc các thanh thép và khung thép ±20 

hàn các thanh thép và khung thép ±10 

Vị trí nhúng sẵn thanh cốt thép 
tim thanh thép ±5 

chênh lệch cao độ ±3 

Lớp bê tông bảo vệ 
từ bề mặt ±3 

từ dưới lên ±5 

9.5.5 Trước khi rải bê tông cần kiểm tra các thanh thép và khung thép đã lắp đặt đảm bảo các thanh thép 

đã được gia công đạt tiêu chuẩn, đúng vị trí, lắp dựng chắc chắn, không xệ sát móng, không cong vênh, 

biến dạng, không bị dịch chuyển, không bị bong mối hàn và lỏng chỗ buộc,... 

9.5.6 Khi thi công lớp mặt đường bê tông cốt thép và bê tông cốt thép liên tục cần có máy cấp liệu để 

đảm bảo các thanh thép được lắp đặt không bị bê tông hoặc máy đè lên, không bị biến dạng hoặc xệ 

xuống móng. Nghiêm cấm bất kỳ máy móc nào đi lại hoặc lăn trên các thanh thép đã lắp đặt. 

9.5.7 Mặt đường bê tông có 1 lưới cốt thép có thể rải bê tông hai lần và lưới cốt thép gia cố được đặt 

giữa hai lần rải bê tông. Mặt đường bê tông cốt thép liên tục nên được lắp đặt sẵn các giá đỡ bằng thép 

để phân bố đều trọng lượng bản thân xuống lớp móng. 

9.5.8 Hỗn hợp bê tông được dỡ xuống trong phễu của máy phân phối hoặc hộp vật liệu của máy cấp liệu, 

sau đó được vận chuyển vào vị trí bằng máy từ bên cạnh. Đống hỗn hợp trên lưới cốt thép nên được rải 

đều càng sớm càng tốt. 

9.5.9 Khi độ sụt của bê tông như nhau, chiều dày rời của lớp hỗn hợp mặt đường bê tông cốt thép phải 

lớn hơn 10mm so với mặt đường bê tông xi măng thường. Tốc độ của máy rải ván khuôn trượt cũng phải 

được giảm một cách thích hợp. Nên áp dụng phương pháp rung thủ công để làm chặt lớp bê tông bên 

dưới lưới thép trước khi rải. 

9.5.10 Khi thi công mặt đường bê tông cốt thép và bê tông cốt thép liên tục bằng máy rải ván khuôn trượt, 

khoảng cách ngang của các thanh rung phải là 250-350mm, lấy giá trị nhỏ khi chiều dày tấm lớn, vật liệu 

khô và ngược lại thì dùng giá trị lớn. Tần số của bộ rung không được thấp hơn 167Hz. Vị trí của bộ rung 

phải được kiểm soát chính xác để tránh bộ rung va chạm hoặc làm xáo trộn cốt thép. 

9.5.11 Các mối nối thi công của mặt đường bê tông cốt thép hoặc bê tông cốt thép liên tục phải được đặt 

tại vị trí các mối nối ngang hoặc ở cuối các thanh cốt thép liên tục. Việc rải không được gián đoạn khi 

chưa thi công hết chiều dài lưới gia cố hoặc trong suốt chiều dài cốt thép liên tục. 

9.5.12 Khi thi công mặt đường bê tông cốt thép, phải đánh dấu rõ tại vị trí khe co để đảm bảo độ chính 

xác của vị trí khe co dọc và ngang. 

9.5.13 Nên thi công toàn bộ bề mặt đường bê tông cốt thép liên tục, các khe nối dọc phải được cắt theo 

chiều rộng của làn đường. Khi không có đủ điều kiện thi công toàn bộ mặt cắt ngang thì phải thay đổi 

thiết kế, đặt các thanh liên kết dọc theo nguyên tắc tác dụng tương đương. 

9.5.14 Việc xây dựng các dầm neo nối đất của mặt đường bê tông cốt thép liên tục phải tuân theo các TC 

thiết kế hiện hành và phải tuân thủ các yêu cầu sau: 
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1. Các rãnh dầm neo trên mặt đất phải được đào theo vị trí, kích thước và số lượng thiết kế, tránh đào 

quá mức. Khi đào vượt khối lượng lớn cần sửa chữa những phần đào thừa trước khi đổ bê tông. 

2. Các thanh cốt thép nhô ra khỏi dầm neo đất phải được hàn với các thanh cốt thép lớp bề mặt, và bê 

tông của dầm neo đất phải được rung thành từng lớp bằng các thanh rung và đổ toàn bộ với lớp bề mặt. 

3. Nhiệt độ đóng của dầm neo trên mặt đất và của bê tông lớp mặt phải là 20oC -25oC, hoặc đóng ở nhiệt 

độ trung bình hàng năm. 

9.5.15 Ngoài các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng cầu đường hiện hành, việc xây dựng dầm chữ I bản rộng 

trên mặt đường bê tông cốt thép liên tục phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Trên nền cần đào rãnh theo kích thước của đệm gối theo bản vẽ thiết kế, lắp đặt khung thép, đổ bê 

tông cốt thép gối. 

2. Sau khi lắp đặt và hàn dầm I bản rộng, có thể rải các lớp bề mặt bê tông ở cả hai phía. 

3. Kết nối giữa phần cuối của tấm và dầm chữ I nên được lấp đầy bằng chất trám khe co dãn. 

9.5.16 Việc thi công khe dãn trên mặt đường bê tông cốt thép liên tục có thể sử dụng các phương pháp 

như cắt mềm, cắt cứng và khe hở để trước. 

9.5.17 Khi khe dãn được thi công bằng phương pháp mềm, đầu ván khuôn của mối nối làm việc phải 

được lắp tại vị trí của khe co dãn và cuối phải được khoan ở vị trí của từng thanh thép dọc và thanh thép 

sẽ được mở rộng ra khỏi ván khuôn. Bê tông ở gần ván khuôn cần được rung và đầm bằng que rung và 

làm phẳng cho đến khi đạt yêu cầu. Khi tháo khuôn cần tránh làm hỏng các góc. 

9.5.18 Khi áp dụng phương pháp cắt cứng, có thể rải qua vị trí khe dãn một đoạn và trước khi rải vào 

ngày hôm sau phải cắt và đục bê tông đã đông cứng tại vị trí khe dãn. Phần bê tông phía dưới nên được 

đục tới đáy và độ thẳng vết cắt và độ lệch theo chiều đứng không được vượt quá 10mm. 

9.5.19 Khi phương pháp khe hở để trước được áp dụng, hai ván khuôn đầu cuối của mối nối làm việc 

được dựng lên ở cả hai phía của khe hở. Chiều rộng của khe hở phải đáp ứng các yêu cầu của chiều 

rộng dành riêng cho việc lắp đặt khe dãn của kiểu thiết kế và bê tông sẽ được đổ và đóng lại khi đạt đến 

nhiệt độ trung bình hàng năm của địa phương. 

9.6 Thi công mặt đường bê tông cốt sợi bằng máy rải ván khuôn trượt 

9.6.1 Thời gian tối đa cho phép để hỗn hợp bê tông cốt sợi từ khi xả đến khi vận chuyển đến công trường 

phải ngắn hơn thích hợp so với quy định trong Bảng 8.4.2 nếu thi công bằng máy rải ván khuôn trượt. Khi 

thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông cốt sợi không thể đáp ứng yêu cầu của thời gian vận hành thi 

công thì có thể thực hiện các biện pháp như thêm chất làm chậm đông kết vào tỷ lệ trộn hoặc điều chỉnh 

lượng chất làm chậm đông kết trong tỷ lệ trộn hiện có để kéo dài thời gian ninh kết.  

9.6.2 Ngoài các yêu cầu đối với mặt đường bê tông xi măng thi công bằng ván khuôn trượt, việc san rải 

hỗn hợp bê tông cốt sợi phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Hỗn hợp bê tông sợi và phương pháp rải được sử dụng phải đảm bảo tính đồng nhất và liên tục của 

sợi phân bố trong mặt đường. 

2. Chiều cao của hỗn hợp rời phải được xác định bằng cách rải thử. Khi độ sụt là như nhau thì chiều cao 

rải của bê tông sợi nên cao hơn chiều cao rải của bê tông xi măng thường của cùng một phương pháp thi 

công cơ giới là 10mm. 
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3 Trong quá trình đổ và rải cần kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ trộn của bê tông, không điều chỉnh lượng nước 

do hỗn hợp không đủ tính công tác. Có thể sử dụng các biện pháp phun nước để giảm ảnh hưởng của 

hiện tượng bốc hơi bề mặt. 

4. Phải loại bỏ sự vón cục sợi trong bê tông mới rải. Khi thấy hiện tượng vón cục cần điều chỉnh độ dài và 

hình dạng của sợi và bố trí thiết bị rải sợi trên băng chuyền của trạm trộn để phân bố đều sợi trong hỗn 

hợp.   

5. Không được gián đoạn công tác đổ và rải bê tông sợi. 

9.6.3 Việc rải và rung đầm mặt đường bê tông cốt sợi phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Khi máy rải hoạt động, tần số rung không được thấp hơn 167Hz. 

2. Cạnh dưới của mỗi thanh đầm rung phải nằm trên bề mặt bê tông, không được chèn vào trong bê tông 

để rung. 

3. Các sợi thép thẳng đứng và hướng lên trên không được để lộ trên bề mặt đường đã đầm phẳng nhằm 

đảm bảo an toàn xe chạy. 

4. Khi thi công lớp mặt bê tông cốt sợi cần bật chế độ san đầm để nâng vữa lên bề mặt để các sợi trong 

hỗn hợp không nhô lên khỏi mặt đường. 

9.6.4 Độ nhám vĩ mô của bề mặt bê tông cốt sợi phải sử dụng phương pháp tạo rãnh. Độ nhám vi mô có 

thể được thực hiện bằng phương pháp kéo mềm như kéo bao tải. Không được kéo sợi ra ngoài hoặc để 

lại rãnh trên bề mặt đường khi kéo mềm. 

9.7 Thi công mặt đường trên cầu bê tông cốt thép bằng máy rải ván khuôn trượt 

9.7.1 Khi rải bê tông mặt cầu bằng máy rải ván khuôn trượt, bộ thiết bị rải phải được lựa chọn hợp lý theo 

kết cấu bản mặt cầu và các yêu cầu về vật liệu. Nên sử dụng cùng loại hỗn hợp bê tông xi măng của 

đoạn đường liền kề để thi công liên tục mặt cầu. Phải kiểm tra độ an toàn kết cấu khi rải bê tông trên cầu 

nếu cần thiết. 

9.7.2 Trước khi thi công phải hoàn thành việc lắp đặt các thanh thép mặt cầu theo yêu cầu thiết kế. Các 

cốt thép phải được liên kết bằng hàn, không được buộc. Không được cắt cốt thép dọc và cốt thép ngang 

do không đủ chiều rộng rải hoặc ở khe thi công. 

9.7.3 Các thanh thép trên mặt cầu phải được liên kết với các thanh thép chờ như thiết kế. Số lượng 

thanh thép dùng để đỡ lưới thép mặt cầu nên từ 4 đến 8 cái / m2 , lấy giá trị lớn hơn ở đầu dầm hoặc vị trí 

nơi ứng suất cắt lớn. 

9.7.4 Các đường dẫn bê tông nên được bố trí trước tại các bậc thang phía sau của cầu trên và cầu dưới 

của đường và chiều dài không được ngắn hơn bản bê tông cốt thép. Đường dẫn bê tông phải được rung 

và đầm và cường độ phải đáp ứng tải trọng máy rải. 

9.7.5 Khi rải liên tục mặt đường, bản quá độ, bản mặt cầu mặt cầu, việc thiết lập đường chuẩn phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

1. Các đường chuẩn đặt trên mặt đường, ván chuyển tiếp, ván chạy và cả hai mặt của mặt cầu phải liên 

tục và thẳng, và độ chính xác của thiết lập phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 9.3.6. 

2. Cọc đường chuẩn trong quá trình rải mặt cầu có thể hàn tạm và cố định bằng các thanh thép neo trên 

cầu, khi có lan can bên ngoài thì có thể dựng đường chuẩn bằng cách dựa vào lan can. Khoảng cách 
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giữa các cọc đường chuẩn không được lớn hơn 10m đối với cầu thẳng và 5m đối với cầu cong. 

3. Khi sử dụng đường chuẩn để xem xét và xác minh chiều dày của bản mặt cầu phải tuân theo các quy 

định tại Điều 9.3.6 của tiêu chuẩn này. 

9.7.6 Bề mặt của bản hoặc lớp phòng nước được đục hoặc xử lý thô bằng đá chống sương bề mặt. 

Chiều sâu kết cấu trung bình đo bằng phương pháp rải cát trên bề mặt sau khi đục không được nhỏ hơn 

1,0mm; diện tích bề mặt gồ ghề của đá lộ thiên không được nhỏ hơn 70%. Bề mặt sau khi xử lý thô cần 

được làm sạch, vẩy nước, không để đọng nước. 

9.7.7 Khi máy rải ván khuôn trượt có bánh xích bằng thép đi trực tiếp trên dầm, bản hoặc bề mặt đế lan 

can thì phải bọc bánh xích bằng các miếng đệm cao su. 

9.7.8 Lan can cầu phải được lắp đặt trước khi rải bản mặt cầu. 

9.7.9 Một nửa ván khuôn được lắp dựng tại mối nối thi công dọc ở dưới cùng của ván khuôn bên của 

máy rải. Các lỗ hở nên được dành ở phần trên của nửa ván khuôn theo đường kính và số lượng cốt thép 

ngang. Trước khi rải phần cầu còn lại, nên tháo dỡ một nửa ván khuôn, không để các góc đường bị hư 

hại. 

9.7.10 Khi sử dụng máy rải ván khuôn trượt để thi công mặt cầu, kết cấu bê tông phải theo các yêu cầu 

sau cùng với các quy định trong Điều 9.5.6 đến 9.5.9 của tiêu chuẩn này: 

1. Xe chở vật liệu nên đi ra ngoài khu vực rải và phải có người chỉ dẫn để bốc dỡ vật liệu. 

2. Hỗn hợp có thể được rải trên lan can bằng máy xúc hoặc băng tải. 

9.7.11 Khi máy rải ván khuôn trượt được sử dụng để rải liên tục mặt cầu và mặt đường, ngoài việc tuân 

thủ các quy định liên quan tại Mục 9.4 và 9.5 của tiêu chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy định sau: 

1. Khi thi công liên tục bản quá độ, mặt cầu và khe dãn, tần số rung phải được tăng lên hơn 167Hz và tốc 

độ rải phải được kiểm soát trong phạm vi 0,75 ~ 1,0 m /phút. 

2. Chiều cao của ván khuôn được điều chỉnh kịp thời để tránh rò rỉ bê tông. 

3 Chiều dày mặt đường trên cầu phải được kiểm soát bởi chiều dày trung bình và giới hạn chiều dày tối 

thiểu. Sai lệch chiều dày trung bình nên được kiểm soát trong phạm vi + 20mm và -5mm, và độ lệch 

chiều dày tối thiểu giới hạn cục bộ nên được kiểm soát trong phạm vi -20mm. 

4. Khi chiều dày của tấm bê tông cốt thép vượt quá 300mm thì nên đổ trước và phần dưới nên được rung 

bằng máy rung cầm tay, sau đó phần trên được rải bằng máy rải ván khuôn trượt. 

9.7.12 Việc thi công các mối nối trên mặt cầu phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Khi bản mặt cầu liên kết với lòng, khe co và khe dãn phải được đặt trên mặt trên của mặt sau của mặt 

cầu theo yêu cầu thiết kế. 

2. Trước khi rải, phải lắp mối nối cách ly ở mặt sau của bệ ổn định và tấm nối trong khe co dãn, chiều cao 

tấm phải thấp hơn cao trình mặt cầu 20mm. 

3. Sau khi lắp đặt bản mặt cầu, phần bê tông chưa đông cứng ở phần trên của tấm khớp phải được loại 

bỏ và lắp các dải gỗ trên tấm khớp bằng phẳng, bề mặt phẳng phải được mài nhẵn và bê tông ở cả hai 

mặt của tấm khớp phải được dán. 

4. Dưới đáy khe co dãn cầu nên đặt một lớp cách ly, sau khi mặt cầu cứng lại thì khoét khe hở lắp đặt 
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khe co dãn, đổ bê tông. 

5. Phần mômen uốn âm của gối cầu bản mặt cầu cần được cắt và gia cố theo yêu cầu của thiết kế. 

Khoảng cách giữa các khớp ngang trong mỗi nhịp phải như nhau, chiều dài lớn nhất không lớn hơn 6m 

và chiều dài ngắn nhất không nhỏ hơn chiều rộng tấm. Mặt cầu cần được khoét các bó vỉa dọc theo bề 

rộng của làn xe. 

6. Đối với kết nối ngang của mặt cầu lát đá, nên áp dụng các biện pháp chống thấm kép để thi công các 

mối nối dọc 

9.7.13 Khi mặt cầu bê tông cốt sợi chịu lực được lát dạng trượt, độ sụt bê tông phải tăng 20 ~ 30mm so 

với mặt cắt đường chung, khi rung chấn không được phép làm mặt đường hoặc phun nước tại chỗ. trước 

khi rải. 

9.7.14 Khi rải mặt cầu bê tông sợi cốt thép, mặt trước của tấm đế ép đùn phải được trang bị thanh chèn 

hoặc dầm phẳng được ép thành sợi, tần số rung của máy rải không được thấp hơn 183Hz và tốc độ rải 

phải được điều khiển từ 0,75 ~ 1,0 m / phút  đều đặn liên tục về phía trước. 

9.7.15 Khi rải bản mặt cầu có thể áp dụng phương pháp kéo dài đai bánh xích ở một bên của máy rải 

sang mặt cầu bên kia để giảm các mối nối dọc của bản mặt cầu. 

9.8 Thi công mặt đường bê tông trong hầm bằng máy rải ván khuôn trượt 

9.8.1 Khi thi công mặt đường hầm bằng bê tông xi măng phải có các thiết bị chiếu sáng. Nên đặt các thiết 

bị chiếu sáng sao cho không tạo thành các góc tối của ánh sáng và tránh cản trở thi công. 

9.8.2 Xe chở bê tông phải quay vòng ra ngoài đường hầm và lùi lại vị trí rải để đổ bê tông. Các hầm dài 

có thể quay đầu trong khu vực đỗ xe. 

9.8.3 Đường chuẩn trong đường hầm phải được đặt ở vị trí không cản trở tiến độ rải. Khi bảng điều khiển 

phía sau được kết nối và rải, cọc đường chuẩn phải được cố định trong khớp ngang của bảng điều khiển 

phía trước. Độ chính xác thiết lập đường chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 9.3.6. 

9.8.4 Việc xây dựng trong đường hầm phải xem xét các hạn chế về không gian và lựa chọn các thiết bị 

phân phối nhỏ hơn và các phương pháp phân phối thích hợp. 

9.8.5 Lớp mặt bê tông xi măng của đường hầm nên được rải toàn chiều rộng đồng thời. Khi chiều rộng 

mặt đường lớn, lớp mặt đường rộng nên được sử dụng để giảm các mối nối dọc. 

9.8.6 Lớp bề mặt bê tông cốt thép hoặc bê tông cốt thép liên tục trong đường hầm phải được rải theo 

từng đoạn và phần không rải nên được sử dụng để vận chuyển và cung cấp hỗn hợp. 

9.8.7 Khi lát dạng trượt trên bề mặt bê tông xi măng của đường hầm, một hoặc cả hai đường bánh xích 

của máy lát dạng trượt có thể đi trên nắp rãnh bên. Thành bên và tấm đậy rãnh phải được làm dày và gia 

cố để đảm bảo an toàn cho kết cấu và phải được kiểm tra cường độ. 

9.8.8 Phương pháp rải phải được lựa chọn theo điều kiện của rãnh ở cả hai bên của đường hầm và 

phương pháp thi công phải được điều chỉnh theo các yêu cầu sau: 

1. Khi máy rải được sử dụng để rải toàn bộ chiều rộng, nếu bề mặt của mặt đường hầm và mặt trên cùng 

của rãnh bên có cùng cao độ, ván khuôn ở cả hai bên phải được tháo ra hoặc nâng lên trên cùng và các 

bức tường bên của rãnh bên nên được sử dụng để kiểm soát phạm vi rải bê tông. 

2. Máy rải được sử dụng để lát toàn bộ chiều rộng nếu mặt trên của rãnh phía đường hầm cao hơn mặt 
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đường thì tấm đáy ép đùn của máy rải và vị trí treo của các bộ phận làm việc khác phải được điều chỉnh 

để đáp ứng nhu cầu rải và cả hai mặt ván khuôn nên được loại bỏ. 

3. Khi máy rải thành hai lớp, ván khuôn bên phải được giữ ở phía của đai bánh xích chạy trên lớp móng, 

và nên loại bỏ ván khuôn bên ở phía của đai bánh xích chạy ở bên nắp rãnh và khung phải được điều 

chỉnh theo trạng thái nằm ngang. 

9.8.9 Việc thi công mặt bê tông xi măng trong đường hầm được thực hiện theo quy định tại các chương 

tương ứng của tiêu chuẩn này theo cấu trúc lớp mặt và loại vật liệu. 

9.9 Thi công mặt đường bê tông xi măng trong khu vực trạm thu phí và dịch vụ bằng máy rải ván 

khuôn trượt 

9.9.1 Khi mặt đường bê tông xi măng của trạm thu phí và khu dịch vụ được thi công bằng máy rải ván 

khuôn trượt thì phải lựa chọn hợp lý các thiết bị phù hợp với đặc điểm và quy mô của công trình. Khi quy 

mô công trình nhỏ, có nhiều chủng loại thì nên sử dụng các thiết bị thi công có thể thích ứng với các kết 

cấu khác nhau. 

9.9.2 Ngoài các yêu cầu nêu trên đối với mặt đường thi công bằng ván khuôn trượt, thi công mặt đường 

trạm thu phí phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Mặt đường của trạm thu phí phải được phân chia thành các tấm mặt đường. Khi rải các tấm bê tông 

đệm ván khuôn của cả hai bên nên được tháo ra hoặc nâng lên. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi rải bê 

tông đến khi đến khi máy đi trên mặt đường không được nhỏ hơn 7 ngày. 

2. Phần có chiều rộng bằng nhau của mặt đường của trạm thu phí và mặt đường chính phải được rải liên 

tục bằng máy rải ván khuôn trượt. Các phần mặt đường mở rộng của trạm thu phí có thể được rải bằng 

máy ba trục ngắn. 

9.9.3 Khi phần có chiều rộng thay đổi của trạm thu phí được lát bằng loại lát có chiều rộng cố định dạng 

trượt, máy lát dạng trượt nên được sử dụng để lát làn đường lái xe và làn đường đi qua. Các phần mở 

rộng và vai cứng có thể được rải bằng máy ván khuôn trượt nhỏ hoặc bộ trục ba chấu. 

9.9.4 Vật liệu được sử dụng cho khe nối dọc, khe nối ngang và khe co dãn của lớp bề mặt của trạm thu 

phí phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu dầu và chịu lửa. 

9.9.5 Mặt đường bê tông xi măng của khu vực dịch vụ và các đường nối của khu vực này phải được rải 

bằng máy rải ván khuôn trượt. Mặt đường bê tông xi măng trong khu vực dịch vụ không được thấp hơn 

yêu cầu chất lượng của đường cấp II và mặt đường nối phải đáp ứng yêu cầu chất lượng của mặt đường 

bê tông xi măng của đường ô tô tương ứng. 

9.10 Thi công lề đường và lan can bằng máy rải ván khuôn trượt 

9.10.1 Phải đặt đường chuẩn trước khi thi công lề đường, bó vỉa, rãnh thoát nước bê tông xi măng bằng 

máy rải ván khuôn trượt. Việc thiết lập đường chuẩn và độ chính xác phải đáp ứng các yêu cầu liên quan 

của Mục 9.3 của tiêu chuẩn này. 

9.10.2 Các loại bó vỉa, lề đường và rãnh thoát nước nông hình đĩa bằng bê tông xi măng có thể được rải 

bằng máy rải ván khuôn trượt hẫng hoặc máy đặc biệt. Khi sử dụng để rải vai cứng và lề đường, chiều 

rộng hẫng tối đa không được lớn hơn 2,75m. Hình dạng khuôn nên đặt có miệng chuông đùn 2o ~ 3o, và 

nên trang bị bộ rung chuyên dụng nhỏ gọn để rung. 

9.10.3 Trước khi máy rải tiến về phía trước, cần đảm bảo rằng mức vật liệu trong thùng rung là đủ. Sau 
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khi rải, trước tiên cần rung và đầm nén, sau đó bắt đầu di chuyển về phía trước để đảm bảo hiệu quả ép 

đùn bê tông đạt yêu cầu. 

9.10.4 Đối với mối nối giữa phần đá vỉa nhô ra hoặc rãnh thoát nước hình đĩa nông và rãnh thoát nước 

dốc, mặt ngoài của đá hộc hoặc rãnh thoát nước hình đĩa nông phải được đào trước khi bê tông đông 

cứng và trát lại. thành miệng chuông thông với rãnh thoát nước. Phần kết nối phải được thoát nước 

thông suốt, giao diện phải trơn tru, không bị đọng nước và tắc nước. 

9.10.5 Khi đổ lề đường, đá vỉa và rãnh thoát nước nông hình đĩa tại chỗ, phải đặt ván khuôn ổn định tại 

đoạn đổ và điểm đầu, điểm cuối. 

9.10.6 Kết cấu liên kết giữa lát dạng trượt và lề đường đúc tại chỗ, đá hộc và rãnh thoát nước dạng đĩa 

nông phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Đường nối ngang vai cứng phải được căn chỉnh với đường nối ngang của bề mặt đường xe chạy. Khi 

vai cứng và lề đường được lát bằng dạng trượt một mảnh, khớp nối ngang của lề đường phải được cắt 

liên tục với vai cứng tại một thời điểm. 

2. Nên đặt các khe co ngót khi lát lề đường, đá vỉa và rãnh thoát nước hình đĩa nông bằng ván khuôn 

trượt. 

3. Hình dạng, kích thước và chỗ nối rãnh thoát nước hình đĩa nông phải giống với mặt đường. 

4. Các mối nối dọc lắp ghép với lề đường sát với vai cứng cần được đắp bằng vật liệu trám khe giống 

như mặt đường. 

9.10.7 Đường chuẩn của lan can có thể được đặt ở vị trí bên trong lan can mà không cản trở việc di 

chuyển của máy rải trượt. Cọc đường chuẩn của lan can cầu có thể được hàn tạm bằng thanh thép neo 

dự phòng trên đầu dầm. Độ chính xác đặt đường chuẩn của lan can phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 

9.3.6 

9.10.8 Lan can cầu cần được trang bị lồng thép theo yêu cầu thiết kế. Lồng cốt thép phải được hàn với 

các thanh cốt thép nhô ra khỏi đáy của bản bên và phần đáy phải được liên kết chắc chắn với bê tông 

của bản bên. 

9.10.9 Khi lan can đường cao tốc lát dạng trượt, phải có một thanh thép tròn trơn liên tục có đường kính 

không nhỏ hơn 14mm ở phần trên của lan can và một thanh thép tròn liên tục có đường kính không nhỏ 

hơn 14mm ở cả hai mặt của đáy của lan can. Các mối nối thanh thép phải được hàn và đánh bóng nhẵn. 

3 thanh thép phải trượt và xuyên vào ống định vị được cố định trên khuôn lan can. 

9.10.10 Tính công tác của hỗn hợp phải đáp ứng một trong ba yêu cầu sau khi lan can bê tông được lát 

dạng trượt: 

1. Độ sụt của hỗn hợp ở máy trộn nên được kiểm soát trong khoảng từ 15 đến 30mm tùy thuộc vào nhiệt 

độ và khoảng cách, khi khoảng cách dài thì sử dụng giá trị lớn hơn. Độ sụt của hỗn hợp phải bằng không 

trong quá trình lát. 

2. Hệ số độ nhớt rung động của hỗn hợp nên được kiểm soát trong khoảng từ 700 đến 900 N.s/m2 trong 

quá trình lát. 

3. Độ cứng Veber của hỗn hợp nên từ 10 ~ 15s khi lát. 

9.10.11 Tính công tác của hỗn hợp phải được giữ ổn định và dễ dàng trong quá trình lát. 
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9.10.12 Cấp cường độ bê tông và cốt thép của bê tông lan can phải đáp ứng "Tiêu chuẩn đánh giá hiệu 

suất an toàn lan can đường ô tô" (JTG B05-01) hiện hành và các yêu cầu thiết kế. Thêm lượng thích hợp 

tro bay cấp I, II, bột khoáng, v.v. để cải thiện lực dính của hỗn hợp và tổng lượng chất kết dính. Hàm 

lượng phù hợp của tro bay và bột khoáng cần được xác định thông qua các thử nghiệm và rải thử. 

9.10.13 Phải thêm phụ gia cuốn khí vào bê tông lan can ở những khu vực lạnh và lạnh khắc nghiệt. Hàm 

lượng không khí trong hỗn hợp phải được kiểm soát ở mức 4% ± 1%. 

9.10.14 Lan can bảo vệ bằng bê tông lát dạng trượt phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Hỗn hợp phải đảm bảo tính công tác để máy có thể rung và đầm chặt trong thời gian tiến hành lát dạng 

trượt. 

2. Tốc độ lát của lan can phải được kiểm soát theo tốc độ cấp liệu, mức độ đầm rung và hiệu quả lát, và 

nên trong khoảng 0,75 đến 1,5m / phút. 

3. Trong quá trình lát, khi bê tông đã đầm nén được đẩy khỏi khuôn dạng trượt, độ sụt của bề mặt trên 

cùng của lan can không được lớn hơn 3mm và không đổi trong suốt quá trình lát. 

4. Các khuyết tật như lỗ rỗng và rỗ cục bộ trên bề mặt lan can có thể được cắt thủ công bằng các công 

cụ đặc biệt. 

5. Khi dừng máy lát hoặc khi cần lát dọc thì ván khuôn đứng ở cuối có đủ độ cứng cần được lắp dựng 

chắc chắn. 

6. Khi đặt lan can cầu, việc lát dạng trượt không được gián đoạn trong một đoạn liên tục nơi đặt lồng gia 

cố. 

7. Khi bắt đầu và kết thúc lát, cuối lan can phải được làm thành dốc dọc nhẵn đảm bảo yêu cầu thiết kế. 

8. Lan can đường ô tô nên cắt theo chiều dọc đoạn dài từ 5 ~ 10m; lấy giá trị nhỏ ở vùng có chênh lệch 

nhiệt độ hàng năm lớn và ngược lại. Độ sâu nông nhất của khe ngoại vi không được nhỏ hơn 40mm. 

Chiều rộng đường khe không được lớn hơn 3mm. 

9. Khi lan can đường cao tốc liên kết với vai cứng, phía dưới cần bố trí các lỗ thoát nước ngang theo yêu 

cầu thiết kế, các lỗ thoát nước có thể làm bằng khuôn gỗ và lắp đặt chắc chắn. 

10. Thi công mặt đường bê tông xi măng bằng máy 3 trục và máy nhỏ 

10.1 Các quy định chung 

10.1.1 Bộ máy ba trục có thể được sử dụng để xây dựng mặt đường bê tông xi măng, mặt cầu và mặt 

đường hầm của đường ô tô cấp II trở xuống, cũng có thể được sử dụng cho lề đường, đường dẫn, 

đường gom cho đường cao tốc và đường cấp I. Dùng để xây dựng các tấm lẻ, dải phân cách giữa, vai 

đường của các phần siêu cao, mở rộng, và các tấm có hình dạng đặc biệt,... 

10.1.2 Quy trình rải bằng máy và công cụ nhỏ có thể được sử dụng để thi công bề mặt bê tông xi măng 

của đường ô tô cấp III và cấp IV, không được sử dụng để thi công bề mặt bê tông xi măng của đường 

hầm và mặt cầu. 

10.1.3 Thi công bằng máy 3 trục và các máy cỡ nhỏ phải dùng trạm trộn trung tâm để trộn hỗn hợp bê 

tông. Khi chiều dài rải nhỏ hơn 10m có thể sử dụng máy trộn nhỏ để trộn tại chỗ. Trộn thủ công bị nghiêm 

cấm. 

10.1.4 Khi thi công bằng máy 3 trục và các thiết bị nhỏ, độ sụt của hỗn hợp bê tông ra khỏi máy và lớp bê 
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tông phải theo các quy định ở Điều 5.2.3. 

10.1.5 Khi thi công bằng máy 3 trục và các thiết bị nhỏ, cần tăng cường kết nối giữa các quá trình và thời 

gian cần thiết để rung đầm tạo thành lớp hoàn thiện không được vượt quá thời gian ninh kết ban đầu của 

hỗn hợp. 

Giải thích: 

Máy 3 trục là thiết bị nhỏ được cải tiến của để rải đầm bê tông, là sự kết hợp của dầm rung và con lăn trên một thiết 

bị có trục truyền động. Nó có các chức năng san đứng và san phẳng ngang, rung lớp bề mặt, đầm và nén vữa bề 

mặt, nhưng không có chức năng rung và đầm bê tông lớp giữa và lớp dưới. Để đảm bảo độ chặt tổng thể của các 

lớp kết cấu bê tông cần trang bị đầm dùi và đầm rung hoặc các thiết bị phụ trợ khác. 

10.2 Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn 

10.2.1 Ván khuôn phải được làm bằng thép, thép hình hoặc gỗ. Chiều cao của ván khuôn phải bằng 

chiều dày thiết kế của lớp bê tông mặt đường, chiều dài của ván khuôn ở đoạn thẳng không được nhỏ 

hơn 3m. Ván khuôn chiều dài 3m có thể được sử dụng ở các đường cong bằng bán kính nhỏ và các 

đường cong đứng. 

10.2.2 Ván khuôn cạnh bên của mối nối dọc phải khoan các lỗ chèn thanh liên kết với đường kính và 

khoảng cách thiết kế. Phải có không ít hơn một sườn đỡ tăng cường trên một mét chiều dài của ván 

khuôn. 

10.2.3 Độ chính xác gia công và hiệu chỉnh ván khuôn phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 10.2.3 

Bảng 10.2.3 Độ chính xác gia công và hiệu chỉnh ván khuôn 

Phương pháp thi công 

Độ lệch  

chiều cao 

(mm) 

Biến dạng 

cục bộ  

(mm) 

Góc đứng 

(°) 

Độ phẳng  

bề mặt trên 

(mm) 

Độ phẳng 

bên  

(mm) 

Biến dạng 

dọc  

(mm) 

Máy 3 trục ±1 ±2 90 ±2 ± 1 ±2 ±2 

Máy nhỏ ±2 ± 3 90 ±3 ±2 ±3 ±3 

10.2.4 Ván khuôn cuối mối nối ngang phải được khoan các lỗ chèn thanh truyền lực và các ống bọc định 

vị theo đường kính và khoảng cách thanh truyền lực thiết kế. Khoảng cách giữa cạnh thanh truyền lực 

đến mép tự do không được nhỏ hơn 150mm. Ván khuôn phải được cung cấp 1 ống lót lỗ cố định dọc trên 

mỗi mét chiều dài. Cao độ mặt bên của ván khuôn mối nối ngang được thể hiện trong Hình 10.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10.2.4 Cao độ mặt bên của ván 

khuôn khe ngang 

1. Lớp móng;                2. Bê tông mặt đường 

3. Thanh đứng cố định; 4. Định vị tay áo 

5. Thanh truyền lực;      6. Dầm đỡ;  

7. Đinh cố định 

 

10.2.5 Số lượng ván khuôn phải được xác định theo tiến độ thi công và nhiệt độ thi công. Số lượng phải 

đáp ứng nhu cầu luân chuyển trong chu kỳ tháo dỡ ván khuôn. Tổng số lượng ván khuôn không được 

nhỏ hơn yêu cầu cho hai lần quay vòng. 

10.2.6 Trước khi lắp đặt ván khuôn, phải đo và đóng các cọc, đồng thời kiểm tra cao độ mặt đường, khe 
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co dãn và vị trí của kết cấu. Cọc mặt đường nên được đặt mỗi 20m và điểm kiểm tra bằng phẳng nên 

được đặt sau mỗi 100m. Các yêu cầu chất lượng và độ lệch cho phép liên quan đến phép đo phải theo 

các thông số kỹ thuật liên quan. 

10.2.7 Khi lắp đặt ván khuôn mặt đường cong bằng và ván khuôn đường cong đứng, điểm giữa của mỗi 

ván khuôn ngắn phải đặt trùng điểm tiếp tuyến của đường cong. 

10.2.8 Ván khuôn nên được điều chỉnh độ cao bằng cách kê các khối gỗ hình tam giác. Khi không đủ 

chiều dày, có thể điều chỉnh thiết kế ván khuôn. Không được phép đào rãnh trên lớp móng để đặt ván 

khuôn nếu ván khuôn cao hơn chiều dày lớp rải. 

10.2.9 Ván khuôn chịu tác động qua lại của các thiết bị, dụng cụ như máy rung, máy rải 3 trục, con 

lăn,...nên phải được cố định chắc chắn. 

10.2.10 Sau khi ván khuôn được cố định, khoảng hở ở đáy phải được lấp đầy bằng vữa khô và cứng, các 

mối nối của ván khuôn liền kề phải được bịt kín bằng băng dính, không để vữa bị rò rỉ. Các bề mặt tiếp 

xúc với hỗn hợp bê tông phải được phủ một lớp chất chống dính. 

10.2.11 Việc lắp đặt ván khuôn phải trơn tru và ổn định, mối liên kết của các ván khuôn liền kề phải chặt, 

không được để xảy ra hiện tượng lắp đặt sai. Việc lắp đặt ván khuôn phải được hoàn thành trước khi đổ 

lớp bề mặt bê tông và đáp ứng các yêu cầu đóng rắn của vữa trám khoảng hở. 

10.2.12 Độ chính xác lắp đặt của ván khuôn phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 10.2.12. Sau khi kiểm 

tra ván khuôn đạt yêu cầu mới tiến hành rải bê tông. 

Bảng 10.2.12 Yêu cầu về độ chính xác khi lắp đặt ván khuôn 

Mục kiểm tra 
a
 Rải bằng máy 3 trục Rải bằng máy nhỏ 

Độ lệch mặt bằng (mm) ≤ 10 15 

Độ lệch cao độ theo chiều dọc (mm) ±5 ±10 

Độ lệch chiều rộng rải (mm) ≤ 10 15 

Độ dày bề mặt (mm) ≥ 
giá trị đại diện -3 -4 

cực đoan -6 -8 

Độ lệch dốc ngang (%) ±0.10 ±0.20 

Chênh lệch chiều cao giữa các tấm liền kề (mm) ≤ 1 2 

Độ bằng phẳng bề mặt trên thước 3m (mm) ≤ 
2, tỷ lệ vượt qua không ít 

hơn 90% 
2.5, tỷ lệ vượt qua không ít 

hơn 90% 

Chiều rộng mối nối ván khuôn (mm) ≤ 2 3 

Độ dọc của ván khuôn (mm) ≤ 3 4 

Độ thẳng theo chiều dọc (mm) ≤ 3 4 

Chú thích: a Độ chính xác của ván khuôn được đo bằng thước hoặc dây cáp dài 20m 

10.2.13 Tháo dỡ ván khuôn khi cường độ nén của bê tông mặt đường không được nhỏ hơn 8,0MPa 

10.2.14 Trong trường hợp không có dữ liệu đo cường độ thực tế bê tông, thời gian tháo ván khuôn sớm 

nhất cho phép phải theo các yêu cầu trong Bảng 10.2.14 
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Bảng 10.2.14 Thời gian tháo khuôn sớm nhất cho phép đối với lớp bề mặt bê tông xi măng (h) 

Nhiệt độ trung bình ngày và đêm (
o
C) -5 0 5 10 15 20 25 ≥ 30 

Xi măng póoc lăng, xi măng loại R 240 120 60 36 34 28 24 18 

Xi măng đường, xi măng póoc lăng thường 360 168 72 48 36 30 24 18 

Xi măng póoc lăng xỉ — — 120 60 50 45 36 24 

Chú thích: Thời gian cho phép tháo ván khuôn cạnh sớm nhất được tính từ khi mặt đường bê tông được 

hoàn thiện và hình thành. 

10.2.15 Nên sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để tháo rời ván khuôn. Việc tháo ván khuôn không được 

làm hỏng cạnh và góc của tấm bê tông, đồng thời không làm cho thanh truyền lực và thanh liên kết bị 

lỏng hoặc biến dạng. 

10.2.16 Ván khuôn được tháo dỡ phải làm sạch lớp vữa kết dính và khắc phục sự biến dạng. Độ chính 

xác hiệu chỉnh của ván khuôn phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 10.2.3. 

10.3 Rải bê tông bằng máy 3 trục 

10.3.1 Quy trình thi công lớp mặt đường bê tông xi măng bằng máy 3 trục là lắp đặt các thanh thép, đổ 

san phẳng bê tông theo ván khuôn, đầm rung phẳng bề mặt, chải/cắt tạo rãnh tạo nhám, bảo dưỡng. 

10.3.2 Máy rải 3 trục phải bao gồm ống cuộn, ống rung và ống lăn phẳng. Vật liệu là ba ống thép có chiều 

dài và đường kính bằng nhau, có đủ độ cứng và chống mài mòn. Các thông số kỹ thuật của máy rải 3 

trục phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 10.3.2 và được lựa chọn hợp lý theo chiều dày lớp mặt, tính 

công tác của hỗn hợp và tiến độ thi công. 

Bảng 10.3.2 Thông số kỹ thuật yêu cầu của máy rải 3 trục 

Đường kính 

trục (mm) 

Tốc độ 

trục  

(r / min) 

Chiều 

dài trục 

(m) 

Khối 

lượng 

trục 

(kg/m) 

Tốc độ rải 

(m / min) 

Chiều dài 

làm 

phẳng 

(mm) 

Công 

suất rung 

(kW) 

Công suất 

truyền 

động (kW) 

Độ dày thi công 

thích hợp (mm) 

168 300 5~9 65 ±0.5 13.5 504 7.5 6 200~260 

219 380 5~12 77 ±0.7 13.5 657 17 9 160~240 

10.3.3 Chức năng của máy rải 3 trục phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Chiều dài của trục ít nhất là 6m phải dài hơn chiều rộng của lớp bề mặt cần rải, hai đầu trục phải được 

đặt trên mặt trên của ván khuôn. 

2. Mâm rung phải được trang bị thiết bị rung lệch tâm và khoảng cách lệch tâm phải được xác định theo 

biên độ cần thiết để tạo đầm, thường là 3mm. Các trục rung phải được lắp ở mặt trước của lớp bê tông 

được dẫn động bằng nguồn điện riêng. Chiều quay của trục cuộn ngược với chiều tiến của máy rải, có 

thể nâng lên khỏi mặt trên của ván khuôn khi không rung. 

10.3.4 Khi rải mặt đường bê tông xi măng, máy 3 trục phải được trang bị bộ rung. Bộ rung phải đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

1. Bộ rung phải bao gồm một khung, một cơ cấu di chuyển và một nhóm rung. Bộ rung được trang bị một 

máy khoan và một bảng điều khiển hình vuông rời, có chức năng tự hành hoặc đẩy. 

2. Nhóm rung của máy rung liên tục nên được bố trí nằm ngang hoặc ở một góc nhỏ, đường kính phải từ 

80 ~ 100mm, tần số rung 100 ~ 200Hz, chiều dài làm việc là 400 ~ 500mm và khoảng cách giữa các máy 
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rung phải 350 ~ 500mm. Tốc độ di chuyển của bộ rung phải được điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh phải 

là 0,5 ~ 2m / phút. 

3. Các thanh rung của máy rung gián đoạn có thể bố trí thẳng đứng hoặc đặt một góc lớn, yêu cầu về 

đường kính, tần số rung, chiều dài làm việc và khoảng cách của các thanh rung giống như yêu cầu của 

máy rung liên tục. Thời gian tối thiểu cho mỗi lần đưa máy rung vào không được ngắn hơn 20 giây. Cần 

từ từ kéo máy rung ra trước khi di chuyển máy rung. Khoảng cách mỗi lần chuyển động không được vượt 

quá 1,5 lần bán kính tác dụng của máy rung và không được lớn hơn hơn 0,6 m. 

10.3.5 Thanh rung phải được đặt phía trước máy rải 3 trục. Khi độ dày rải không quá 200mm, tần số rung 

phải là 50 ~ 60Hz và gia tốc rung phải là 4 ~ 5g (g là gia tốc trọng trường). 

10.3.6 Khi chiều rộng một lần rải lớn hơn 4,5m, các thanh liên kết khe dọc phải được cố định bằng các 

giá đỡ bằng thép đặt sẵn. 

10.3.7 Các thanh liên kết ở các mối nối dọc phải được chèn vào các lỗ dành riêng của ván khuôn bên và 

được gõ chặt. Cần cắm lại các thanh liên kết bị lỏng trước khi rải. 

10.3.8 Thanh truyền lực khe ngang phải được lắp đặt và cố định bằng phương pháp giá đỡ sẵn. Không 

được đặt thanh truyền lực bằng tay. Cần sử dụng máy rung cầm tay để rung bê tông trong giá đỡ. Khi bộ 

rung rung liên tục, độ sâu của bộ rung phải ở trên bề mặt trên cùng của thanh truyền lực. 

10.3.9 Hệ số rải được chọn theo độ sụt đo được của hỗn hợp trong quá trình rải và cuối cùng được xác 

định theo hiệu quả rải. Đối với hệ số rải của độ dốc ngang và độ dốc siêu cao của đường cong nên lấy 

giá trị lớn trong Bảng 10.3.9 cho phía mặt cao và lấy giá trị nhỏ cho phía mặt thấp. 

Bảng 10.3.9 Hệ số rải của hỗn hợp ở các độ sụt khác nhau 

Độ sụt hỗn hợp (mm) 10-30 30-50 50-70 

Hệ số rải khi rải hỗn hợp 1.2 - 1.25 1.15 - 1.20 1.10 - 1.15 

10.3.10 Đối với đoạn đường dốc dọc nên rải từ dưới lên. 

10.3.11 Nên rải hỗn hợp hết chiều rộng vệt và khi đạt đến chiều cao có nhân với hệ số rải thì sử dụng 

máy rung để đầm chặt. Máy rung cần rung với tốc độ không đổi, chậm và liên tục. Bề mặt bê tông sau 

đầm phải liên tục, đồng nhất và đạt độ chặt cần thiết. 

Giải thích: 

Có hai loại máy rung: kéo liên tục và chèn gián đoạn, loại trước thích hợp cho bề mặt bê tông xi măng, loại sau 

thích hợp cho việc rung các bộ phận giá đỡ của khớp co ngót, cốt thép liên tục hoặc bề mặt bê tông cốt thép. Việc 

kéo và rung phải ngăn ngừa sự co ngót và nứt dẻo dọc của dải vữa; việc chèn và rung gián đoạn phải đảm bảo sự 

chồng chất của rung trước và sau và đảm bảo sự đồng nhất liên tục của hiệu ứng rung. Điểm chính của rung là 

rung hỗn hợp thành một môi trường liên tục và loại bỏ các bọt khí. Cốt liệu thô giữa đầm rung chìm vào bề mặt vữa 

khi gần với đầm rung, chứng tỏ độ đầm rung đạt yêu cầu và đầm rung có thể đẩy về phía trước. 

10.3.12 Sau khi đầm rung, mức vật liệu phải cao hơn mặt trên của ván khuôn từ 5 ~ 15mm, và các ổ gà 

cục bộ không được thấp hơn bề mặt trên của ván khuôn. Nếu cao quá thì nên loại bỏ, nếu thấp quá thì 

bổ sung kịp thời. 

10.3.13 Hoạt động của máy rải 3 trục phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Máy rải 3 trục nên được thi công theo từng đoạn. Chiều dài của mỗi đoạn nên từ 10 ~ 30m. Khi bắt 

đầu thi công hoặc khi nhiệt độ thi công cao, có thể rút ngắn chiều dài của đoạn thi công nhưng không 
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được ngắn hơn 10m. Khoảng thời gian giữa hai quá trình rung và san phẳng không được quá 15 phút 

2. Trong chiều dài của đoạn thi công, máy 3 trục được vận hành theo phương thức rung phía trước và 

lăn phẳng tĩnh phía sau. 

3. Số lần lăn của máy 3 trục để san lớp mặt bê tông xi măng có chênh lệch chiều cao so với ván khuôn 

cấp vật liệu khác nhau có thể được thiết lập sơ bộ theo độ sụt của hỗn hợp theo Bảng 10.3.13, và được 

quyết định qua đoạn rải thử. Phải kiểm soát số lần lăn, không phải là càng lăn nhiều lần thì độ phẳng 

càng tốt, khi số lần lăn quá nhiều sẽ làm cho độ phẳng kém đi. 

Bảng 10.3.13 Bảng tham khảo số lần lăn của máy 3 trục có chênh lệch chiều cao vật liệu khác 

nhau 

Độ sụt (mm) 

Chênh lệch mức vật liệu (mm) 

2 4 6 2 4 6 

L = 9m, d = 168mm, m = 2 095kg L = 12m, d =219mm, m = 3 800kg 

Số lần lăn 

1.5 3 5 8 1 2 2 

4.0 2 3 5 1 1 2 

6.0 1 2 3 1 1 1 

Chú thích:  1. Lần lăn là rung về phía trước 1 vòng và lăn tĩnh về phía sau 1 vòng. 

                   2. L là chiều dài, d là đường kính, và m là khối lượng của máy. 

4. Trong quá trình rải đầm nếu hỗn hợp cao quá thì phải loại bỏ và bù bê tông nếu quá thấp. 

5. Sau khi rung đầm xong phải nâng trục rung lên, dùng trục san để làm phẳng, sau đó dùng trục san để 

cán tĩnh và san cho đến khi độ phẳng đạt yêu cầu và bề mặt vữa đạt độ dày. 

6. Chiều dày của lớp vữa mặt đường nên được khống chế là 4mm ± 1mm. Vữa mỏng quá mức cần được 

cạo và loại bỏ kịp thời, không nên sử dụng để làm mặt đường. 

7. Sau khi rải đầm và làm phẳng sơ bộ phải sử dụng máy xoa rộng 3-5m để tạo phẳng hoàn thiện theo cả 

phương thẳng đứng và phương ngang, không ít hơn 3 lần theo hướng dọc và không ít hơn 2 lần theo 

phương hướng ngang. Cũng có thể dùng bay để hoàn thiện 2 lần cho đến khi đạt độ phẳng đạt yêu cầu. 

10.4 Sử dụng máy 3 trục thi công mặt đường bê tông cốt thép, mặt đường bê tông cốt sợi và mặt 

cầu  

10.4.1 Khi thi công lớp mặt đường bê tông cốt thép và bê tông cốt thép liên tục bằng bộ máy 3 trục, độ 

chính xác lắp đặt các thanh thép phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 9.5.4-2. Độ chính xác lắp đặt của 

ván khuôn phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 10.2.12. 

10.4.2 Khi đổ hỗn hợp vật liệu lên cốt thép không được làm cho cốt thép bị xẹp, biến dạng hoặc xệ xuống 

móng. 

10.4.3 Lớp mặt đường bê tông cốt thép và bê tông cốt thép liên tục phải được rung bằng máy rung chèn 

gián đoạn kiểu hàng và khoảng cách di chuyển của máy rung mỗi lần phải nhỏ hơn 500mm. Thời gian 

rung cần được khống chế theo chiều rộng ngập mặt lớn hơn 1,0m và chiều rộng chồng lên không nhỏ 

hơn 300mm, đồng thời phải đảm bảo bê tông ở đáy cốt thép được rung và đầm chặt. 

10.4.4 Hoạt động của máy 3 trục phải theo các quy định tại Điều 10.3.13 của tiêu chuẩn này. 
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10.4.5 Việc thi công các dầm neo móng và khe dãn ở các đầu của mặt bê tông cốt thép liên tục phải tuân 

theo các quy định. 

10.4.6 Khi sử dụng bộ máy 3 trục để rải mặt đường bê tông cốt sợi, không được sử dụng đầm dùi cắm 

vào để rung để đảm bảo phân bố sợi đồng đều và tính liên tục của cấu trúc trong bê tông. Các quy trình 

sau đây cần được tuân thủ: 

1. Tấm rung công suất cao được sử dụng để rung toàn bộ bề mặt. 

2. Rung và ép vào các sợi bằng một chùm rung có các đường gân ở phía dưới. 

3. Sử dụng máy 3 trục để đầm lăn bề mặt cho phẳng và ép các sợi thép vào bề mặt bê tông. 

4. Sử dụng thước có chiều dài hơn 3m để xoa thủ công 2 ~ 3 lần cho đến khi đủ tiêu chuẩn độ phẳng. 

10.4.7 Khi thi công mặt cầu phải sử dụng máy 3 trục có đường kính 219mm. 

10.4.8 Khi không thể rải toàn bộ mặt cầu, phải sử dụng ván khuôn khoét rỗng mà các thanh thép có thể đi 

qua. Toàn bộ chiều dài của các thanh thép trên mặt cầu không được bị cắt, các thanh thép cũng không 

được ép vào bản dầm bởi ván khuôn. 

10.4.9 Khi thi công bản mặt cầu bê tông cốt thép, chất lượng lắp đặt của các thanh thép phải theo quy 

định. Việc cung cấp và phân phối hỗn hợp mặt cầu bê tông cốt thép phải tuân theo các yêu cầu. Rung và 

đầm bê tông mặt cầu phải phải đảm bảo, hoạt động của máy san bằng trục ba chấu theo thiết kế quy 

định. 

10.4.10 Khi thi công các mặt cầu bê tông cốt sợi gia cường bằng máy 3 trục, phải sử dụng các tấm rung, 

sau đó dùng các dầm rung có gân ở mặt đáy để rung và ép các sợi. Không rung với bộ rung được lắp 

vào máy 3 trục. 

10.5 Sử dụng các máy và công cụ nhỏ thi công mặt đường bê tông xi măng 

10.5.1 Khi chiều rộng rải của thiết bị nhỏ không quá 4,5m, công suất rải không được nhỏ hơn 20m / giờ. 

10.5.2 Trước khi đổ hỗn hợp bê tông, phải kiểm tra toàn diện vị trí lắp dựng, độ chính xác, kê đỡ và độ ổn 

định của ván khuôn, việc lắp đặt các thanh truyền lực và thanh liên kết...Phải làm ướt bề mặt lớp móng 

bằng nước. Độ dày của tấm nên được kiểm tra bằng thước và chỉ có thể bắt đầu rải khi đã phù hợp với 

giá trị thiết kế. 

10.5.3 Độ sụt của hỗn hợp phải được kiểm soát trong khoảng từ 5 đến 20 mm. Hệ số rải nên được kiểm 

soát ở mức 1,10 ~ 1,25, giá trị thấp hơn được lấy khi độ sụt cao và giá trị cao được lấy ở phía cao của độ 

dốc ngang. 

10.5.4 Phân bố hỗn hợp bê tông phải đồng đều. Nếu sử dụng nhân công thì phải dùng xẻng để xúc đổ 

nhẹ, không được ném hoặc cào. 

10.5.5 Các mối nối thi công phải được đặt ở cuối bề mặt rải và phần hỗn hợp không sử dụng hết được sẽ 

bị loại bỏ. 

10.5.6 Khi thi công bằng máy và dụng cụ nhỏ trình tự ba lần đầm là đầm dùi, đầm bản và đầm dầm để 

đầm chặt hỗn hợp. 

10.5.7 Khi sử dụng đầm dùi phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Trên mặt cắt cần đầm, mỗi làn bố trí không dưới 3 máy rung, công suất của các máy đầm không nhỏ 
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hơn 1,1kW, máy đầm liên tục và đồng đều dọc theo mặt cắt ngang. 

2. Khi đầm cần đưa thanh đầm vào nhẹ và nhấc từ từ, không nên đẩy hoặc kéo thanh đầm trong hỗn 

hợp. 

3. Quãng đường di chuyển của máy đầm không được lớn hơn 1,5 lần bán kính tác dụng, không lớn hơn 

500mm và thời gian đàm của mỗi vị trí không được ngắn hơn 30s. Khoảng cách giữa các góc và bộ đầm 

không được lớn hơn 150mm tính từ ván khuôn và phải tránh va chạm với ván khuôn. 

4. Giá đỡ chốt của thanh truyền lực và khung cốt thép của khe dãn cần được lắp đặt trước và cố định, 

sau đó được đầm và nén chặt bằng thanh đầm. Khi thanh liên kết bị lệch phải được nắn thẳng bằng tay. 

5. Khi đầm cần bổ sung hỗn hợp bê tông bằng tay và phải kiểm tra tác động của đầm bất cứ lúc nào. 

Phải sửa chữa kịp thời sự dịch chuyển, biến dạng, lỏng lẻo của ván khuôn, thanh truyền lực, thanh liên 

kết và thanh cốt thép trong thời gian đầm. 

10.5.8 Khi sử dụng đầm bàn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Mỗi làn đường phải được trang bị không ít hơn 2 đầm và công suất của các đầm không được nhỏ hơn 

2,2kW. 

2. Mỗi đầm phải được thao tác nâng và đầm bởi hai người vận hành, không được đặt tự do hoặc đầm 

liên tục trong thời gian dài. Khi đầm phải chồng lên nhau 100 ~ 200mm và thời gian đầm của mỗi vị trí 

không được ít hơn 15s. 

3. Số lần đầm phải được so le hai lần theo chiều dọc và chiều ngang, không đầm quá mức hoặc đầm 

thiếu. Độ dày của phần vữa ngập ở đáy tấm rung phải được kiểm soát là 4mm ± 1mm. 

4. Các vị trí thiếu vật liệu nên được bổ sung bằng nhân công trong khi đầm. 

10.5.9 Khi sử dụng đầm dầm phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Nên trang bị một đầm dầm và chiều dài thanh đầm phải rộng hơn mỗi bên 300 ~ 500mm so với chiều 

rộng vệt rải. Hai bộ rung phải được lắp đặt trên đầm và công suất của bộ rung không được nhỏ hơn 

1,1kW. Đáy dầm rung cần hàn hoặc lắp răng để ép cốt liệu thô xuống 4mm cho vữa nổi lên trên. 

2. Sau khi đầm bàn đi được 10m, đầm dầm được kéo bằng tay theo phương thẳng đứng dọc theo tim 

của mặt đường và kéo qua lại trên mặt trên của ván khuôn từ 2 đến 3 lần để làm phằng bề mặt. 

3. Trong quá trình kéo, nếu có khe hở dưới đầm cần được lấp đầy bê tông kịp thời, không được đổ vữa 

nguyên chất. Khi mức vật liệu cao hơn ván khuôn thì nên loại bỏ thủ công cho đến khi ngập đều bề mặt 

đảm bảo mặt đường phẳng nhẵn. 

10.5.10 Sử dụng máy và công cụ nhỏ như con lăn, thước hoặc bay xoa phẳng bề mặt khoảng ba lần cho 

đến khi lớp bề mặt không còn khuyết tật và độ phẳng đạt yêu cầu. 

10.5.11 Làm phẳng bề mặt bằng con lăn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Cần trang bị hai con lăn trên mỗi bề mặt làm việc, một để thi công và một để ngâm và làm sạch. Con 

lăn phải được làm bằng ống thép liền khối có đường kính 100mm hoặc 125mm, độ cứng và độ thẳng đạt 

yêu cầu về chất lượng công trình. 

2. Cần đỡ con lăn trên mặt trên của ván khuôn, cần lăn qua lăn lại con lăn bằng tay, số lần lăn từ 2 đến 3 

lần, lần đầu nên kéo từ từ hoặc đẩy trên một quãng đường ngắn và sau đó nên lăn vữa với tốc độ không 

đổi trong một quãng đường dài. Luôn để vữa trước trục lăn. 
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3. Cần sửa chữa kịp thời các bộ phận có khe hở dưới con lăn, loại bỏ hỗn hợp thừa. 

10.5.12 Việc xoa phẳng và hoàn thiện nên được thực hiện sau khi bề mặt bê tông cơ bản hoàn thành, sử 

dụng thanh thước phẳng 3m để xoa miết hoàn thiện từ 2 đến 3 lần theo chiều dọc và chiều ngang cho 

đến khi bề mặt nhẵn đạt yêu cầu và độ dày của lớp vữa bề mặt là đồng nhất. 

10.5.13 Việc xoa phẳng và hoàn thiện cũng có thể được thực hiện bằng máy lưỡi bay hoặc đĩa xoa. Máy 

lưỡi bay phải được trang bị không ít hơn một bộ trên mỗi làn đường. Số lần xoa hoàn thiện từ 1 đến 2 

lân. 

10.5.14 Bề mặt đường hoàn thiện phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Sau khi bay xoa xong nên dùng dao trộn để hoàn thiện. Hoàn thiện bao gồm làm sạch mép và hoàn 

thiện mối nối, tẩy keo, sửa mép bị khuyết, góc bị rơi,…. 

2. Khi trời nắng to hoặc gió to cần đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện bề mặt, hoặc tiến hành thi công dưới mái 

che. 

3. Bề mặt đường mặt sau khi hoàn thiện phải liền lạc, đồng đều, không có vết trát, không lộ đá, độ phẳng 

đạt yêu cầu. Sau khi hoàn thiện cần tiến hành dưỡng ẩm và bảo dưỡng ngay. 

11. Thi công mặt đường gạch bê tông đúc sẵn 

11.1 Các quy định chung 

11.1.1 Mặt đường gạch bê tông đúc sẵn phù hợp với đường ô tô có tải trọng giao thông trung bình và 

nhẹ, đường trong các khu du lịch, khi lớp nền thượng không đủ cường độ và cần thông xe nhanh. Nó 

cũng có thể được sử dụng cho lớp mặt chuyển tiếp của các đoạn đường cục bộ có mức tải trọng giao 

thông cực nặng, rất nặng và nặng. 

11.1.2 Đệm cát là điều kiện cần thiết để lắp đặt các viên gạch bê tông tạo thành khối liên kết chặt chẽ 

theo phương thẳng đứng và phương ngang. Lớp đệm cát không được thiếu hoặc thiếu một phần làm cho 

viên bê tông không ổn định khi đặt trực tiếp trên móng cứng hoặc nửa cứng. Lớp đệm cát của mặt đường 

gạch bê tông phải chặt và đồng đều để đảm bảo sự ổn định của các khối bê tông. 

11.1.3 Lề đường hoặc vỉa phải được bố trí trên cả hai mặt của mặt đường bê tông theo thiết kế. Khi kết 

nối với mặt đường bê tông xi măng, có thể hạn chế bằng cách dựa vào mặt đường bê tông xi măng. 

11.1.4 Nên sử dụng cơ giới để thi công mặt đường gạch bê tông đúc sẵn. 

11.2 Vật liệu gạch bê tông đúc sẵn 

11.2.1 Viên gạch bê tông đúc sẵn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Hình dạng nên là hình lục giác hoặc hình chữ nhật. Kích thước của viên khi thi công bằng cơ giới được 

xác định theo khả năng thiết bị. Khi thi công thủ công, chiều dài tối đa của hai đường chéo của viên lục 

giác là 300mm; kích thước của viên hình chữ nhật là 200mm x 400mm. Phải có một đường vát 3mm 

xung quanh bề mặt trên cùng của viên. 

2. Khi được sử dụng cho các cấp tải trọng giao thông cực nặng, rất nặng và nặng, cấp độ bền nén của 

gạch bê tông không được thấp hơn C50 và độ bền kéo uốn không được thấp hơn 6,0MPa. Khi sử dụng 

trên mặt đường có tải trọng giao thông trung bình và nhẹ, cường độ nén của gạch bê tông không được 

thấp hơn C40 và cường độ chịu kéo uốn không được nhỏ hơn 5.0MPa. Phương pháp thử cường độ chịu 

nén và chịu kéo của gạch bê tông theo các quy định của Phụ lục D. 
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3. Chất lượng bề ngoài và độ chính xác về kích thước của gạch bê tông phải đáp ứng các yêu cầu trong 

Bảng 11.2.1. 

4. Khi có các yêu cầu về chống đông cứng và chống đóng băng muối, bê tông phải được trộn với phụ gia 

cuốn khí. Khả năng chống sương giá phải tuân theo các quy định liên quan ở Mục 5.2. 

5. Không được sử dụng các viên gạch bê tông được ép bằng khuôn đúc không rung.  

Bảng 11.2.1 Yêu cầu về chất lượng bề ngoài và độ chính xác kích thước của gạch bê tông (mm) 

Thứ tự Hạng mục Tiêu chuẩn chất 
lượng 

Phương pháp thử 
nghiệm 

1 Chiều dài, chiều rộng, độ dày ±2.0 
Thước cặp Vernier 

2 Chênh lệch độ dày ≤ 1.5 

3 Độ bằng phẳng ≤ 2.0 

Thước cặp đặc biệt, độ 

chính xác không nhỏ hơn 

0,5mm 

4 Độ thẳng đứng ≤ 2.0 

5 Khiếm khuyết kích thước chiếu tối đa ≤ 5 

6 Kích thước các góc bị thiếu tối đa ≤ 5 

7 Vết nứt bề mặt không được có Kiểm tra trực quan 

11.2.2 Sau khi các viên gạch bê tông vào hiện trường, việc kiểm tra chất lượng phải được thực hiện theo 

các yêu cầu của Bảng 11.2.2, các viên không đủ tiêu chuẩn sẽ không được sử dụng. 

Bảng 11.2.2 Các hạng mục, tần suất và phương pháp kiểm tra chất lượng gạch 

Thứ tự Hạng mục kiểm tra Tần suất kiểm tra 
Phương pháp thử 

nghiệm 

1 Cường độ nén Cứ 20.000 viên là một lô, nếu số lượng ít 

hơn 20.000 viên được tính là một lô  

Mỗi lô chọn ngẫu nhiên 50 mẫu để kiểm 

tra. 

Phụ lục D.1 

2 Cường độ uốn Phụ lục D.2 

3 Chất lượng bề ngoài Bảng 11.2.1 

11.2.3 Chất lượng của cát chèn khe làm chặt các viên bê tông phải đáp ứng các yêu cầu của cát loại II tại 

Mục 3.4 và toàn bộ lớp cát đệm phải thỏa mãn các yêu cầu của cát loại III và phải đáp ứng yêu cầu sau: 

1. Đối với cát chèn lượng tích lũy trên sàng 2,36mm không được lớn hơn 5%, hàm lượng bùn không 

được lớn hơn 2,0% và hàm lượng sét cục không được lớn hơn 0,5%. 

2. Đối với cát đệm lượng tích lũy trên sàng 4,75mm của cát đệm không được lớn hơn 5%, hàm lượng 

bùn không được lớn hơn 3,0% và hàm lượng sét cục không được lớn hơn 1,0%. 

3. Cấp phối của cát chèn và cát đệm phải phù hợp với các quy định trong Bảng 11.2.3 

Bảng 11.2.3 Cấp phối cát cho mặt đường gạch bê tông lắp ghép 

Mục đích 

Kích thước sàng vuông (mm) 

0. 15 0. 30 0. 60 1. 18 2. 36 4. 75 9.5 

Lượng sót tích lũy trên sàng (theo khối lượng) (%) 

Cát chèn 90-100 90-60 75-15 0-20 0-5 0 — 

Cát đệm 90-100 70-90 40-75 15-50 0-15 0-5 0 

11.2.4 Các hạng mục kiểm tra chất lượng, tần suất và phương pháp kiểm tra cát chèn và cát đệm phải 

theo các quy định trong Bảng 11.2.4 
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Bảng 11.2.4 Các hạng mục kiểm tra chất lượng, tần suất và phương pháp kiểm tra  
cát chèn và cát đệm 

Thứ tự Hạng mục kiểm tra Tần suất kiểm tra Phương pháp thử nghiệm 

1 Kích thước hạt 
Mỗi 200m

3
 cát đệm; mỗi 50m

3
 cát chèn là một 

mẻ được sử dụng để kiểm tra.  

Số lượng lấy mẫu chọn ngẫu nhiên 10kg 

JTG E42 2 Hàm lượng bùn 

3 Hàm lượng sét cục 

11.2.5 Chất lượng của các sản phẩm viên lề đường đúc sẵn phải được kiểm tra và đảm bảo đủ tiêu 

chuẩn. Các hạng mục, tần suất và phương pháp kiểm tra phải theo các yêu cầu của Bảng 11.2.5 

Bảng 11.2.5 Các hạng mục kiểm tra chất lượng, tần suất và phương pháp kiểm tra của các sản 

phẩm  lề đường đúc sẵn 

Thứ tự Hạng mục kiểm tra Tần suất kiểm tra Phương pháp thử nghiệm 

1 Cường độ nén 
Cứ 20.000 viên là một lô, nếu số lượng ít hơn 

20.000 viên được tính là một lô  

Mỗi lô chọn ngẫu nhiên 50 mẫu để kiểm tra. 

Phụ lục D.1 

2 Cấp chống đông Phụ lục D.3 

3 Chất lượng bề ngoài Thước caliper 

11.3 Thi công lề đường 

11.3.1 Lề đường đúc tại chỗ có thể được thi công bằng cách đúc liên tục với máy rải trượt đặc biệt hoặc 

đúc dạng thẳng đứng tại chỗ. Phần lề đúc sẵn nên được lắp ráp thủ công. 

11.3.2 Phương pháp đường chuẩn có thể được sử dụng để kiểm soát độ cao và vị trí của lề đường. Việc 

thiết lập đường chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu. Nên sử dụng khuôn đáp ứng các yêu cầu về hình dạng 

cơ sở. 

11.3.3 Khi sử dụng lề đường bê tông đúc tại chỗ, vị trí và độ cao của ván khuôn phải được xác định bằng 

cách căng dây. Lề đường đổ liên tục phải được cắt bằng mối nối co ngót cứ sau 5 ~ 8m, chiều rộng của 

mối nối phải là 3mm ± 1mm và chiều sâu vết cắt không được nhỏ hơn 40mm. 

11.3.4 Các lề bê tông đúc sẵn được lắp ráp thủ công phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Vị trí lắp đặt của lề đường phải theo bản vẽ thiết kế, dây cáp được treo vào các góc của mặt trên của 

lề. 

2. Nên đào chân lề đến vị trí thiết kế, vệ sinh đáy nền lề đường. 

3. Trước khi lắp đặt phải lót một lớp vữa xi măng dưới chân lề theo thiết kế, cường độ vữa không được 

thấp hơn M15 và độ dày không nhỏ hơn 15mm, sau đó mới lắp lề đường rồi điều chỉnh độ cao và vị trí 

theo dây căng. Sau khi lắp đặt xong, khe hở giữa hai lề đường không được lớn hơn 5,0mm. 

11.4 Thi công đệm cát 

11.4.1 Chiều dày đầm nén của đệm cát phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế và hệ số rải phải được xác 

định theo quá trình rải thử. 

11.4.2 Lớp đệm cát có thể được rải bằng phương pháp san, phương pháp cào và phương pháp cơ học. 

Sau khi rải lớp đệm cát, phải tiến hành san và lu lèn để đảm bảo độ phẳng và độ chặt của mặt đường. 

11.4.3 Sau khi rải, đệm cát phải được bảo vệ, không cho phép các phương tiện, máy thi công hoặc người 

đi lên lớp đệm cát. 
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11.5 Đặt viên bê tông 

11.5.1 Phải xác định các cọc chính xác và bề mặt phải hoàn thiện trước khi đặt viên bê tông. 

11.5.2 Các viên bê tông mặt đường phải được thi công theo phương pháp trong bản vẽ thiết kế. 

11.5.3 Khi đặt thủ công không được đứng trên đệm cát mà phải tiến hành thi công bằng phương pháp đặt 

phía trước. Khi đặt, các viên phải được đặt thẳng đứng, không được nghiêng xuống nền. Sau khi các 

viên được đặt vào vị trí, các viên có thể được định vị chắc chắn bằng cách gõ bằng búa cao su. 

11.5.4 Khi đặt bằng máy, phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Các viên phải được lắp ráp thành các đơn vị trong nhà máy đúc sẵn và vận chuyển đến hiện trường ở 

trạng thái được kẹp chặt. Diện tích của đơn vị rải nên từ 0,5 ~ 1,5m2. 

2. Có thể sử dụng các phương pháp như kẹp các thanh mối nối 2-3mm giữa các khối trong mỗi khối rải 

và giữa các khối để kiểm soát độ rộng của các mối nối giữa các khối được đồng đều. 

3. Khi lát, nên đặt từng khối theo phương thẳng đứng và căn giữa bằng máy móc để tránh bị nghiêng 

xuống đất, sau khi đặt xong phải kiểm tra từng khối một có ổn định hay không. Nên gõ các viên không ổn 

định để đảm bảo chắc chắn. 

11.5.5 Sau khi các viên được đặt, các khe nối phải được điều chỉnh theo hai đường kéo khối vuông góc 

với nhau. Chiều rộng khớp khối nên được kiểm soát trong phạm vi 2 ~ 4mm. 

11.5.6 Có thể loại bỏ khe hở không quá 20mm giữa viên và đế bằng cách điều chỉnh thích hợp chiều rộng 

của mối nối giữa các viên. Đối với những khe hở lớn hơn 20mm có thể dùng bê tông đá nhỏ C40 để lu 

lèn, lấp đầy và xoa phẳng. 

11.5.7 Đối với phần chưa hoàn thiện của các cạnh và phần cuối của viên, khi diện tích lớn hơn hoặc 

bằng 1/3 viên thì phải được cắt hoặc chèn bằng các viên nhỏ; khi diện tích nhỏ hơn 1/3 thì nên sử dụng 

bê tông đá nhỏ C40 đổ và xoa phẳng. 

11.5.8 Mặt đường lắp ghép nên sử dụng lu bánh lốp hoặc lu rung có tải trọng 3 ~ 5 tấn để lu chặt. Quá 

trình lu phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Lực tác dụng bánh lu lốp hoặc lu rung băng phải là 16 ~ 20kN và tần số rung phải là 75 ~ 100Hz. 

2. Chiều dài rải của đoạn mặt đường trước khi lu lèn nên từ 30 ~ 50m. 

3. Trình tự lu từ mép đường vào giữa. Cần dừng trước 1,0m tính từ bề mặt lát. 

4. Lu và rung phải làm cho cát đệm chui lên mối nối 25 ~ 50mm. 

11.5.9 Mặt đường lát phải được lấp đầy bằng cát chèn sau lần lu, rung đầu tiên. Cát chèn phải đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

1. Rải đều cát lu lèn, quét cát trên mặt đường vào các khe nối bằng dụng cụ như chổi lá hoặc cào, sau đó 

dùng lu rung và lu để chèn cát vào các khe. 

2. Rung và đổ cát nên được lặp lại cho đến khi lấp đầy cát. Số lần rải cát tối thiểu không được ít hơn 5 

lần. 

3. Sau khi lấp đầy các khe nối, cần dọn sạch cát đóng cặn trên bề mặt khối và cát rời trên bề mặt khe. 

11.5.10 Đối với phần đường cong đứng, mặt đường dạng viên bê tông phải được lát thành đường cong 

liên tục và không được lát như một đường đứt đoạn. Chiều rộng của bề mặt khớp khối ở đường cong 
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nên được kiểm soát trong khoảng 2 ~ 5mm. 

11.5.11 Đối với các đoạn đường cong bằng, có thể điều chỉnh độ rộng của các khớp dọc của viên. Chiều 

rộng của mối nối phía ngoài đường cong không được lớn hơn 5mm. 

12. Thi công các khe nối mặt đường, cấu trúc chống trượt và bảo dưỡng 

12.1 Các quy định chung 

12.1.1 Khe co ngót của mặt đường bê tông xi măng phải được cắt theo vị trí, độ sâu và hình dạng thiết kế 

bằng máy cắt. 

12.1.2 Các mối nối ngang thi công nên trùng với các mối nối ngang khác. 

12.1.3 Tất cả các khe nối phải được trám kín. Vật liệu trám không được nứt, bị đùn ngoài hoặc bị thiếu. 

Các khe nối bị nứt, đùn hoặc thiếu vật liệu phải được loại bỏ một phần và trám kín lại. 

12.1.4 Bề mặt bê tông xi măng của đường ô tô các cấp không được để nhẵn mà phải được tạo nhám vi 

mô và vĩ mô. Cấu trúc và chiều sâu tạo nhám phải đồng nhất. 

12.1.5 Sau khi rải và hoàn thiện mặt đường bê tông xi măng đường ô tô, mặt đường trong hầm và mặt 

cầu cần phải tiến hành tưới ẩm và bảo dưỡng và bảo dưỡng ngay lập tức. Thời gian bảo dưỡng phải đáp 

ứng các yêu cầu về phát triển cường độ. 

12.2 Thi công khe nối 

12.2.1 Khi chiều rộng một lần rải nhỏ hơn tổng chiều rộng lớp mặt cộng với lề gia cố thì phải đặt mối nối 

thi công dọc theo thiết kế. Các mối nối dọc thi công phải là mối nối phẳng có thanh liên kết. 

12.2.2 Việc thi công các khe co ngót dọc phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Khi thi công bằng máy rải ván khuôn trượt, các thanh liên kết của các mối nối dọc phải được lắp đặt 

theo phương pháp giá đỡ hoặc có thể sử dụng thiết bị thủy lực ấn thanh liên kết vào cùng một lúc từ 

cạnh tấm. 

2. Khi thi công bằng ván khuôn cố định, các thanh liên kết phải được đưa vào lỗ đặt sẵn của ván khuôn 

bên. 

3. Đặt ấn các thanh liên kết phải đảm bảo chắc chắn để tránh bị lỏng và rơi rụng. Độ bền bám của thanh 

liên kết được đo theo Phụ lục E. Nếu không đáp ứng các yêu cầu quy định, cần khoan và đặt lại thanh 

liên kết. 

12.2.3 Không đặt thanh liên kết và thanh truyền lực trong các mối nối dọc và ngang của mặt đường bê 

tông cốt sợi thép gia cường. Thanh liên kết và thanh truyền lực chỉ được đặt trong các mối nối thi công 

dọc và ngang. Việc lắp đặt các thanh liên kết và thanh truyền lực ở các mối nối của mặt đường bê tông 

cốt sợi chống nứt giống như với mặt đường bê tông xi măng thường. 

Giải thích: 

Hàm lượng sợi của mặt đường bê tông cốt sợi thép gia cường đủ cao, lượng sợi thép trong các mối nối dọc và 

ngang đủ để giữ tấm và đủ khả năng truyền tải. Do đó, các mối nối dọc và ngang của mặt đường bê tông cốt sợi 

thép gia cường không cần thanh liên kết và thanh truyền lực. Đối với các mối nối thi công thì không có sợi thép để 

liên kết và truyền lực nên phải bố trí các thanh liên kết và thanh truyền lực. Đối với các mặt đường bê tông cốt sợi 

để chống nứt khác thì số lượng sợi được sử dụng là rất hạn chế, không đủ để thay thế các thanh liên kết và thanh 

truyền lực nên phải bố trí như mặt đường bê tông xi măng thường. Thanh truyền lực và thanh liên kết các mối nối 

thi công ngang và mối nối co ngót dọc theo yêu cầu của thiết kế. 
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12.2.4 Khi kết thúc ngày thi công hoặc khi thời gian gián đoạn vượt quá 30 phút phải đặt các mối nối thi 

công theo phương ngang. Các mối nối thi công theo phương ngang có thể sử dụng mối nối phẳng và 

thanh truyền lực như tại các mối nối co ngót. 

12.2.5 Khi khe thi công theo phương ngang trùng với khe dãn thì tiến hành thi công theo khe dãn và lắp 

các giá thép gia cường hai bên khe dãn. 

12.2.6 Trong mặt đường bê tông xi măng chịu tải trọng giao thông trung bình và nhẹ, các thanh truyền 

lực khe dãn, ô trạm thu phí và các khe co ngót cục bộ khác phải sử dụng phương pháp đặt trên giá gia cố 

trước. Không đặt thanh truyền lực theo cách mà độ chính xác không đáp ứng yêu cầu. 

12.2.7 Khi thanh truyền lực ở phần góc giao với thanh liên kết thì phải cắt bỏ thanh liên kết chỉ giữ thanh 

truyền lực. 

12.2.8 Tấm chèn khe dãn phải vuông góc với tim đường và chạy liên tục toàn bộ chiều rộng của tấm mặt 

đường. Các mối nối hoàn toàn không được tiếp xúc trực tiếp với bê tông. 

12.2.9 Khi thi công ở thời kỳ nhiệt độ cao, số lượng các khe dãn có thể giảm theo yêu cầu thiết kế ở các 

đoạn thẳng. Thi công vào mùa xuân và mùa thu, khi khoảng cách giữa các kết cấu ở hai đầu lớn hơn 

500m, nên đặt một hoặc một số khe co dãn ở đoạn đường thẳng. Thi công ở thời kỳ nhiệt độ thấp, khi 

khoảng cách giữa các kết cấu ở hai đầu lớn hơn 350m thì khe co dãn nên đặt ở đoạn thẳng. 

12.2.10 Thi công khe dãn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Khi sử dụng phương pháp đỡ cốt thép phía trước, giá đỡ cốt thép cho khe dãn cần được lắp đặt chính 

xác và cố định chắc chắn. Bê tông ở cả hai mặt của tấm khe dãn phải được rung bằng máy rung cầm tay 

trước khi rải. Cũng có thể sử dụng phương pháp dự trữ hai tấm, sau đó bịt kín tấm lát khi nhiệt độ gần 

bằng nhiệt độ trung bình hàng năm. 

2. Khi bê tông chưa đông cứng, loại bỏ bê tông ở phần trên của tấm khe co dãn, nhúng các dải gỗ (20 ~ 

25mm) x20mm và làm phẳng bề mặt. Trước khi trám, các dải gỗ phải được loại bỏ, sau đó chèn bằng 

các dải cao su xốp hoặc lớp trám. 

3. Tấm khe co dãn phải liên tục và hoàn chỉnh, không nên kết nối bê tông ở cả hai mặt của tấm khe co 

dãn. 

12.2.11 Độ chính xác lắp đặt của thanh liên kết, tấm khe dãn, thanh truyền lực và nắp của chúng phải 

đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 12. 2.11 

Bảng 12.2.11 Độ chính xác lắp đặt thanh liên kết, tấm khe dãn, thanh truyền lực và nắp của chúng 

Hạng mục Sai lệch cho phép 
(mm) 

Vị trí đo 

Độ lệch lên, xuống, trái và phải cuối của thanh 
truyền lực 

10 
Đo ở cả hai đầu của thanh truyền 
lực 

Độ sâu đặt thanh truyền lực và độ lệch vị trí trái và 
phải 

20 Được đo trên bề mặt của tấm 

Thanh truyền lực được đặt lệch về phía trước và 
phía sau dọc theo đường 

30 Theo tim của khe dãn 

Độ lệch lên, xuống, trái và phải cuối của thanh liên 
kết 

20 
Kết thúc thanh và các phép đo bề 
mặt tấm 

Thanh liên kết dịch chuyển dọc theo đường 30 Đo dọc 

Độ lệch nắp chốt của khe co dãn (chiều dài ≥ 
100mm) 

10 Được đo từ cuối nắp 
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Độ lệch nghiêng của khe dãn 20 Đo ở dưới cùng của tấm 

Độ lệch uốn và chuyển vị của khe dãn 10 Theo tim của khe dãn 

12.2.12 Cắt khe co ngót theo chênh lệch nhiệt độ cục bộ giữa ngày và đêm, tham khảo Bảng 12.2.12 để 

chọn phương pháp cắt thích hợp. Thời điểm và độ sâu cắt tốt nhất khi bê tông đạt cướng độ mà không bị 

sứt mẻ cạnh. Nguyên tắc kiểm soát cắt khe là không có tấm bê tông nào bị vỡ vào ngày thứ hai của quá 

trình thi công. 

Bảng 12.2.12 Bảng tham khảo thời gian, phương pháp và độ sâu cắt khe 

Chênh lệch 
nhiệt độ giữa 
ngày và đêm 

a
 

(
o
C) 

Phương pháp và thời gian cắt khe 
b
 Chiều sâu cắt khe 

<10 

Cắt cứng: Thời điểm cắt có thể được bắt đầu khi 

bê tông đạt cướng độ mà không bị sứt mẻ cạnh.   

Khe dọc có thể cắt sau so với khe ngang và thời 

gian cắt muộn nhất của tất cả các khe co dọc và 

co ngang không quá 24h. 

Khi không có thanh liên kết và thanh truyền 

lực, độ sâu bằng 1/3 ~ 1/4 chiều dày tấm và 

nông nhất là 60mm;  

Khi có thanh liên kết và thanh truyền lực, độ 

sâu là 1/3 ~ 2/5 độ dày của tấm, và nông nhất 

là 80mm. 

10-15 
Cắt cứng mềm kết hợp. Cách 1 đến 2 khe thì cắt 

mềm trước 1 khe; các khe còn lại cắt cứng sau 

Độ sâu cắt cứng tương tự như trên 

Độ sâu cắt mềm ≥60mm. Nếu không đủ độ 

sâu thì sau phải cắt cứng bù cho đủ 1/3 bề 

dày tấm. Nếu khe giả đã mở rõ thì không cần 

cắt bù 

>15 

Chỉ được cắt mềm toàn bộ khe. Cắt khi cường 

độ nén của BTXM đạt 1,0 - 1,5 MPa (người đi lên 

được). Thời gian cắt mềm không được quá 6h 

sau khi rải xong 

Chiều sâu của đường cắt mềm không được 

nhỏ hơn 60mm và nếu khe chưa mở sâu phải 

được cắt cứng để chiều sâu đến ≥2/5 độ dày 

tấm 

` Chú thích: 
a
. Khi nhiệt độ mặt đường giảm mạnh do mưa gió thì nên cắt mềm hoặc cứng sớm hơn. 

                    
b
. Cả ba phương pháp cắt phải rửa sạch bùn cắt và bảo dưỡng bề mặt. 

12.2.13 Nên sử dụng lưỡi cưa mỏng theo bước tròn để cắt khe co dọc và ngang. Khi thiết bị bị giới hạn, 

có thể được cắt làm hai lần và sau đó làm tròn với bán kính 6 ~ 8mm. 

12.2.14 Sai lệch độ thẳng của các khe co dọc và ngang phải nhỏ hơn 10mm. Các khe co dọc và ngang 

của các tấm liền kề phải được liên tục. Khi tấm có hình dạng đặc biệt cần được điều chỉnh cắt thành các 

khe xiên hoặc khe lệch với góc nhỏ. Khe co ngang ở đường cong và nhánh nối phải vuông góc với tim 

đường. 

12.2.15 Khi thi công lớp mặt ở các phần phụ, phải đánh dấu tại các khe co ngót ngang, nơi các tấm bê 

tông lát trước đã mở. Trên lớp lát phía sau, mối nối co ngót ngang đã mở phải được căn chỉnh với quá 

trình cắt mềm và mối nối nên được cắt trước. 

12.2.16 Khi cắt khe của mặt đường mặt bê tông cốt thép không được cắt vào thanh thép. Khi cắt khe 

mềm mặt đường bê tông cốt sợi các loại không được kéo các sợi ra và trầy hỏng các cạnh và góc khe. 

12.2.17 Các khe phải được làm sạch trước khi trám vật liệu chèn khe. Sử dụng máy thổi để làm sạch các 

khe, loại bỏ cát, bùn và các mảnh vụn khác có lẫn trong các khe. Trước khi trám khe, mặt trong của khớp 

và thành khớp phải sạch và khô, không được có nước, bùn, bụi. 

12.2.18 Hệ số hình dạng là tỷ lệ giữa chiều rộng khe và chiều sâu khe được chèn chất trám khe. Hệ số 

hình dạng khe co của mặt đường bê tông xi măng là 1,5, hệ số hình dạng của mặt đường bê tông cốt 
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thép, bê tông cốt thép liên tục, bản quá độ và mặt cầu nên là 1,0. 

12.2.19 Các khe co phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Khi lấp đầy khe nên ấn dải xốp hoặc dải cao su có đường kính 9 ~ 12mm tùy theo thiết kế. 

2. Khi sử dụng chất chèn khe hai thành phần hoặc nhiều thành phần ở nhiệt độ bình thường, các vật liệu 

cần được trộn đều theo tỷ lệ để lấp đầy các khe. Thời gian chuẩn bị không được quá 1 giờ và không 

được vượt quá thời gian quy định đối với từng hỗn hợp vật liệu trám. 

3. Khi sử dụng nhựa đường, nhựa đường biến tính hoặc nhựa đường cao su rót nóng để trám các khe, 

cần đun nóng chảy đến nhiệt độ rót, khuấy đều và rót vào các khe. 

4. Khe phải được trám phải đầy đủ, đồng đều, độ dày phù hợp và liên tục, vật liệu trám không được thiếu, 

nứt và thấm nước. 

5. Khi trám các khe trong thời gian nhiệt độ cao, bề mặt trên cùng phải bằng với bề mặt bê tông; ở nhiệt 

độ thường thì chèn vật liệu có dạng bề mặt lõm và tâm phải thấp hơn mặt tấm khoảng 3mm. 

12.2.20 Thời gian đóng rắn của chất trám khe ở nhiệt độ bình thường phải là 24 giờ ở thời kỳ nhiệt độ 

thấp và 10 giờ ở thời kỳ nhiệt độ cao. Thời gian đóng rắn của chất trám khe dạng gia nhiệt là 2 giờ ở thời 

kỳ nhiệt độ thấp và 6 giờ ở thời kỳ nhiệt độ cao. Xe cộ không được đi lại trong thời gian đóng rắn này. 

12.2.21 Trước khi trám khe dãn, cần tháo và làm sạch các thanh gỗ nhúng tạm thời trên đầu khe. Sau khi 

dán keo, nhúng các dải cao su xốp đặc biệt hoặc đổ chất trám khe thích hợp. Khi chiều rộng của khe dãn 

không phù hợp với chiều rộng của dải cao su xốp hoặc có các hiện tượng như cóc gặm, rơi các góc thì 

nên dùng chất trám khe mà không nên dùng dải cao su xốp. 

12.3 Thi công cấu trúc chống trượt 

12.3.1 Thi công cấu trúc nhám vi mô phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Cấu trúc nhám vi mô được thực hiện trên bề mặt bê tông ướt và mềm sau khi hoàn thiện. Sử dụng giá 

đỡ bằng thép để treo 1 ~ 3 lớp vải bố hoặc vải bạt và các mảnh vải khác để kéo tạo nhám. Chiều dài của 

mảnh vải tiếp xúc với mặt đường phải là 0,7 ~ 1,5m, lấy giá trị nhỏ đối với bê tông sử dụng cát thô có mô 

đun độ mịn lớn, lấy giá trị lớn khi bê tông sử dụng cát có mô đun độ mịn nhỏ. 

2. Có thể dùng bay khía hoặc chổi tre cứng để quét tạo nhám vi mô khi bề mặt đã cứng và bóng. 

3. Đối với bề mặt bê tông đã cứng và nhẵn có thể tạo nhám vi mô bằng bàn chải thép, phun cát, phun 

bắn thép, ăn mòn bằng axit clohydric loãng, tia nước áp suất cao,... 

12.3.2 Mặt đường bê tông xi măng của các cấp chịu tải trọng giao thông cực nặng, rất nặng và nặng phải 

áp dụng phương pháp rãnh để tạo cấu trúc chống trượt vĩ mô. Cấu trúc chống trượt vĩ mô dạng rãnh này 

cũng có thể áp dụng cho mặt đường bê tông xi măng của đường ô tô có tải trọng giao thông trung bình 

và nhẹ. 

12.3.3 Rãnh dọc có thể sử dụng trên các đoạn đường cần giảm tiếng ồn. Nên sử dụng rãnh dọc ở các 

đoạn đường cong bằng, mặt cầu và mặt đường hầm. Đối với các đoạn dốc dọc có độ dốc tổng hợp nhỏ 

hơn 3% thì sử dụng rãnh dọc. Khi độ dốc tổng hợp lớn hơn hoặc bằng 3%, nên sử dụng các rãnh ngang. 

Giải thích:  

Có 2 loại rãnh tạo cấu trúc chống trượt vĩ mô là rãnh dọc và rãnh ngang. Đối với rãnh dọc thì hệ số ma sát ngang 

lớn hơn, độ an toàn ngang cao hơn và tiếng ồn nhỏ hơn. Tuy nhiên nhược điểm rãnh dọc là hệ số ma sát dọc có 
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thể không đủ ở đoạn dốc dọc lớn, tốc độ thoát nước mặt đường sang hai bên chậm. Đối với rãnh ngang thì ngược 

lại. Việc sửa đổi các quy tắc này mở rộng phạm vi ứng dụng của rãnh dọc. Khai thác tối đa ưu điểm của rãnh dọc và 

rãnh ngang để nâng cao độ an toàn khi lái xe tốc độ cao. 

12.3.4 Khi sử dụng máy tạo cấu trúc chống trượt vĩ mô, chiều rộng tối thiểu của máy tạo được vệt  rãnh 

không được nhỏ hơn 500mm. Khoảng cách từ rãnh đến khe bằng khoảng cách các rãnh. Trong quá trình 

tạo rãnh, cần tránh làm hỏng các cạnh và góc của rãnh và không được nhấc máy cắt rãnh hoặc thay đổi 

hướng của rãnh. Các rãnh không được cắt qua các khe co dọc và ngang. Bề mặt đường phải được rửa 

sạch và bảo dưỡng ngay sau khi cắt rãnh. 

12.3.5 Nếu sử dụng phương pháp kéo mềm tạo cấu trúc chống trượt vĩ mô thì ngay sau khi lớp mặt bê 

tông hoàn thiện dùng bừa răng để kéo rãnh kịp thời. Khoảng cách từ rãnh đến khe bằng khoảng cách các 

rãnh và phải luôn đồng nhất, không được thiếu cục bộ. Vữa bê tông bề mặt đường cần được làm sạch 

sau khi kéo mềm. 

12.3.6 Rãnh có hình chữ nhật chiều sâu rãnh từ 3 ~ 4mm, chiều rộng rãnh từ 3 ~ 5mm và khoảng cách 

rãnh nên là 12 ~ 25mm. Khi sử dụng khoảng cách thay đổi, khoảng cách rãnh có thể được điều chỉnh 

ngẫu nhiên trong phạm vi kích thước được chỉ định. 

12.3.7 Ở những nơi mặt đường băng giá, có thể sử dụng rãnh hình thang có chiều rộng phía trên là 6 

mm và chiều rộng phía dưới là 3 mm hoặc rãnh hình bán nguyệt có chiều rộng phía trên là 6 mm. 

12.3.8 Khi giá trị mài bóng PSV của cốt liệu thô lớp bề mặt lớn hơn 42, có thể sử dụng kết cấu chống 

trượt bằng đá lộ thiên và kết cấu của nó phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Nên phun chất chống thấm siêu chậm lên bề mặt sau khi phủ ván mỏng sau đó sử dụng máy đánh để 

rửa sạch cốt liệu thô. Phương pháp quét và rửa sạch các cốt liệu thô từ giai đoạn đông kết ban đầu đến 

giai đoạn ninh kết cuối cùng cũng có thể được thực hiện trên đường cấp hai trở xuống bằng cách sử 

dụng chổi tre có độ cứng thích hợp. 

2. Khu vực đá lộ thiên nên được kiểm soát ở mức 65% ~ 75%. 

3. Hệ số ma sát bề mặt SFC đo được và chiều sâu kết cấu TD phải đáp ứng yêu cầu chống trượt của các 

đoạn đường đặc biệt trong Bảng 14.2.1 

12.3.9 Khi nhà máy sản xuất sản phẩm khối bê tông đúc sẵn đường cao tốc, kết cấu chống trượt vĩ mô 

sẽ được ép lên bề mặt trên của khối và phải đáp ứng các yêu cầu về độ sâu kết cấu chống trượt cho các 

đoạn đường chung trong Bảng 14.2.1 

12.4 Bảo dưỡng bề mặt 

12.4.1 Phương pháp bảo dưỡng bề mặt cần được lựa chọn hợp lý để đảm bảo yêu cầu phát triển cường 

độ của bê tông, ngăn ngừa các vết nứt vi mô và vết nứt trong quá trình đóng rắn. 

12.4.2 Bảo dưỡng mặt đường phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Mặt đường bê tông xi măng của đường cao tốc và đường cấp I phải được xử lý bằng chất đóng rắn và 

tạo màng. 

2. Có thể sử dụng màng giữ ẩm bảo dưỡng như vải địa kỹ thuật, bao tải, túi rơm, thảm rơm,... Trong 

trường hợp có đủ nước để bảo dưỡng tại chỗ cần tưới nước kịp thời để giữ ẩm. 

3. Trong điều kiện thiếu nước, nên dùng màng bảo quản giữ ẩm tiết kiệm nước được tưới nước lần đầu 

che phủ để bảo dưỡng mặt đường. 
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12.4.3 Việc phun chất đóng rắn tạo màng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Việc phun phải đồng đều và không có sự khác biệt về màu sắc trên bề mặt sau khi phun. Độ dày tạo 

màng phải đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm và đủ để tạo màng hoàn toàn kín ẩm. 

2. Việc phun chất đóng rắn cần được tiến hành ngay sau khi kết thúc thi công lớp chống trượt bề mặt. Khi 

bề mặt bê tông mềm và ẩm ướt mới rải gặp gió hoặc nắng, tốc độ bốc hơi nước tại vị trí lát là gần 0,5kg / 

(h.m2) và khi nguy cơ nứt cao, có thể phun trước chất đóng rắn để bảo dưỡng. 

3. Chiều cao phun nên được kiểm soát trong khoảng 0,10 ~ 0,30m. Khi gió mạnh có thể dùng bình phun 

toàn bề mặt để phun sát mặt đường. 

4. Liều phun trung bình của chất đóng rắn nên dựa vào thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Vì bề mặt thí 

nghiệm trong phòng cứng bóng và phẳng khác với bề mặt đường được tạo nhám nên liều lượng phun sẽ 

tăng hơn so với thí nghiệm. Lượng phun với sản phẩm loại một được tăng không dưới 40% và sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn sẽ được tăng không dưới 60%. 

5. Không sử dụng các chất dưỡng dễ bị rửa trôi do mưa, có thể bị chảy khi phơi nắng hoặc gây nứt và 

đóng vảy bề mặt. 

12.4.4 Màng bao phủ giữ ẩm bảo dưỡng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Thời gian phủ và đóng rắn ban đầu phải là thời gian ngắn nhất để không làm hỏng cấu trúc chống 

trượt vi mô của bề mặt. 

2. Chiều rộng hẹp nhất của vật liệu màng bảo dưỡng không được nhỏ hơn 2m. 

3. Tại các chỗ nối màng, chiều rộng chồng lên nhau theo chiều dọc không được nhỏ hơn 400mm và 

chiều dài chồng lên theo chiều ngang không được nhỏ hơn 200mm. Màng phải che phủ hoàn toàn bề 

mặt đường trong thời gian bảo dưỡng. 

4. Thường xuyên kiểm tra toàn bộ phạm vi bảo dưỡng của màng. Khi màng bị bung hoặc bị rách trong 

thời gian bảo dưỡng phải được đậy lại kịp thời để đảm bảo che phủ hoàn toàn bề mặt đường. 

5. Khi gió thổi mạnh hơn cấp 4, nên dùng dây thừng hoặc lưới che chắn bề mặt màng bảo dưỡng và ấn 

chặt để màng không bị phá vỡ do gió mạnh. 

12.4.5 Khi thi công mặt đường, mặt cầu bê tông xi măng ở vùng cao nguyên và miền núi vào thời kỳ nhiệt 

độ thấp, nhiệt độ có thể thấp hơn 0oC hoặc vào ban đêm của mùa hè, cần thực hiện các biện pháp bảo 

dưỡng đồng thời giữ nhiệt và chống ẩm. Vật liệu cách nhiệt và bảo dưỡng có thể là xốp khô, chổi bông, 

lau sậy, rèm rơm,... Khi gặp mưa trong thời gian bảo dưỡng cần phủ lớp chống thấm lên bề mặt lớp bảo 

dưỡng. 

12.4.6 Sau khi cường độ bê tông đo được lớn hơn 80% cường độ thiết kế, có thể ngừng bảo dưỡng. 

Tuổi đóng rắn sớm nhất của lớp bề mặt bê tông trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau có thể được xác 

định bằng cách tham khảo Bảng 12.4.6. 
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Bảng 12.4.6 Bảng tham khảo số ngày bảo dưỡng tối thiểu trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ trung bình hàng 

ngày trong thời gian bảo 

dưỡng (
o
C) 

Bề mặt bê tông xi 

măng và bê tông sợi 

trong đường hầm 

Mặt đường bê tông xi 

măng, bê tông đầm lăn, bê 

tông cốt thép, bê tông sợi 

Mặt cầu bê tông cốt 

thép bê tông sợi cốt 

thép 

5 ~ 9 
a
 21 21 24 

10 ~ 19 14 14 21 

20 ~ 29 12 10 14 

30 ~ 35 8 7 10 

Chú thích: 1. Không được rải lớp mặt đường bê tông xi măng của đường bộ các cấp trên diện tích lớn trong 
điều kiện nhiệt độ dưới 0 vào ban ngày. 
               2. Khi tro bay được thêm vào hỗn hợp bê tông của các lớp bề mặt khác nhau, tuổi bảo dường tối 
thiểu phải được kéo dài thêm 7 ngày nữa. 
               

a
 Khi nhiệt độ trung bình ngày là 5

o
C ~ 9

o
C, cần thực hiện các biện pháp giữ ấm và giữ ẩm để bảo 

dưỡng mặt đường. 

12.4.7 Trong giai đoạn đầu bảo dưỡng bề mặt, người, gia súc và xe cộ không được phép đi qua. Chỉ sau 

khi đạt đến 40% cường độ chịu kéo uốn thiết kế, người đi bộ có thể đi qua. 

12.4.8 Cần thực hiện các biện pháp như xây cầu tạm tại các đường ngang đồng mức để bảo vệ bề mặt 

bê tông trong thời gian bảo dưỡng. 

12.4.9 Chỉ có thể thông xe sau khi lớp mặt đường đạt đến cường độ chịu kéo uốn theo thiết kế. 

13 Thi công trong điều kiện thời tiết đặc biệt 

13.1 Quy định chung 

13.1.1 Dữ liệu dự báo thời tiết hàng tháng, mười ngày và hàng ngày của địa phương sẽ được thu thập 

trong quá trình thi công bề mặt bê tông xi măng. Nên thiết lập các trạm thời tiết đơn giản tại chỗ thi công 

đường cao tốc và đường ô tô cấp một. Cần quan sát kịp thời và thông báo nhanh chóng, lập phương án 

tổ chức thi công đặc biệt và phương án ứng phó khẩn cấp khi gặp các yếu tố thời tiết, khí tượng khắc 

nghiệt gây nguy hiểm đến chất lượng mặt đường. 

13.1.2 Không được tiếp tục thi công mặt bê tông xi măng khi có một trong các trường hợp điều kiện thời 

tiết sau đây: 

1. Có mưa hoặc tuyết. 

2. Vùng gió mạnh với sức gió giật cấp 6 trở lên. 

3. Nhiệt độ tại chỗ cao hơn 40oC hoặc nhiệt độ của hỗn hợp cao hơn 35oC. 

4. Nhiệt độ trung bình tại khu vực thi công trong 5 ngày đêm liên tục thấp hơn 5oC, hoặc nhiệt độ thấp 

nhất vào ban đêm thấp hơn -3oC. 

13.1.3 Trong quá trình thi công, khi có gió to, giông hoặc mưa đá làm ảnh hưởng đến chất lượng mặt 

đường thì phải ngừng thi công ngay. 

13.2 Thi công mặt đường bê tông xi măng về mùa mưa 

13.2.1 Trong quá trình thi công vào mùa mưa, cần chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, vật liệu chống mưa như 

mái hiên, bạt và tấm nhựa hoặc màng nhựa. Khung mái hiên phải sử dụng kết cấu thép hàn có thể đẩy 

và chiều cao của nó phải đáp ứng các yêu cầu của lớp hoàn thiện và rãnh tạo nhám. 

13.2.2 Khi gặp mưa rào trong quá trình thi công phải dừng ngay công việc trộn bê tông và rải, tiến hành 
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che phủ bề mặt bê tông xi măng chưa đông cứng bằng bạt che mưa, tấm ni lông hoặc màng nhựa. 

13.2.3 Khi mưa làm độ phẳng và cấu trúc chống trượt của lớp mặt bê tông xi măng không đạt yêu cầu thì 

trước hết phải tiến hành các biện pháp khôi phục độ phẳng, sau đó tiến hành cắt rãnh để khôi phục cấu 

trúc chống trượt. Sau khi mưa nếu mặt đường và mặt cầu bị hố, gờ hư hỏng cục bộ thì cần tiến hành đào 

bỏ, đắp và hoàn thiện lại mặt đường. 

13.2.4 Nước hoặc phù sa tích tụ trên công trường, trong xe vận chuyển, trong thiết bị, trong trạm trộn và 

trong bãi tập kết phải được loại bỏ trước khi bắt đầu thi công. Đường vận chuyển phải không có nước 

đọng, cần sửa chữa những đoạn đường vận chuyển bị hư hỏng. Phải làm sạch nước trên lớp móng, lớp 

cách ly và lớp trám, đồng thời giữ ướt bề mặt trước khi rải bê tông. 

13.3 Thi công vào những ngày có gió 

13.3.1 Trong quá trình thi công vào những ngày có gió, nên sử dụng máy đo gió để đo tốc độ gió hoặc có 

thể quan sát hiện tượng tự nhiên để xác định mức gió theo kinh nghiệm. Các biện pháp chống nứt do co 

ngót dẻo có thể được thực hiện theo kinh nghiệm. Có thể tham khảo quy định tại Bảng 13.3.1 để thực 

hiện trong quá trình thi công ngày gió. 

Bảng 13.3.1 Bảng tham khảo các biện pháp chống nứt do co ngót dẻo bề mặt bê tông xi măng vào 

những ngày có gió 

Gió 
Tốc độ gió 

(m/s) 
Hiện tượng tự nhiên tương 

ứng 
Các biện pháp để ngăn ngừa nứt do co ngót 

dẻo lớp mặt bê tông 

Gió nhẹ  
cấp 1 

≤ 1.5 
Khói có thể chỉ ra hướng gió, và 
có sóng vảy cá trên mặt nước. 

Thi công bình thường, phun chất tạo màng một 

lần, liều lượng dung dịch gốc là 0.40kg/m
2
 

Gió cấp 2 1.6 ~ 3. 3 

Có cảm giác gió trên mặt người, 
lá cây xào xạc, đo gió thời tiết 
đang quay, các đỉnh của mặt 
nước bị vỡ và tạo ra các giọt 
nước. 

Phun chất tạo màng một lần dày hơn, liều lượng 
0.50 kg/m

2
 

Gió cấp 3 3.4 ~ 5. 6 

Lá và cành đung đưa, cờ bay 
phấp phới, những ngọn sóng 
trên mặt nước vỡ ra, tạo thành 
những giọt nước. 

Sau khi rải xong phải lập tức phun tạo màng lần 
một, tiếp đó mới tạo nhám, tạo nhám xong phun 
thêm lớp tạo màng bảo dưỡng thứ hai. Tổng 
lượng chất tạo màng cả 2 lần là 0,60 kg/m

2
 

Gió cấp 4 5.7 ~ 7.9 
Bụi và mảnh giấy bị thổi bay, 
cành cây rung rinh, sóng nước 
trắng xóa 

Phun chất tạo màng 2 lần trước và sau cắt rãnh 
tạo nhám, tổng liều lượng của 2 lần là 0,75 kg/m

2
 

Gió mạnh 
cấp 5 

8.0 ~ 10.7 
Cây lá bắt đầu rung động, sóng 
trong sùi bọt. 

Sau khi tạo phẳng bằng máy hoặc thủ công, dùng 
máy phun chất tạo màng với liều lượng 1,0 kg/m

2
 

rồi phủ màng bảo dưỡng ẩm giữ nước, vải địa, 
bao tải ướt, bao rơm ướt,… 

Gió mạnh 
cấp 6 

10.8 ~ 13.8 

Cành lớn rung chuyển, đường 
dây điện đưa võng, xuất hiện 
sóng dài trên mặt nước cuộn 
thành vệt. 

Ngừng thi công 

13.3.2 Vào những ngày có gió cần tăng cường che phủ kho chứa cốt liệu thô và mịn trong trạm trộn bê 

tông. Thường xuyên kiểm tra độ ẩm của cốt liệu, điều chỉnh lượng nước bổ sung kịp thời tùy theo sự thay 

đổi của độ ẩm cốt liệu thô và mịn. Khi vận chuyển phải che phủ bê tông trộn trên xe ben. 

13.3.3 Khi thi công mặt đường bê tông xi măng và mặt cầu trong những ngày có gió cấp 4 ~ 5 liên tục, 
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cần thực hiện các biện pháp chống nứt sau: 

1. Phun chất tạo màng một lượng vừa đủ càng sớm càng tốt. Máy phun phải có không gian phun tương 

đối kín và thấp để tăng hiệu quả phun của chất tạo màng. 

2. Nên phủ vật liệu giữ ẩm tiết kiệm nước và bảo dưỡng càng sớm càng tốt. Bề mặt của màng bảo 

dưỡng nên được bao phủ bằng lưới dây thừng hoặc lưới địa và được ép chặt để ngăn màng bị vỡ hoặc 

bị nâng lên do gió mạnh. 

3. Thường xuyên kiểm tra độ che phủ của màng trong quá trình bảo dưỡng. Nếu màng bị gió mạnh hất 

tung hoặc thổi bay cần được tưới ẩm lại bằng nước và khôi phục màng che phủ kịp thời. 

13.4 Thi công trong thời kỳ nhiệt độ cao 

13.4.1 Yêu cầu kỹ thuật thi công lớp mặt bê tông xi măng trong thời kỳ nhiệt độ cao được thực hiện khi 

nhiệt độ trung bình của khu vực cao hơn 30oC trong 4 giờ liên tục hoặc nhiệt độ cao nhất vào ban ngày 

cao hơn 35oC 

13.4.2 Trong thời kỳ nhiệt độ cao, nên chọn thi công vào buổi sáng, chiều tối hoặc ban đêm, tránh thi 

công vào thời điểm nhiệt độ cao vào buổi trưa. Thi công vào ban đêm cần có hệ thống chiếu sáng hoạt 

động tốt và đảm bảo an toàn thi công. 

13.4.3 Đá, cát phải có mái che nắng. Phải dùng nước lạnh hút từ giếng dưới đất lên hoặc dùng nước đá 

để trộn. Nên sử dụng xi măng thường tỏa nhiệt trung bình và thấp và không nên sử dụng xi măng tỏa 

nhiệt cao loại R. Có thể được trộn với một lượng tro bay thích hợp khi thiết kế tỷ lệ hỗn hợp bê tông, và 

không được thêm silica fume. Có thể sử dụng phụ gia làm chậm đông kết để kéo dài thời gian ninh kết 

của bê tông. 

13.4.4 Khi vận chuyển bằng xe ben, hỗn hợp bê tông cần được che chắn để tránh ánh nắng trực tiếp, khi 

vận chuyển bằng xe bồn phải phủ lớp cách nhiệt bên ngoài bồn bê tông. 

13.4.5 Cố gắng rút ngắn thời gian thi công mỗi công đoạn từ khâu trộn, vận chuyển, san rải, hoàn 

thiên,…; rút ngắn thời gian chuyển công đoạn. 

13.4.6 Hàng ngày khi thi công vào thời điểm có nhiệt độ cao nhất, nắng mạnh nhất phải thực hiện các 

biện pháp chống nắng trực tiếp. Có thể dùng bạt che mưa che nắng. 

13.4.7 Nhiệt độ hỗn hợp bê tông xi măng khi ra khỏi máy trộn vào lúc trời nắng nóng không nên vượt quá 

35°C. 

13.4.8 Phải thường xuyên đo nhiệt độ không khí, nhiệt độ xi măng, nước, đá, cát và nhiệt độ hỗn hợp bê 

tông để kịp thời áp dụng các giải pháp giảm nhiệt độ của chúng. Nếu cần, có thể bổ sung thêm việc phát 

hiện nhiệt thủy hóa bê tông. 

13.4.9 Khi sử dụng nước phun để phủ ẩm và bảo dưỡng, phải khống chế chênh lệch nhiệt độ giữa nước 

bảo dưỡng và bề mặt bê tông không quá 12oC, chênh lệch nhiệt độ với mặt cầu bê tông không quá 10oC. 

Không dùng nước đá, nước lạnh để bảo dưỡng làm nguội bề mặt đột ngột gây nứt. 

13.4.10 Nên áp dụng các biện pháp cắt khe sớm hơn so với thi công ở nhiệt độ bình thường để giảm 

hiện tượng tấm bị nứt gãy. Nên cắt khe trước khi tốc độ giảm nhiệt lớn vào ban đêm hoặc sau mưa. Phải 

kiểm soát việc cắt khe để không bị cóc gặm, mẻ thành khe, sứt góc. 

13.5 Thi công trong thời kỳ nhiệt độ thấp 
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13.5.1 Yêu cầu kỹ thuật thi công lớp mặt bê tông xi măng trong thời kỳ nhiệt độ thấp được thực hiện khi 

nhiệt độ trung bình tại khu vực trong 5 ngày đêm liên tục cao hơn 5oC và nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ -

3oC đến 5oC. 

13.5.2 Nên sử dụng xi măng loại R đông cứng nhanh. Nên thêm phụ gia tăng cường độ sớm, phụ gia 

chống đông khi thiết kế hỗn hợp. Lượng phụ gia được xác định thông qua trộn thử. Có thể trộn bột xỉ và 

silica fume, nhưng không được trộn tro bay vào hỗn hợp. 

13.5.3 Nhiệt độ của hỗn hợp ra khỏi máy trộn không được thấp hơn 10oC và nhiệt độ của bê tông rải 

không được thấp hơn 5oC. Có thể dùng nước nóng hoặc cốt liệu sấy nóng để trộn bê tông, nhiệt độ của 

nước nóng không được cao hơn 80oC và nhiệt độ của cốt liệu không được cao hơn 50oC. 

13.5.4 Nên áp dụng phương pháp giữ ấm, giữ ẩm, phủ bạt để bảo dưỡng. Các biện pháp chống thấm 

nên được thực hiện trên cả bề mặt trên và bề mặt dưới của tấm cách nhiệt. 

13.5.5 Thường xuyên theo dõi trong quá trình thi công nhiệt độ không khí cũng như nhiệt độ của xi măng, 

nước trộn và cốt liệu. Nhiệt độ của hỗn hợp và bề mặt đường phải được đo ít nhất 3 lần trong mỗi ca làm 

việc. Trong thời gian bảo dưỡng, nhiệt độ tối thiểu của tấm bê tông phải luôn được giữ không thấp hơn 

10oC. 

13.5.6 Mặt đường và mặt cầu phải được ngăn chặn nghiêm ngặt không bị đông cứng trước khi cường độ 

chịu kéo uốn của lớp mặt bê tông xi măng không đạt 1,0 MPa và cường độ chịu nén của bản mặt cầu bê 

tông không đạt 5,0 MPa. 

13.5.7 Khi thi công trong thời kỳ nhiệt độ thấp, mặt đường bê tông xi măng và mặt cầu của đường ô tô 

các cấp phải được bảo ôn giữ nhiệt, chống ẩm và thời gian bảo dưỡng ngắn nhất không được ít hơn quy 

định trong hàng đầu tiên của Bảng 12.4.6. 

 

14 Tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng xây dựng 

14.1 Quy định chung 

14.1.1 Phải thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng xây dựng hợp lý và tiến hành kiểm soát chất 

lượng toàn diện trong toàn bộ quá trình xây dựng mặt đường bê tông. 

14.1.2 Phải có đủ nhân lực và thiết bị thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo yêu cầu của quá trình thi công. 

Các tiêu chuẩn chất lượng của mỗi công việc trong quy trình thi cần được kiểm tra kịp thời. Việc thi công 

phải được kiểm soát động theo kết quả thí nghiệm để đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng đạt tiêu chuẩn và 

ổn định. 

14.1.3 Phải thực hiện các biện pháp hữu hiệu trong quá trình thi công để ngăn ngừa các khuyết tật về 

chất lượng. Khi phát hiện ra các khiếm khuyết về chất lượng thì tần suất kiểm tra phải tăng lên và nếu 

cần thì dừng công việc để tìm nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục.   

14.1.4 Nên lưu giữ trong hồ sơ các bức ảnh hoặc bản ghi video các quá trình xây dựng quan trọng. 

14.1.5 Sau khi xây dựng xong phải thu dọn hiện trường, xử lý chất thải, phục hồi hoặc phủ xanh đất canh 

tác. 

14.2 Tiêu chuẩn chất lượng mặt đường bê tông xi măng 

14.2.1 Các tiêu chuẩn chất lượng, hạng mục kiểm tra, tần suất và phương pháp thí nghiệm đánh giá khi 
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thi công mặt đường bê tông xi măng thực hiện theo quy định tại Bảng 14.2.1 

Bảng 14.2.1 Tiêu chuẩn chất lượng của mặt đường bê tông xi măng và các hạng mục, tần suất và 

phương pháp kiểm tra 

Thứ 
tự 

Hạng mục kiểm tra   

Tiêu chuẩn chất 
lượng 

Tần suất kiểm tra 

Phương pháp 
kiểm tra 

Đường 
cao tốc, 
đường 
cấp 1 

Đường 
các cấp 

khác 

Đường cao tốc, 
đường cấp 1 

Đường các cấp khác 

1 
Cường 
độ kéo 
uốn 

a
 

Cường độ kéo 
uốn dầm tiêu 
chuẩn (MPa) 

Đánh giá theo  

Phụ lục F 

2 đến 4 nhóm mẫu 
cho mỗi lớp. Tiến độ 

<500m/ngày 2 tổ, 
≥500m 3 tổ, ≥1000m 

4 tổ. Tính toán fcs, 
fmin, Cv 

b
 

1 đến 3 nhóm mẫu 
cho mỗi lớp. Tiến độ 

<500m/ngày 1 tổ, 
≥500m 2 tổ, ≥1000m 

3 tổ. Tính toán fcs, 
fmin, Cv 

b
 

 

TCVN 3119:1993 

 Khoan mẫu 
thí nghiệm ép 

chẻ quy ra 
cường độ kéo 

uốn(MPa) 

Cứ 3 km khoan một 
mẫu cho mỗi làn 

đường. Lề cứng là 
một làn. Tính toán 

fcs, fmin, Cv 
b
 

Cứ 3 km khoan một 
mẫu cho mỗi làn 

đường. Lề cứng là 
một làn. Tính toán 

fcs, fmin, Cv 
b
 

TCVN 3120:1993 

2 Độ dày tấm (mm) 

Giá trị trung bình ≥-5, 
cực đoan ≥-15. Giá trị 
Cv nằm trong thông 
số kỹ thuật thiết kế 

Cứ khoảng 100m 
trong bề rộng rải 
kiểm tra 2 điểm 
(khoan lấy lõi để 
kiểm tra bề dày) 

Cứ khoảng 100m 
trong bề rộng rải 
kiểm tra 1 điểm 
(khoan lấy lõi để 
kiểm tra bề dày) 

Đo cạnh tấm và 
mẫu khoan, xác 
định mẫu khoan 

cuối cùng 

3 
Độ bằng 
phẳng 

 
c
 (mm) ≤1.32 ≤2.00 

Kiểm tra liên tục cho toàn bộ các làn xe 

Máy đo độ bằng 
phẳng của đường 

TCVN 8865 
IRI

C
 

(m/km) 
≤2.20 ≤3.30 

Khe hở tối đa 
đo thước 3m 
Δh (mm) (Tỷ 
lệ đạt ≥90%) 

≤3 ≤5 
2 vị trí cho 100m mỗi 
nửa làn đường. Mỗi 

vị trí đo 10 lần 

2 vị trí cho 200m 
mỗi nửa làn đường. 
Mỗi vị trí đo 10 lần 

Thước 3m 

TCVN 8864:2011 

4 

Độ 
nhám 

TD 
(mm) 

đoạn đường 
thường 

0.70-1.00 0.50-0.90 Đo 2 vị trí mỗi 200m 
làn đường và lề 

cứng 

Đo 1 vị trí mỗi 200m 
làn đường và lề 

cứng 
TCVN 8866:2011 

đoạn đường 
đặc biệt 

d
 

0.80-1.20 0.60-1.00 

5 
Hệ số 
ma sát 
SFC 

đoạn đường 
thường 

≥ 50 — 
Đo liên tục trên các 
làn chính, 1 điểm đo 

trên mỗi 20 m làn 
đường 

Chỉ kiểm tra trên các 
làn đường đặc biệt. 
1 điểm đo trên mỗi 

20 m làn đường  

JTG E60 T0965 

TCVN 10271:2014 đoạn đường 
đặc biệt 

d
 

≥ 55 ≥ 50 
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Thứ 
tự 

Hạng mục kiểm tra   

Tiêu chuẩn chất 
lượng 

Tần suất kiểm tra 

Phương pháp 
kiểm tra 

Đường 
cao tốc, 
đường 
cấp 1 

Đường 
các cấp 

khác 

Đường cao tốc, 
đường cấp 1 

Đường các cấp khác 

Chú thích: 

  
a
: Cường độ chịu kéo uốn mẫu tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá thiết kế tỷ lệ hỗn hợp bê tông; cường độ 

ép chẻ mẫu khoan được sử dụng để đánh giá độ chặt và cường độ kéo uốn của lớp bề mặt thực tế. 

  
b
: fcs là cường độ kéo uốn trung bình; fmin là cường độ kéo uốn nhỏ nhất; Cv là hệ số biến thiên thống kê. 

  
c
: Độ bằng phẳng động σ và IRI là tùy chọn. 

  
d
: Các đoạn đường đặc biệt của đường cao tốc và đường cấp một là các nút giao, nút giao đồng mức, đường 

cong, làn đường có tốc độ thay đổi, đoạn độ dốc kết hợp không nhỏ hơn 3%, mặt cầu, mặt đường hầm và 
quảng trường trạm thu phí; Các đường các cấp khác là các đoạn đường trên cao, mở rộng đoạn đường cong, 
đoạn dốc có độ dốc tổng hợp lớn hơn hoặc bằng 4%, đoạn nút giao thông, mặt cầu và các đoạn dốc lên xuống, 
mặt đường hầm và các đoạn đường gần chợ,… 

14.2.2 Đối với đường cao tốc và đường cấp I, việc quản lý chất lượng động được thực hiện trên số liệu 

thử nghiệm của từng chỉ tiêu chất lượng chính theo Phụ lục F. Đối với các tuyến đường khác, việc quản 

lý chất lượng động nên thực hiện trên số liệu kiểm tra của từng chỉ tiêu chính theo Phụ lục F. 

14.2.3 Các tiêu chuẩn chất lượng và hạng mục kiểm tra, tần suất và phương pháp kiểm tra các kích 

thước hình học mặt đường bê tông xi măng thực hiện theo quy định tại Bảng 14.2.3 

Bảng 14.2.3 Tiêu chuẩn chất lượng và các hạng mục kiểm tra, tần suất và phương pháp kiểm tra 

đối với các kích thước hình học mặt đường bê tông xi măng 

Thứ 
tự 

Hạng mục kiểm tra   

Tiêu chuẩn chất 
lượng 

Tần suất kiểm tra 

Phương 
pháp kiểm 

tra 

Đường 
cao tốc, 
đường 
cấp 1 

Đường 
các cấp 

khác 

Đường cao tốc,  

đường cấp 1 
Đường các cấp khác 

1 
Độ chênh cao tấm liền 

kề (mm) ≤ 
2 3 

Mỗi 200m khe ngang, 
khe dọc kiểm tra 2 khe, 

mỗi khe 3 vị trí 

Mỗi 200m khe ngang, 
khe dọc kiểm tra 2 khe, 

mỗi khe 2 vị trí 
Thước đo 

2 

Độ chênh 
cao giữa 2 
mép khe 

dọc liền kề 
(mm) ≤ 

trung  

bình 

 

 

3 5 Cứ 200m khe dọc làm 
3 chỗ, mỗi chỗ cách 

nhau 2m, đo 3 lần, tổng 
là 9 lần 

Cứ 200m khe dọc làm 
2 chỗ, mỗi chỗ cách 

nhau 2m, đo 3 lần, tổng 
là 6 lần 

Thước đo 
cá  

biệt 
5 7 

3 
Độ thẳng của khe  

(mm)  ≤ 
10 Mỗi 200m đo 6 lần Mỗi 200m đo 4 lần 

Kéo thước 
20m 

4 
Độ lệch tim đường trên 

mặt bằng (mm) ≤ 
20 Mỗi 200m đo 6 lần Mỗi 200m đo 4 lần 

Máy toàn 
đạc; Kinh vĩ 

5 
Chiều rộng mặt đường 

(mm) ≤ 
±20 Mỗi 200m đo 6 lần Mỗi 200m đo 4 lần Thước đo 

6 
Cao độ trên trắc dọc 

(mm)  

trung bình 

±5；  

cá biệt 
±10 

trung bình 

±10；  

cá biệt 
±15 

Mỗi 200m đo 6 lần Mỗi 200m đo 4 lần Máy thủy 
bình 

7 Độ dốc ngang (%) ±0.15 ±0.25 6 mặt cắt mỗi 200m 4 mặt cắt mỗi 200m 
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8 

Độ thẳng và cao độ đá 
vỉa hai bên mặt đường 

(mm) ≤ 

20 20 Mỗi 200m đo 4 lần Mỗi 200m đo 2 lần 
Kéo thước 

20m 

9 
Độ đầy khi rót vật liệu 

chèn khe (đo chiều sâu 
chưa rót đầy) (mm) ≤ 

2 3 Mỗi 200m đo 6 khe Mỗi 200m đo 4 khe 
Bút cảm ứng 

và thước 

10 
Độ sâu cắt 
khe (mm) 

≥ 

Có thanh 
truyền lực, 

liên kết 

80 80 

Mỗi 200m đo 6 lần Mỗi 200m đo 4 lần Thước đo 
Không 

thanh truyền 
lực, liên kết 

60 60 

14.2.4 Các hạng mục, tiêu chuẩn, tần suất và phương pháp kiểm tra khuyết tật của mặt đường bê tông xi 

măng theo các quy định trong Bảng 14.2.4 

Bảng 14.2.4 Các hạng mục, tiêu chuẩn, tần suất và phương pháp kiểm tra khuyết tật của mặt 

đường bê tông xi măng 

Thứ 
tự 

Hạng mục kiểm tra   

Tiêu chuẩn chất 
lượng 

Tần suất kiểm tra 

Phương 
pháp kiểm 

tra 

Đường 
cao tốc, 
đường 
cấp 1 

Đường 
các cấp 

khác 

Đường cao tốc,  

đường cấp 1 
Đường các cấp khác 

1 Tỷ lệ vỡ tấm 
a
 (%) ≤ 0.2 0.4 

Tỷ lệ giữa số tấm bê 
tông bị vỡ trên tổng số 

tấm 

Tỷ lệ giữa số tấm bê 
tông bị vỡ trên tổng số 

tấm 

Đếm số tấm 
vỡ 

2 Tỷ lệ vỡ góc 
a
 (%) ≤ 0.1 0.2 

Tỷ lệ giữa số tấm bê 
tông bị vỡ góc trên tổng 

số tấm 

Tỷ lệ giữa số tấm bê 
tông bị vỡ góc trên tổng 

số tấm 

Đếm số tấm 
vỡ góc 

3 Tỷ lệ hư hỏng 
b
 (%) ≤ 0.2 0.3 

Tỷ lệ phần trăm diện 
tích bị hư hỏng và diện 

tích tấm 

Tỷ lệ phần trăm diện 
tích bị hư hỏng và diện 

tích tấm 
Đo diện tích 

4 
Khuyết tật khe nối và 

mặt đường 
Không 
nên có 

Không 
nên có 

Chỗ bị lỗ tấm, phồng 
và cóc gặm khe nối, 
các góc khe bị thiếu 

trám khe, bị nứt 

Chỗ bị lỗ tấm, phồng 
và cóc gặm khe nối, 
các góc khe bị thiếu 

trám khe, bị nứt 

Quan sát 
đánh giá 

5 

Độ nghiêng tấm chèn 
khe dãn (mm) ≤ 

20 25 
Cả hai mặt của mỗi tấm 

chèn khe dãn 
Cả hai mặt của mỗi tấm 

chèn khe dãn 
Đo đường 

thẳng đứng 

Độ cong vênh và dịch 
chuyển của tấm chèn 

khe dãn (mm) ≤ 
10 15 

3 vị trí cho mỗi tấm 
chèn khe dãn 

3 vị trí cho mỗi tấm 
chèn khe dãn 

Kéo dây 
cộng với 
thước đo 

Tấm chèn khe dãn dính 
với vữa 

không 
cho phép 

không 
cho phép 

Mỗi tấm chèn khe dãn Mỗi tấm chèn khe dãn 
Kiểm tra 

trước khi lắp 
đặt 

6 
Độ lệch của thanh 
truyền lực (mm) ≤ 

10 13 
Đo 4 thanh/ mỗi làn xe 

cho 1km 
Đo 1 thanh của khe, đo 

3 khe cho 1km 

Máy đo lớp 
bảo vệ cốt 

thép 
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Chú thích: 

  
a
: Tỷ lệ tấm bị vỡ bao gồm tỷ lệ góc gãy, được tính các tấm trong làn giao thông chính và làn đường vượt, 

không bao gồm các tấm lề cứng và không bao gồm các tấm sửa chữa. 

  
b
: Tỷ lệ hư hỏng là tỷ lệ phần trăm giữa diện tích có các khuyết tật như bong tróc, vết hằn, đá lộ, khuyết mép, 

góc, và các vết nứt nhỏ xảy ra trên bề mặt bê tông xi măng trên tổng diện tích trong thời gian thi công. 

14.2.5 Trong quá trình thi công mặt đường bê tông xi măng của đường ô tô các cấp phải sử dụng thước 

3m để phát hiện và kiểm soát độ bằng phẳng. 

14.2.6 Cường độ kéo uốn của bê tông mặt đường ở tất cả các cấp phải được đánh giá bằng các mẫu thử 

tiêu chuẩn và được kiểm tra bằng cường độ kéo uốn được quy đổi từ cường độ ép chẻ của các mẫu 

khoan hiện trường. Sau khi thí nghiệm cường độ kéo uốn của mẫu thử tiêu chuẩn, nên sử dụng phần 

nguyên vẹn của mẫu để thí nghiệm cường độ ép chẻ và cường độ nén. Cường độ kéo uốn phải được 

đánh giá theo Phụ lục F.1 và hệ số biến thiên của thống kê phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 5.2.2-3 

14.2.7 Có thể chuyển đổi từ cường độ ép chẻ của mẫu khoan sang cường độ kéo uốn của mẫu tiêu 

chuẩn theo các quy định sau: 

1. Đối với đường cao tốc và đường cấp I công thức chuyển đổi phải được xây dựng từ số liệu thí nghiệm 

được thống kê từ các dự án tương tự. Số nhóm thí nghiệm để xây dựng công thức hồi quy không được ít 

hơn 15. Trong quá trình thử nghiệm, phạm vi thay đổi của liều lượng xi măng của mẫu thử phải là ± 

50kg/m3; Nếu độ phân tán cường độ thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu thống kê, thì cường độ ép chẻ của 

mẫu hình trụ khoan, mẫu hình trụ đúc Φ150mmx150mm, và mẫu hình lập phương 150mm x 150mm x 

150mm ở cùng độ tuổi có thể được coi là tương đương. 

2. Cường độ ép chẻ mẫu khoan và cường độ chịu kéo uốn mẫu tiêu chuẩn của bê tông xi măng mặt 

đường từ cấp II trở xuống có thể được tính theo các công thức sau tùy theo loại cốt liệu thô. 

Bê tông xi măng đá vôi, đá granit: 

   

 (14.2.7-1) 

Bê tông xi măng đá bazan:   

 (14.2.7-2) 

Bê tông xi măng sỏi:  

 (14.2.7-3) 

Trong đó: fc  : Cường độ kéo uốn mẫu dầm tiêu chuẩn (MPa); 

                fsp : Cường độ ép chẻ mẫu khoan hình trụ đường kính 150mm (MPa). 

14.2.8 Đánh giá đủ điều kiện về cường độ kéo uốn của bê tông xi măng mặt đường phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

1. Khi giá trị nhỏ nhất, giá trị trung bình và hệ số biến thiên thống kê các kết quả thí nghiệm cường độ kéo 

uốn của các mẫu dầm tiêu chuẩn và mẫu khoan đáp ứng các yêu cầu thì cường độ kéo uốn được đánh 

giá đủ điều kiện. 

2. Khi cường độ kéo uốn mẫu dầm tiêu chuẩn không đủ, nên khoan nhiều hơn 3 mẫu cho mỗi km trên 
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mỗi làn đường để đo cường độ ép chẻ để chuyển đổi sang cường độ kéo uốn. Nếu cường độ kéo uốn 

được chuyển đổi đạt yêu cầu thì đánh giá đủ điều kiện.  

3. Nếu cả cường độ kéo uốn của mẫu dầm tiêu chuẩn và cường độ kéo uốn được chuyển đổi từ cường 

độ ép chẻ của mẫu khoan không đáp ứng các yêu cầu, thì không đủ điều kiện cường độ kéo uốn. Các 

tấm có cường độ kéo uốn không đáp ứng yêu cầu phải được làm lại. 

14.2.9 Chiều dày tấm phải được xác định một cách toàn diện bằng chiều dày trung bình của cạnh bề mặt 

tấm, chiều dày trung bình của lõi khoan trong tấm và hệ số biến thiên của nó. Chiều dày trung bình của 

lõi khoan phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 14.2.1 và hệ số biến thiên của chiều dày tấm theo các yêu 

cầu thiết kế . 

14.2.10 Khi thí nghiệm không phá hủy hoặc đo chiều dày cạnh tấm phát hiện ra chiều dày trung bình của 

tấm không đáp ứng các yêu cầu thì phải khoan lõi ở giữa tấm để xác định phần không đủ chiều dày. Nếu 

độ lệch của chiều dày trung bình vượt quá giá trị tới hạn trong Bảng 14.2.1, thì phải tiến hành làm lại các 

tấm này. 

14.2.11 Khi cường độ kéo uốn hoặc độ dày không đủ, tấm được đục ra làm lại phải tránh làm xáo trộn 

các tấm liền kề. Lớp móng, lớp cách ly hoặc lớp màng ngăn cách bị hỏng phải được làm lại. 

14.2.12 Đối với đường cao tốc và đường cấp một, hệ số ma sát của tất cả các làn xe chạy và làn vượt 

phải được kiểm tra liên tục. Đối với đường cấp hai và cấp thấp hơn thì hệ số ma sát của các đoạn  

đường đặc biệt mới cần kiểm tra. Lề cứng của đường các cấp không cần kiểm tra hệ số ma sát. Chỉ kiểm 

tra chiều sâu rắc cát đối với lề cứng của đường cao tốc và đường cấp một, không bắt buộc kiểm tra đối 

với các đường khác. 

14.2.13 Đối với những đoạn đường cục bộ không có đủ khả năng chống trượt, có thể bổ sung các biện 

pháp tăng cường cấu trúc chống trượt vi mô và khắc cứng rãnh để khôi phục hệ số ma sát và cấu trúc 

chống trượt. 

14.2.14 Các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu chất lượng mặt đường bê tông xi măng của 

đường ô tô các cấp trong hầm giống như mặt đường bê tông xi măng của đường ô tô tương ứng. Khi hệ 

số ma sát của mặt đường bê tông xi măng trong hầm không đạt yêu cầu thì phải có biện pháp khắc phục. 

14.3 Tiêu chuẩn chất lượng cho mặt cầu bê tông xi măng 

14.3.1 Việc thí nghiệm và đánh giá cường độ chịu nén của bê tông mặt cầu đường ô tô các cấp phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

1. Cường độ nén của khối lập phương tiêu chuẩn trong phòng (150mm x 150mm x 150mm) được bảo 

dưỡng trong 28 ngày. Không được ít hơn 3 nhóm mẫu đối với mỗi nhịp trên 100m; Không được ít hơn 2 

nhóm mẫu đối với mỗi nhịp trên 50m; Không được ít hơn 1 nhóm mẫu đối với mỗi nhịp dưới 50m. 

2. Khi số nhóm lớn hơn hoặc bằng 10: Cường độ nén trung bình, cường độ nén nhỏ nhất và độ lệch 

chuẩn phải được tính theo công thức thống kê (14.3.1-1) và công thức (14.3.1-2). 

 (14.3. 1-1) 

 (14.3. 1-2) 

Trong đó: fcue - Cường độ nén trung bình thống kê (MPa); 
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   fcuk - Giá trị tiêu chuẩn cường độ nén thiết kế (MPa); 

   fmin - Cường độ nén tối thiểu theo thống kê (MPa); 

   Sn  - Độ lệch chuẩn của cường độ nén (MPa). Khi Sn <2,5, lấy 2,5MPa; 

   λ1, λ2 - Hệ số đánh giá sự phù hợp được lấy theo Bảng 14.3.1. 

Bảng 14.3.1 Các yếu tố đánh giá sự phù hợp đối với cường độ nén của bê tông 

Số nhóm mẫu thử, n λ1 λ2 

10-14 1.15 0.90 

15-19 1.05 
0.85 

≥ 20 0.95 

3. Khi số lượng nhóm nhỏ hơn 10: Sử dụng các phương pháp phi thống kê để đánh giá cường độ nén 

theo công thức (13.3.1-3) và công thức (13.3.1-4) 

 (14.3.1-3) 

 (14.3.1-4) 

14.3.2 Cường độ chịu nén của bê tông đánh giá bằng mẫu lõi khoan bản mặt cầu, với nhịp cầu trên 50m 

thì cứ 50m khoan một nhóm lõi khoan, với nhịp cầu nhỏ hơn 50m khoan tối thiểu một nhóm lõi khoan. Thí 

nghiệm cường độ nén của mẫu khoan hình trụ Φ150mm ở 56d ± 5d. Việc thống kê và đánh giá cường độ 

nén của các mẫu theo các quy định tại Điều 14.3.1 của Tiêu chuẩn này.  

14.3.3 Nếu cường độ nén của mẫu lập phương và mẫu khoan không đáp ứng yêu cầu thì các bản mặt 

cầu cục bộ không đạt cường độ nén phải được cắt đi làm lại. 

14.3.4 Ngoài cường độ nén, các tiêu chuẩn chất lượng và hạng mục kiểm tra, tần suất và phương pháp 

thi công mặt cầu bê tông xi măng phải tuân theo các yêu cầu trong Bảng 14.3.4 

Bảng 14.3.4 Tiêu chuẩn chất lượng và các hạng mục kiểm tra, tần suất và phương pháp kiểm tra 

mặt cầu bê tông xi măng 

Thứ 
tự 

Hạng mục kiểm tra 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Tần suất kiểm tra 
Phương pháp 

kiểm tra 
Đường cao 
tốc, đường 

cấp 1 

Đường các 
cấp khác 

1 Độ dày trung bình (mm) + 20, -5 
Cứ 10m đo 1 điểm trên mỗi 
cạnh, bao gồm cả lõi khoan 

Thước đo 

2 
Độ bằng 
phẳng 

 
a
 (mm) ≤1.50 ≤2.50 Phát hiện liên tục tất cả các 

làn đường trên mặt cầu, cứ 
100m một lần 

Máy đo độ bằng 
phẳng của 

đường 

TCVN 8865 IRI
a
 (m/km) ≤2.50 ≤4.20 

Khe hở tối đa đo 
thước 3m Δh 

(mm) (Tỷ lệ đạt 
≥90%) 

≤3 ≤5 
2 vị trí cho 100m mỗi làn 

đường. Mỗi vị trí đo 10 lần 

Thước 3m 

TCVN 
8864:2011 

3 Độ nhám TD (mm) 0.80 ~ 1.20 0.60 ~ 1.00 
Đo 1 vị trí mỗi 50m làn cầu. 

Tối thiểu 1 vị trí/cầu 
TCVN 

8866:2011 
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4 Hệ số ma sát SFC ≥55 ≥50 
Đo 1 điểm của mỗi 20m làn và 

đo 1 điểm nếu dưới 20m 

TCVN 
10271:2014  

JTG E60 T0965 

 

5 
Chênh lệch độ cao giữa 2 bên 
khe dãn và Chênh lệch độ cao 

mặt cầu và mặt đường 
≤ 2mm ≤ 3mm Đo 5 điểm trên mỗi khe dãn Thước đo 

6 Mặt cầu và các khe nối khác  
Không có hư hỏng ổ gà, 
sứt mẻ các cạnh và góc 

Bản mặt cầu và các khe nối 
Đánh giá 

bằng mắt 

7 Độ dốc ngang ±0.15% Cứ 100m một mặt cắt 
Thước và máy 

thủy bình 

Chú thích: Các cầu và cống nhỏ có bản mặt cầu phải theo các yêu cầu của bảng này; cầu và cống nhỏ có lớp 
móng phải theo các quy định về mặt đường. 

  
a
: Độ bằng phẳng động σ và IRI là tùy chọn. 

  
b
: Việc xác định độ bền chống đông bằng phương pháp coring chỉ được yêu cầu ở những khu vực có yêu cầu 

về độ bền đóng băng. 

 
14.3.5 Phải làm độ dốc thoát nước trong bán kính 150mm từ lỗ thoát nước, không được để tích tụ hoặc 

tắc nghẽn nước gần các lỗ thoát nước bản mặt cầu. 

14.5 Tiêu chuẩn chất lượng mặt đường lát khối bê tông xi măng 

14.5.1 Tiêu chuẩn chất lượng mặt đường lát khối bê tông xi măng và các hạng mục, tần suất, phương 

pháp kiểm tra phải theo các quy định trong Bảng 14.5.1. 

Bảng 14.5.1 Tiêu chuẩn chất lượng mặt đường lát khối bê tông xi măng và các hạng mục, tần 

suất, phương pháp kiểm tra 

Thứ 
tự 

Hạng mục kiểm tra 
Tiêu chuẩn 
chất lượng 

Tần suất kiểm tra Phương pháp 
kiểm tra 

Phạm vi 
a
 Số điểm 

1 Độ phẳng (mm) ≤ 5.0 100m 

chiều rộng 5m 5 

Thước 3m chiều rộng 5~15m 10 

chiều rộng ≥ 15m 15 

2 Chiều rộng (mm) ±20 100m 3 Thước đo 

3 Cao độ dọc (mm) ±10 100m 5 Máy thủy bình 

4 Độ dốc dọc và ngang (%) ±0.25 100m 5 Máy thủy bình 

5 Chiều rộng khe (mm) ±1.0 100m 3 Thước đo 

6 
Chênh lệch chiều cao giữa 

các khối liền kề (mm) 
≤2.0 100m 3 Thước đo 

7 
Chênh lệch cao độ  với cao 

độ TK  (mm) 
≤5.0 Mỗi Mỗi Thước đo 

    Chú thích: 
a
 Kiểm tra 100m trên mỗi km mỗi làn. 

14.5.2 Các tiêu chuẩn chất lượng xây dựng lề đường bằng khối bê tông và các hạng mục, tần suất, 

phương pháp kiểm tra phải theo các quy định trong Bảng 14.5.2. 
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Bảng 14.5.2 Tiêu chuẩn chất lượng lề đường lát khối bê tông xi măng và các hạng mục, tần suất, 

phương pháp kiểm tra 

Thứ 
tự 

Hạng mục kiểm tra 
Tiêu chuẩn chất 

lượng 

Tần suất kiểm tra Phương pháp 
kiểm tra Phạm vi Số điểm 

1 Cường độ nén (MPa) 
Phù hợp quy định 

tại Điều 14.3.1 
300m 1 tổ 3 mẫu JTG E30 T0553 

2 
Kích thước đúc sẵn: Chiều cao, 

Chiều rộng, Chiều dài (mm) 
±10 500 cái 1 tổ 3 mẫu Thước đo 

3 Kích thước lắp đặt (mm) ±10 500m Mỗi bên 1 điểm Thước đo 

4 Độ thẳng và độ cao (mm) ≤ 20 200m 2 chỗ mỗi bên 20m Thước đo 

5 Đồng đều khe nối (mm) ≤ 3 200m 1 chỗ mỗi bên 20m Thước đo 

6 Độ lệch tim (mm) ≤ 10 500m Mỗi bên 1 điểm Thước đo 

7 Thiếu cạnh và góc (mm) ≤ 20 500m Mỗi bên 1 điểm Thước đo 

8 Tỷ lệ nứt vỡ (%) 1.0 1 000m 1 điểm mỗi bên 100m Thước đo khối 

14.5.3 Kiểm tra, sửa chữa và đánh giá chất lượng mặt đường lát khối bê tông xi măng như sau: 

1. Khi mặt đường được lát bằng khối bê tông không được có vệt bánh xe rõ ràng khi lu bằng máy lu 10 

tấn. Các khối không được có vết nứt, vỡ hoặc gãy. Tất cả các khối bị nứt, gãy hoặc dập nát phải được 

thay thế bằng các khối nguyên đủ tiêu chuẩn. 

2. Các phần mặt đường lát tiếp giáp với mép công trình và chân lề đường ở hai bên phải thuận lợi cho 

thoát nước, không được tích nước sau khi mưa. Tất cả các khu vực trũng thấp đọng nước cần được lát 

lại và thoát nước không bị cản trở. 

3. Những chỗ sửa đạt yêu cầu thì được đưa vào sử dụng. 

14.6 Tiêu chuẩn chất lượng đối với kết cấu bê tông phụ trợ 

14.6.1 Việc thử và đánh giá cường độ chịu nén bê tông của lề đường, vỉa vai đường, lan can và rãnh 

thoát nước nông hình đĩa phải theo quy định tại Điều 14.3.1 và 14.3.2. 

14.6.2 Các tiêu chuẩn chất lượng ngoại quan công trình và các hạng mục kiểm tra, tần suất, phương 

pháp kiểm tra lề đường, vỉa vai đường, lan can và rãnh thoát nước hình đĩa nông phải theo các quy định 

trong Bảng 14.6.2. 

Bảng 14.6.2 Tiêu chuẩn chất lượng xây dựng lề đường, vỉa vai đường, lan can và rãnh thoát nước 

hình đĩa nông (mm) 

Thứ tự Hạng mục kiểm tra 

Độ lệch cho 

phép lát dạng 

trượt hoặc đúc 

tại chỗ 

Độ lệch cho 

phép lắp đúc 

sẵn 

Tần suất kiểm tra 
Phương pháp 

kiểm tra 

1 Độ phẳng ≤ 4 5 4 lần mỗi 200m Thước 3m 

2 Độ thẳng ≤ 5 10 4 phép đo mỗi 200m Kéo 20m thước 

3 Chiều rộng ≤ ±4 ±5 4 phép đo mỗi 200m Thước đo 

4 
Chênh lệch chiều cao bề 
mặt trên cùng liền kề ≤ 

2 — 4 phép đo mỗi 200m Máy thủy bình 

5 Chiều rộng mối nối ≤ ±2 — 4 phép đo mỗi 200m Thước đo 
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6 
Chênh lệch chiều cao giữa 

hai khối liền kề ≤ 
— 3 4 phép đo mỗi 200m 

Thước hoặc máy 
thủy bình 

7 
Chiều rộng mối nối 2 khối 

liền kề ≤ 
— ±3 4 phép đo mỗi 200m Thước đo 

15. Thi công đường giao thông nông thôn 

1. Bê tông xi măng đổ tại chỗ dùng cho đường nông thôn, ngõ, hẹp là loại bê tông dùng xi măng Pooc 

lăng (do các nhà máy của trung ương, địa phương sản xuất). Kết cấu mặt đường có chiều dày lớp bê 

tông như sau: Ngõ phố hẹp và đường nông thôn loại B từ 11cm-12cm. Đường GTNT là loại AH, AHMN và 

loại A từ 15 - 22cm (theo hồ sơ thiết kế). 

2. Lớp BTXM mặt đường thi công bằng các phương tiện cơ giới nhỏ và cho phép kết hợp giữa cơ giới 

với thủ công (Mục 6.2.1;6.2.3). 

3. Đơn vị thi công có thể là các đơn vị xây dựng chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp (thì phải có 

cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và chịu trách nhiệm về chất lượng thi công). 

15.1. Công tác chuẩn bị thi công 

15.1.1 Yêu cầu với lớp móng dưới lớp BTXM 

1. Lớp móng dưói lớp BTXM sau khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu: độ chặt K > 0,95; cường độ 

(nền đất) phải đạt tối thiểu 25 MPa (theo mô-đuyn đàn hồi), nếu nhỏ hơn thì nên gia cố một lớp bằng lớp 

cát gia cố xi măng. 

2. Bằng phẳng và đồng đều về cường độ. 

3. Kích thước hình học (bề rộng, độ dốc ngang, dốc đọc) phải đảm bảo theo thiết kế và phải thoát nước. 

15.1.2 Lớp móng là mặt đường cũ nên được thi công như sau: 

1. Định vị tuyến đường gồm định vị tim đường, mép đường bằng các cọc đóng ngay tại tim hoặc mép 

móng đường hoặc nếu có điều kiện thuận lợi về mặt bằng thì cọc mép đường mở rộng đều thêm 20cm 

dễ thi công. Khoảng cách giữa các cọc nên bố trí từ 10-20m. (10m trên đường cong, 20m trên đường 

thẳng). 

2. Làm vệ sinh và bù phụ lại mặt đường cũ (bằng máy hoặc thủ công). 

Nếu mặt đường cũ bị ổ gà hoặc bị các hố bùn đọng thì bắt buộc phải đào và vét bỏ bùn rác và thay mặt 

bằng vật liệu khác. Tạo mui luyện (theo thiết kế nếu có). 

3. Lu lèn lớp móng đường trên toàn bộ phần mặt đường cũ sau khi bù phụ vá ổ gà. Tuỳ thuộc vào điều 

kiện địa hình, diện thi công, cường độ của lớp móng và điều kiện thiết bị thi công để lựa chọn loại lu, số 

lần lu qua một điểm. Trong quá trình lu phải tiến hành bù phụ, tưới nước để đạt độ ẩm tốt nhất. Lu đến 

khi nào lớp móng đường tương đối bằng phẳng, chắc, không bị lượn sóng khi lu chạy, vật liệu không bị 

bong bật là đạt yêu cầu. 

15.1.3 Thi công chuẩn bị lớp cát đệm tiến hành tuần tự như sau: 

1. Định vị tuyến đường gồm định vị tim đường, mép đường bằng các cọc đóng ngay tại tim hoặc mép 

móng đường hoặc nếu có điều kiện thì cọc mép đường mở rộng đều thêm 20cm cho dễ thi công. Khoảng 

cách giữa các cọc nên bố trí từ 10-20m. (10m trên đường cong, 20m trên đường thẳng). 

2. Tạo khuôn đường tuỳ theo cao độ nền đường đã có để lựa chọn một trong hai phương pháp: đào nền 

đường cũ để tạo khuôn đường hoặc đắp lề đường sau. Tiến hành lu lèn khuôn đường tuỳ thuộc vào điểu 
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kiện địa hình, diện thi công, cường độ của nền đường phía dưới, điều kiện thiết bị có khả năng huy động 

máy thi công. Khi lu tiếp tục bù phụ, tưới nước lượng nước tưới tuỳ thuộc vào nhiệt độ ở thời điểm thi 

công và độ ẩm của vật liệu sử dụng. 

3. Đổ và san vật liệu cát làm lớp đệm. Chiều dày lớp vật liệu bằng 1,25 – 1,3 lần chiều dày lớp đệm. Vật 

liệu phải san thành hình mui luyện. 

4. Lu lèn lớp đệm. 

15.1.2 Chuẩn bị vật liệu 

15.1.2.1 Cốt liệu bê tông. 

1. Cốt liệu lớn dùng trong bê tông làm đường là đá dăm nghiền, từ cuội sỏi, có Dmax = 40mm. Đá dăm 

phải sạch, hàm lượng các hạt sét, bùn và bụi trong côt liệu không quá 1% theo trọng lượng, không chứa 

các tạp chất hữu cơ, các khoáng vật khác (Trước khi trộn, cấp phôi đá nên rửa sạch). Đá dăm phải có 

dạng hình khối, hạt thoi dẹt chiếm không quá 35% theo khối lượng. Cường độ chịu nén của đá yêu cầu ≥ 

600 kG/cm2. Kích thước hạt (tính theo trọng lượng) của đá dăm nên chọn theo cấp phối sau: 

Dmin = 95-100% 

0.5 (Dmin + Dmax) = 40 - 70% 

Dmax ≤ 5% và 1,25 Dmax = 0. 

2. Cốt liệu nhỏ dùng trong bê tông mặt đường là cát thiên nhiên, cát nghiền và cát cải thiện (trộn các loại 

với nhau). Nên dùng cát hạt vừa (có mođuyn độ lớn Mk = 2-2,5). Không được dùng cát mịn trong bê 

tông. Nếu dùng cát nghiền phải nghiền từ đá có cường độ nén không nhỏ hơn 600kG/cm2 Cát phải sạch, 

không lẫn chất hữu cơ và tạp chất. 

15.1.2.2 Xi măng sử dụng làm mặt đường phải có mác PC ≥ 30, do nhà máy trung ương hoặc địa 

phương sản xuất. Phải kiểm tra chất lượng xi măng tại hiện trường trong các trường hợp:  

1. Khi thiết kế mác bê tông. 

2. Khi có sự nghi ngờ về chất lượng. 

3. Xi măng đã bảo quản trên 3 tháng. 

15.1.2.3 Nước dùng trong hỗn hợp BTXM. 

Nước dùng để trộn BTXM phải là nước sạch, thông dùng các loại nước thải của các nhà máy, nước mặn, 

nước bẩn sinh hoạt, nước hồ ao chứa nhiều bùn, lẫn dầu mỡ và nước chứa các loại hoá chất. 

15.1.2.4 Bê tông mác từ 15Mpa trở lên thì thành phần vật liệu trong BTXM phải được thiết kế ở phòng thí 

nghiệm. Công tác thiết kế thành phần cấp phối BTXM phải sử dụng đúng vật liệu (đá, cát, xi măng) dự 

kiến dùng để thi công. 

Quá trình thi công có thể hiệu chỉnh lạí thành phần cấp phối của cốt liệu bê tông trên nguyên tắc không 

làm thay đổi tỷ lệ nước trên xi măng (N/X) trong thành phần vữa BTXM. 

15.2. Công tác trộn và vận chuyển hỗn hợp BTXM 

15.2.1. Trộn bê tông: Thành phần của BTXM theo yêu cầu của thiết kế, khi thi công xi măng, cát, đá hoặc 

sỏi được xác định theo khối lượng thể tích, nước đong theo lít. Hỗn hợp vữa BTXM được trộn bằng các 

máy trộn, trạm trộn di động nhỏ hoặc trộn bằng tay. 
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15.2.1.1 Trộn bằng máy (dung tích nhỏ hơn 500 lít): Trước tiên đổ 15-20% lượng nước, sau đó đổ xi 

măng và cốt liệu cùng một lúc, đồng thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại. Nếu trộn từng mẻ nhỏ 

hơn, thì tỷ lệ tương ứng sẽ tính ra để chia thành từng mẻ. 

15.2.1.2. Trộn thủ công: phải chọn mặt bằng (sân) trộn đủ cứng, sạch và không hút nước và băng phẳng. 

Trước khi trộn cần tưới ẩm trước để sàn tránh sàn hút nước. Có thể dùng các tấm tôn, vỏ thùng nhựa 

cán phẳng để làm bàn trộn. Vị trí đặt bàn trộn nên gần với nơi rải và chia thành các mẻ nhỏ để có thể trộn 

ngay trong khuôn đường. Trình tự khi trộn thủ công: 

- Đong vật liệu bằng các dụng cụ tự tạo (hộc, thùng ...) sao cho dễ kiểm soát thanh phần đá, cát, xi măng, 

nước trong thành phần hỗn hợp BTXM theo thể tích. 

- Trộn đều cát và xi măng, sau đó cho đá và trộn đềụ thành hỗn hợp khô, cuối cùng cho nước và trộn đều 

cho đến khi hỗn hợp đồng mầu và có độ sụt như quy định ở Bảng 15.1 

Bảng 15.1 Yêu cầu về độ sụt của hỗn hợp BTXM 

Phương pháp thi công Độ sụt (cm) Độ cứng (giây) 

- Đầm và hoàn thiên bằng đầm bàn và đầm ngựa 

- Đầm và hoàn thiện bằng tay 

2-3 

3-4 

20-15 

30-25 

15.2.2. Vận chuyển hỗn hợp BTXM cần đảm bảo tránh bị phân tầng, bị chảy nước xi măng, bị rơi vãi bê 

tông. 

15.2.2.1 Khi vận chuyển bằng thủ công (dùng xe cải tiến) yêu cầu xe phải lót chặn kín hai đầu để tránh 

rơi vãi. Cự ly vận chuyển không nên xa quá 150m. 

15.2.2.2 Có thể vận chuyển bằng các loại xe kéo nhỏ có thùng chứa kín và xe chạy tốc độ chậm để tránh 

phân tầng. 

15.2.2.3 Nếu trộn và san ngay tại chỗ cần dùng xẻng, xô xúc và gạt đẩy thành lớp. Tránh hất cao và xa 

làm phân tầng bê tông (hạt nhỏ nằm ở phía dưới, hạt to nổi lên trên). 

15.3. Công tác lắp đặt ván khuôn cố định và chế tạo, lắp đặt cốt thép 

15.3.1 Ván khuôn nên dùng các loại thép hình U (h = 100-200mm) hoặc L(100-200mm). Tuỳ theo chiều 

dấỉ tấm BTXM, các thanh có thể dùng loại thép hình sẵn có (thông thường chiều dài từ 2-5m) và không 

bắt buộc phải bằng chiều dài tấm, nếu không có thép hình thì có thể thay thế bằng các thanh gỗ hình chữ 

nhật có chiều cao tương ứng (tham khảo mục 7.2.1) 

15.3.2 Đặt ván khuôn vào vị trí theo thiết kế. Dùng cọc ghim bản thép chốt giữ bên ngoài, cọc một đầu 

nhọn dài 30-50cm đóng sâu vào móng 20-30cm. Chiều cao ván khuôn sau khi đóng chốt ít nhất bằng 

chiều cao mặt bê tông thiết kế. Khoảng cách giữa các cọc ghim không dưới 2-3m. 

15.3.3 Để định vị khống chế chiều rộng của mặt đường BTXM dùng thép hình L có bản dày 50-60 mm 

khoan lỗ 2 ở đầu thép hình U và dùng chốt để giữ, tránh khuôn bị xê dịch khi đầm BTXM. Sau khi định vị 

xong phải đắp lề bên ngoài ván khuôn và chèn thêm tại một số vị trí cho ván khuôn ổn định. Trên các 

đoạn đường cong tấm có dạng đặc biệt, nên làm một số ván khuôn có chiều dài ngắn khoảng 1-2m. 

15.3.4 Số lượng ván khuôn phải đủ cho một đoạn công tác (nửa ca hoặc 1 ca làm việc), sau đó luân 

chuyển trong quá trình thi công. 
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15.3.5 Kết thúc ca thi công cần có một tấm ván khuôn chắn ngang. Chiều dài của ván khuôn này bằng 

chiều rộng của tấm và được định vị như trên. 

15.4. Lựa chọn phương pháp thi công và rải bê tông 

15.4.1 Mặt đường BTXM đường giao thông nông thôn nên sử dụng ván khuôn cố định khi thi công. 

Phương pháp rải có thể dùng máy hay thủ công. (mục 6.2.3). 

15.5. Đầm lèn bê tông 

15.5.1 Đầm bê tông là khâu quan trọng nhất của qúa trình đổ bê tông vì đó là khâu cuốỉ cùng làm cho 

mặt đường đạt độ bằng phẳng yêu cầu. Bê tông nên được đổ liên tục hết toàn bộ chiều dày tấm bê tông 

(thường cao bằng 1,15 chiều dày tấm) và lần lượt từng tấm một theo thứ tự. 

15.5.2 Thiết bị đầm tốt nhất là dùng các loại đầm điện (đầm dùi loại 600W, đầm bàn loại 1,2 - l,6kW). Nếu 

những nơi không có nguồn điện, có thể dùng các loại đầm động cơ xăng 4 mã lực. 

15.5.3 Với chiều dày tấm nhỏ hơn 15 cm không cần đầm dùi mà chỉ cần đầm bàn chấn động loại nhỏ. 

15.5.4 Với đầm dùi khi đầm chủ yếu đầm các góc, cạnh. Đầm dùi phải được thả thẳng đứng tới một độ 

sâu nhất định, tránh làm hỏng móng. Thời gian thả tại một vị trí là 30-45 giây. Sau đó nâng dần đầm dùi 

lên và chuyển sang vị trí khác. 

15.5.5 Nếu đầm thủ công, dùng các đoạn sắt, thanh gỗ chắc có đường kính 18-20mm đầm đầu các cạnh, 

góc tấm bê tông. Nếu là ván khuôn sắt có thể gõ ngoài ván khuôn bằng búa 3-5 kg. 

15.5.6 Khi dùng đầm bàn, đầm từ mép ngoài vào giữa. Thời gian đầm tại một chỗ là 45-60 giây. Hai vệt 

đầm đè lên nhau 10cm. 

15.6. Công tác hoàn thiện 

15.6.1 Công tác hoàn thiện bao gồm tu sửa bề mặt cho bằng phẳng bằng cách dung bàn xoa và tạo độ 

dốc ngang mặt đường. Nếu mặt đường đủ lớn (rộng ≥ 3,0m), tấm bê tông được thiết kế chia đôi mặt 

đường và mỗi tấm sẽ có một độ dốc. Nếu mặt đường hẹp (rộng < 3,0m), độ dốc ngang được tạo dạng 

khum mui luyện bằng cách bù phụ vữa bê tông và dùng đầm bàn hoặc bàn xoa xoa cho đúng dạng. 

15.6.2 Sau khi hoàn thiện có thể tiến hành tạọ khe bằng cách đặt một thanh gỗ có kích thước bề rộng 

bằng bề rộng tấm BTXM, chiều dày 1,0-1,5cm chiều cao thanh gỗ 5-6 cm. Thanh gỗ nên tạo dạng hình 

thang, quét dầu, hoặc nhựa để dễ thao. Dùng dao bay, bàn xoa đặt thanh gỗ vào vị trí khe co và xoa 

phẳng. 

Lưu ý: Thời gian ninh kết của xi măng là thời gian từ khi trộn nước vào xi măng cho đến khi thi công xong 

phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian ninh kết của xi măng bao gồm: thời gian vận chuyển, thời gian thi công 

tấm bê tông. 

Thời gian ninh kết của xi măng phụ thuộc vào loại xi măng, nhiệt độ của không khí ở thời điểm thi công 

và không quá 2 giờ với loại xi măng ninh kết nhanh, không quá 3 giờ với xi măng ninh kết chậm. 

15.7. Công tác bảo dưỡng bê tông 

15.7.1 Bảo dưỡng bê tông là khâu quan trọng để đảm bảo chất lượng bê tông. Sau khi thi công 12 giờ có 

thể tháo ván khuôn thành và thanh gỗ tạo khe co giãn. Khi tháo cần nhẹ nhàng và tránh đi lại, va chạm 

làm sứt thành bê tông và thành khe. 

Quá trình bảo dưỡng cấm xe cộ và người đi lại làm hư hỏng mặt đường. Nếu phải đảm bảo giao thông 
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cần có giải pháp thi công riêng, có thể tìm đường tránh hoặc trực tiếp lót cầu, ván để đi lại. Cần bảo 

dưỡng độ ẩm cho bê tông theo 3 bước. 

1. Ngay sau khi hoàn thiện, đễ tránh cho hơi nước bốc quá nhanh làm bê tông bị co ngót đột ngột, trong 

giai đoạn này (4-6 giờ) nên hạn chế cho mặt đường tiếp xúc nắng, mưa bằng cách phủ lên mặt đường 

một lớp cát mỏng hoặc rơm rạ để giữ độ ẩm. 

2. Ngay sau khi mặt đường bắt đầu se lại cần tưới một lượng vừa phải để giữ độ ẩm, nên duy trì độ ẩm 

thường xuyên trong vòng 7 ngày. 

3. Sau 7 ngày tiếp tục duy trì phủ lớp cát hoặc rơm rạ nhưng không cần tưới thêm nước. 

15.7.2. Sau một thời gian ít nhất 1 tuần có thể tiến hành làm khe trét matíc nhựa vào khe co. Trước khi 

trét mactíc nhựa cần làm sạch các khe co bằng cách rửa, moi hết bẩn bụi và để cho khô ráo mới trét 

matíc nhựa. 

Matíc nhựa có thành phần theo yêu cầu của thiết kế quy định. Trong trường hợp thiết kế không đề cập có 

thể chế tạo như sau: dùng 60% nhựa đườhg có độ kim lún 60/70 đun nóng đến 120°C sau đó trộn đều 

với 25-30% bột đá và 10% cát vàng. 
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Phụ lục A  

Phương pháp thử hệ số nhớt động của hỗn hợp bê tông 

 

A.1 Mục đích và phạm vi áp dụng 

Phương pháp này được sử dụng để xác định hệ số nhớt động của hỗn hợp bê tông xi măng có cỡ hạt 

lớn nhất không quá 31,5mm, và cũng có thể áp dụng để xác định hỗn hợp vữa mới trộn, bê tông sợi và 

bê tông nghèo có độ sụt nhỏ hơn 25cm và độ cứng Vebe không quá 15 s.   

A.2 Dụng cụ và thiết bị 

A.2.1 Máy rung 

1. Bàn rung tiêu chuẩn, biên độ có tải là 0,35mm và biên độ không tải là 0,5mm, tần số rung là (3000 ± 

200) lần/min. 

2. Bàn rung Vebe, tần số làm việc 50Hz, biên độ không tải. 

A.2.2 Thùng chứa 

1. Thùng kim loại hình trụ, đường kính trong 300mm ± 3mm, cao 250mm, thành dày 3mm, đáy dày 

7,5mm. Thùng kín không được rò rỉ và đủ cứng để có tay cầm. 

2. Thùng kim loại hình trụ, đường kính trong 240mm ± 3mm, cao 200mm, thành dày 3mm, đáy dày 

7,5mm. Thùng không được rò rỉ và đủ cứng để có tay cầm. Phần nhô ra phía dưới có thể được cố định 

trên máy lắc Vebe bằng đai ốc. 

A.2.3 Tamper: Dụng cụ hình con dấu đóng để đầm 

Đường kính đáy là 80mm, độ dày là 6mm và 8 lỗ 10mm được mở trên đó; đường kính tay cầm là 16mm 

và chiều cao là 280mm, được cố định toàn bộ. 

A.2.4 Đồng hồ bấm giờ 

Phải ghi lại chính xác ít nhất hai giá trị thời gian. 

A.2.5 Thước đo 

Thước cặp Vernier, thước thép chính xác đến 1mm, dài 300mm. 

A.2.6 Viên bi: 10, khối lượng của viên bi là mb = 2.45g; đường kính của viên bi: D = 3.7936cm 

A.2.7 Cân điện tử hoặc cân cơ khí: phạm vi 100kg, độ chính xác 1g. 

A.2.8 Các loại khác: bay, thìa, thước gỗ, xẻng,... 

A.3 Quy trình thử nghiệm 

A.3.1 Cân khối lượng của thùng chứa bằng cân điện tử được m0 (kg) 

A.3.2 Đặt hai viên bi vào đáy thùng cách nhau 100mm; Sau đó phân hỗn hợp bê tông thành 3 lớp, mỗi 

lớp được đầm 25 lần bằng tamper và vị trí của các viên bi không được thay đổi khi lớp đầu tiên được 

đầm; lớp cuối cùng được làm phẳng. Khi đầm giữ hỗn hợp và thùng chứa không bị rung. 

A.3.3 Bật máy lắc. Khi sử dụng bàn rung tiêu chuẩn, đặt thùng chứa đầy hỗn hợp bê tông vào giữa bàn 

rung, đồng thời khởi động đồng hồ bấm giờ và ghi thời gian T1, T2 (s) khi hai viên bi lắc hoàn toàn ra 
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ngoài hỗn hợp bê tông, chính xác đến 0,01 giây. 

Khi sử dụng bàn rung Vebe, các vít cố định của thùng chứa và bàn rung phải được siết chặt để bàn rung 

và thùng chứa được kết nối tổng thể. Thử nghiệm phải được lặp lại khi thời gian dao động của hai viên bi 

khác nhau 15%. 

A.3.4 Lấy thùng chứa hỗn hợp bê tông ra khỏi bàn rung, cân m2 (kg), đo các chiều cao H1, H2, H3, H4, H5 

(cm) của hỗn hợp bê tông tại các vị trí khác nhau dọc theo mép trên và tính giá trị trung bình 

h=(H1+H2+H3+H4+H5)/5. 

A.4 Tính toán kết quả thử nghiệm 

A.4.1 Tìm chiều cao H (cm) của hỗn hợp bê tông trong thùng 

      H = H0 – h                  (A.4.1) 

Trong đó:  

H  - Chiều cao của hỗn hợp bê tông trong thùng chứa (cm); 

H0  - Chiều cao bên trong thùng chứa (cm); 

h -   Chiều cao trung bình của hỗn hợp bê tông tính từ mép trên của thùng chứa (cm). 

A.4.2 Tính khối lượng của hỗn hợp bê tông m (kg) và khối lượng thể tích ρc (kg/cm3): 

2 0m m m 
 (A.4.2-1) 

e

m

V
 

 (A.4.2-2) 

2V R H  (A.4.2-3) 

 

Trong đó: 

 m   - khối lượng của hỗn hợp bê tông (kg); 

 m2   - tổng khối lượng của hỗn hợp bê tông và thùng chứa (kg); 

m0   - khối lượng của thùng chứa (kg); 

 ρc  - khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông (kg/cm3); 

 V   - thể tích của thùng chứa (cm3); 

R   - bán kính của thùng chứa (cm); 

H   - chiều cao của hỗn hợp bê tông trong thùng chứa (cm). 

A.4.3 Tính khối lượng riêng ρb của viên bi (kg/cm3): 

b
b

b

m

V
   (A.4.3-1) 

Thể tích của viên bi 
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3.

6
b

D
V


  (A.4.3-2) 

Trong đó: 

 ρb  - khối lượng riêng của viên bi (kg/cm3); 

 mb   - khối lượng của viên bi (kg); 

 Vb   - thể tích của viên bi (cm3); 

 D   - đường kính của viên bi (cm). 

A.4.4 Tìm thời gian trung bình để hai viên bi dao động lên trên bề mặt 

1 2

2

t t
t


  (A.4.4) 

Trong đó: 

 t  - thời gian trung bình để 2 viên bi dao động lên bề mặt bê tông (s); 

 t1, t2  - thời gian để hai viên bi dao động ra khỏi hỗn hợp bê tông (s). 

A.4.5 Tính hệ số nhớt động của hỗn hợp bê tông như sau: 

 22

9

c br gt

H

 



  (A.4.5) 

Trong đó: 

η   - hệ số nhớt động của hỗn hợp bê tông (N.s/cm2); 

r   - bán kính của viên bi (cm); 

g   - gia tốc trọng trường, 9,8m/s2; 

t  - thời gian trung bình để 2 viên bi dao động lên bề mặt bê tông (s); 

H   - chiều cao của viên bi nổi ra khỏi hỗn hợp bê tông (cm); 

ρc, ρb  - khối lượng thể tích và khối lượng riêng của hỗn hợp bê tông và viên (kg/cm3). 

A.5 Xử lý kết quả thử nghiệm 

A.5.1 Lấy giá trị trung bình của 3 phép thử hỗn hợp bê tông có cùng tỷ lệ cấp phối và điều kiện thử 

nghiệm làm giá trị đo của hệ số rung động. Khi sai số của một kết quả thử nghiệm đơn lẻ vượt quá 15% 

giá trị trung bình thì bị từ chối; Khi sai số của cả hai dữ liệu vượt quá 15%, thử nghiệm phải được lặp lại. 

A.5.2 Nếu cùng một mẻ hỗn hợp bê tông được sử dụng cho 3 lần thử liên tiếp, thì hỗn hợp bê tông phải 

được kiểm soát để hoàn thành trong vòng 45 phút sau khi rời khỏi máy trộn. Nếu quá 45 phút, phải trộn 

lại cùng một hỗn hợp bê tông và trộn dở thử nghiệm nên được làm lại. 

A.5.3 Hỗn hợp bê tông phải được trộn bằng máy trộn và không nên sử dụng phương pháp trộn thủ công; 

hỗn hợp bê tông đã trộn phải được chất thành đống và phủ các tấm nhựa để ngăn nước bốc hơi. 

A.5.4 Việc lấy mẫu, cân, trộn, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thí nghiệm của nguyên liệu bê 

tông giống như "Quy định thử nghiệm xi măng và bê tông xi măng trong kỹ thuật đường cao tốc" (JTG 

E30) T0551. 
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Phụ lục B 

Phương pháp thử tỷ lệ thể tích sợi trong hỗn hợp bê tông 

 

B.1 Phạm vi áp dụng 

Phương pháp này thích hợp để xác định phần trăm thể tích của sợi trong hỗn hợp bê tông cốt sợi, tức là 

tỷ lệ thể tích của sợi. 

B.2 Thiết bị thí nghiệm 

B.2.1 Xi lanh: thể tích thép 5L; đường kính và chiều cao xi lanh là 186mm ± 2mm, độ dày thành 3mm. 

B.2.2 Cân đĩa: quả nặng 2kg, chính xác đến 2g. 

B.2.3 Cân bàn: nặng 100kg, chính xác đến 50g. 

B.2.4 Bàn lắc: tần số 50Hz ± 3Hz, biên độ không tải 0.5mm ± 0.1mm. 

B.2.5 Búa: cái búa có khối lượng 1kg. 

B.3 Trình tự thí nghiệm 

B.3.1 Hỗn hợp được nạp và lắc theo các quy định sau: 

1. Khi độ sụt của hỗn hợp nhỏ hơn 50mm, vật liệu phải được nạp thành hai lớp và mỗi lớp phải được 

rung bằng bàn rung. 

2. Khi độ sụt của hỗn hợp lớn hơn hoặc bằng 50mm thì chia thành hai lớp, mỗi lớp gõ đều xung quanh 

thành bên 30 lần, sau khi gõ xong thì đệm đáy bằng thanh thép đường kính 16mm, và lắc so le trong 15 

lần. 

B.3.2 Đổ hỗn hợp ra, rửa các sợi thép bằng nước và thu các sợi bằng nam châm; rửa các sợi khác bằng 

nước và cẩn thận lấy từng sợi bằng gương soi. 

B.3.3 Sợi thu được được làm khô đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105oC ± 5 oC, và cân sau khi làm 

nguội đến nhiệt độ phòng, chính xác đến 2g. 

B.4 Tính toán và xử lý kết quả thử nghiệm 

B.4.1 Tính tỷ lệ thể tích sợi 

1. Tỷ lệ thể tích sợi được tính theo công thức (B.4.1): 

100
sf

sf
sf

m
V

V
   (B.4.1) 

Trong đó: 

Vsf   - tỷ lệ thể tích sợi (%); 

msf  - khối lượng sợi trong xi lanh dung tích (g); 

V   - thể tích của xi lanh (L); 

ρsf   - mật độ sợi (kg/m3). 

B.4.2 Xử lý kết quả thử nghiệm 
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1. Giá trị trung bình của hai kết quả đo được là tỷ lệ thể tích sợi. Độ lệch của hai kết quả phải nhỏ hơn 

5% giá trị trung bình, nếu không kết quả không hợp lệ và cần được thử lại. 

2. Sai số của tỷ lệ thể tích sợi được thử bằng phương pháp giặt nước không được vượt quá tỷ lệ thể tích 

sợi theo yêu cầu của tỷ lệ trộn: ± 15%. 
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Phụ lục C  

Phương pháp thử khả năng chống nứt sớm 

 

C.1 Phạm vi áp dụng 

Phương pháp này thích hợp để kiểm tra khả năng chống nứt sớm của các mẫu bê tông xi măng và bê 

tông cốt sợi trong các điều kiện nứt gây ra. Phương pháp này cũng có thể được sử dụng để phát hiện và 

so sánh đánh giá khả năng chống nứt của bê tông cốt sợi và bê tông xi măng trong cùng điều kiện. 

C.2 Thiết bị thử nghiệm 

C.2.1 Khuôn thử nghiệm nứt  

1. Kích thước: 800mm x 600mm x 100mmo 

2. Vật liệu: Được làm bằng thép góc hàn và thép tấm, độ dày của tấm đáy và tấm bên không nhỏ hơn 

5mm, bốn cạnh của khuôn và tấm đáy được cố định bằng bu lông. 

3. Khuôn sử dụng thép góc 50mm x 50mm để hàn 7 cạnh gây nứt song song với cạnh ngắn và kích 

thước chi tiết như trong hình 

 

Hình C.1 Sơ đồ khuôn cho thử nghiệm nứt (đơn vị kích thước mm) 

1- Tấm bên dài; 2- Tấm bên ngắn; 3- Bu lông; 4- Sườn gia cố; 5- Gờ tạo vết nứt; 6- Tấm đáy 

4. Màng polyetylen hoặc tấm polytetrafloetylen được đặt trên bề mặt của tấm đáy như một lớp cách ly. 

5. Số lượng khuôn không ít hơn 3 khuôn. 

C.2.2 Một quạt điện. Tốc độ gió của quạt phải được điều chỉnh để đảm bảo rằng tốc độ gió tại tâm của bề 

mặt mẫu không nhỏ hơn 5 m/s. 

C.2.3 Từ 1 ~ 2 nhiệt kế và ẩm kế, độ chính xác của nhiệt kế phải là ± 0.5oC và độ chính xác của ẩm kế 

tương đối phải là ± 1% 



        TCVN xxxx: 2022  

 98 

C.2.4 Một máy đo gió, độ chính xác không được lớn hơn ± 0,5m / s. 

C.2.5 1 Kính lúp/hiển vi độ phóng đại tối thiểu 40 lần, giá trị vạch chia không được lớn hơn 0,01mm 

C.2.6 1 thước thép, độ chia nhỏ nhất phải là 1mm. 

C.2.7 1 đèn pin hoặc thiết bị chiếu sáng đơn giản khác để phát hiện các vết nứt vi mô ban đầu. 

C.3 Trộn và đổ bê tông 

C.3.1 Theo tỷ lệ cấp phối bê tông/bê tông cốt sợi được tính toán, trộn bê tông theo phương pháp quy 

định trong "Quy định thử nghiệm xi măng và bê tông xi măng trong kỹ thuật đường ô tô" (JTG E30). Kích 

thước hạt lớn nhất danh định của cốt liệu thô bê tông không được vượt quá 31,5mm. 

C.3.2 Đổ bê tông đã trộn vào khuôn theo quy định của Điều C.2.1, rung và đầm bằng bàn rung sau đó 

làm phẳng bề mặt. Ít nhất 2 mẫu mỗi nhóm. 

C.4 Thử nghiệm bẻ khóa sớm 

C.4.1 Quy trình thử nghiệm 

1. Thử nghiệm phải được thực hiện trong phòng có nhiệt độ và độ ẩm không đổi: nhiệt độ 20 °C ± 2 °C và 

độ ẩm tương đối là 60% ± 5%. 

2. Bắt đầu thử nghiệm sau khi làm phẳng mẫu, điều chỉnh vị trí quạt và tốc độ gió thổi bề mặt bê tông sao 

cho tốc độ gió trên tâm bề mặt mẫu 100mm là 5rn/s ± 0,5m/s,. Hướng gió phải song song với bề mặt mẫu 

thử và mép gây nứt. Bắt đầu quan sát quá trình nứt trên bề mặt của tấm. 

3. Thời gian thử nghiệm phải được tính từ khi bê tông được khuấy và thêm nước đến khi kết thúc thử 

nghiệm 24h ± 0.5h. 

4. Chiều dài của vết nứt phải được đo bằng thước thép và khoảng cách đường thẳng giữa hai đầu của 

vết nứt được lấy làm chiều dài vết nứt. Khi có hai vết nứt trên một cạnh, chiều dài của hai vết nứt có thể 

được cộng lại với nhau và chuyển thành một vết nứt. 

5. Trong 3 giờ đầu, quan sát 5 phút/lần, khi phát hiện vết nứt thì 10 phút quan sát một lần; khi xuất hiện 

vết nứt xuyên thấu trên bề mặt bê tông thì quan sát 30 phút một lần. 

6. Chiều rộng vết nứt được đo bằng kính lúp đọc được 40x. Đo chiều rộng tối đa của mỗi vết nứt. 

C.4.2 Ghi lại thời gian nứt ban đầu trên bề mặt của mẫu thử, chiều rộng lớn nhất, chiều dài, số lượng vết 

nứt, tổng chiều dài của các vết nứt và sự thay đổi của chúng theo thời gian. 

C.4.3 Diện tích nứt trung bình, số vết nứt trên một đơn vị diện tích và tổng diện tích nứt trên một đơn vị 

diện tích sẽ được tính theo số liệu vết nứt thu được bằng cách đo bê tông trong 24 phút. 

C.5 Tính toán kết quả thử nghiệm 

C.5.1 Tính toán tổng diện tích nứt trên một đơn vị diện tích 

1. Diện tích nứt trung bình trên mỗi vết nứt: 

1
W .

2

N

i i
i

a L
N

   (C.5.1-1) 
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2. Số lượng vết nứt trên một đơn vị diện tích: 

N
b

A
  (C.5.1-2) 

3. Tổng diện tích nứt trên một đơn vị diện tích: 

 2 2/C a b mm m   (C.5.1-3) 

Trong đó: 

a   - Diện tích nứt trung bình của mỗi vết nứt (mm2 /vết nứt); 

Wi   - chiều rộng lớn nhất của vết nứt thứ i (mm); 

Li   - chiều dài của vết nứt thứ i (mm); 

b   - số vết nứt trên một đơn vị diện tích (số lượng/m2); 

N   - tổng số vết nứt (số lượng); 

A   - diện tích của một tấm phẳng, 0,36m2. 

C.5.2 Tính toán tỷ lệ giảm nứt của bê tông cốt sợi chống nứt 

Trong cùng điều kiện thử nghiệm, tỷ lệ giảm nứt của bê tông cốt sợi chống nứt so với bê tông không có 

sợi cùng cấp phối có thể được tính theo công thức sau: 

100Z ZF

Z

A A

A



   (C.5.2-1) 

1

W
N

Z Zi Zi
i

A L


   (C.5.2-2) 

1

W
N

ZF ZFi ZFi
i

A L


   (C.5.2-3) 

 

Trong đó: 

β  - tỷ lệ giảm nứt của bê tông cốt sợi chống nứt so với bê tông không có sợi (%); 

AZ   - tổng diện tích vết nứt của từng mẫu bê tông xi măng (mm2); 

AZF  - tổng diện tích vết nứt của từng mẫu bê tông cốt sợi chống nứt (mm2); 

WZi  - chiều rộng lớn nhất của vết nứt thứ i trên bê tông xi măng (mm); 

LZi   - chiều dài vết nứt thứ i bê tông xi măng (mm); 

N   - tổng số vết nứt (số lượng); 

WZFi  - chiều rộng lớn nhất của vết nứt thứ i của bê tông cốt sợi chống nứt (mm); 

LZFi  - chiều dài của vết nứt thứ i của bê tông cốt sợi chống nứt (mm). 



        TCVN xxxx: 2022  

 100 

C.5.3 Mỗi nhóm phải lấy tổng diện tích nứt và giá trị trung bình cộng của tốc độ giảm nứt của không ít 

hơn hai mẫu thử để tính toán so sánh. 
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Phụ lục D 

Phương pháp thử đối với viên bê tông 

 

D.1 Phương pháp thử cường độ nén của viên bê tông 

D.1.1 Thiết bị thử nghiệm 

1. Máy thử nghiệm 

Máy thử nghiệm có thể là máy nén hoặc máy thử nghiệm vạn năng. Sai số tương đối của giá trị chỉ định 

của máy thử nghiệm không được lớn hơn ±1%. Giá trị tải trọng hư hỏng dự kiến của mẫu thử không 

được nhỏ hơn 20% và không được lớn hơn 80 % toàn bộ thang đo của máy thử nghiệm. 

2. Tấm đệm 

Chiều dày của tấm thép không được nhỏ hơn 30mm, độ cứng phải lớn hơn HB200 và bề mặt phải phẳng 

và nhẵn. Chiều dài và chiều rộng của tấm phải được chọn theo độ dày danh nghĩa của khối theo Bảng 

D.1.1 

Bảng D.1.1 Kích thước tấm đệm (mm) 

Độ dày danh định của mẫu 
Tấm đệm 

Chiều dài Chiều rộng 

≤ 60 120 60 

80 160 80 

100 200 100 

≥ 120 240 120 

D.1.2 Mẫu vật 

1. Mẫu vật là viên bê tông được sử dụng trong dự án và số lượng mẫu vật là 5. 

2. Hai bề mặt nén của mẫu phải phẳng và song song, nếu không đạt thì bề mặt nén phải được mài hoặc 

san phẳng bằng vữa xi măng và độ dày san phẳng không được nhỏ hơn 5mm. 

D.1.3 Quy trình thử nghiệm 

1. Loại bỏ bụi bẩn dính và các đường gờ trên bề 

mặt mẫu thử, ngâm vào nước ở nhiệt độ phòng 

trong 24 giờ. 

2. Lấy mẫu thử ra khỏi nước, dùng khăn thấm 

sạch nước bám trên bề mặt. Đặt mẫu vào tâm 

của tấm nén dưới của máy thử rồi đặt tấm đệm 

vào vị trí giữa bề mặt trên của mẫu thử, như 

trong Hình D. 1.3. 

3. Khởi động máy thử nghiệm và tăng tải liên tục 

với tốc độ không đổi 0,4-0,6 MPa/s cho đến khi 

mẫu phá hoại và ghi lại tải phá hoại. 

 

Hình D.1.3 Sơ đồ thí nghiệm nén 

1. Tấm ép; 2- Mẫu thử; 3- Tấm áp suất dưới của 

máy thử nghiệm; 4- Lớp san bằng bề mặt 

D.1.4 Tính toán kết quả thử nghiệm 
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Cường độ nén được tính theo công thức (D.1.4): 

c

P
R

A
  (D.1.4) 

Trong đó: 

Rc   - cường độ nén (MPa); 

P   - tải trọng phá hoại (N); 

A   - diện tích của miếng đệm trên mẫu, hoặc vùng chịu nén của mẫu (mm2). 

Kết quả được biểu thị bằng giá trị trung bình của cường độ nén của 5 mẫu thử và giá trị nhỏ nhất của một 

mẫu đơn lẻ, chính xác đến 0,1MPa. 

D.2 Phương pháp thử cường độ kéo uốn của viên bê tông 

D.2.1 Thiết bị thử nghiệm 

1. Máy thử nghiệm 

Máy thử có thể là máy thử kéo uốn, máy thử vạn năng hoặc máy thử nén với khung uốn. Sai số tương 

đối của giá trị và các yêu cầu về dải đo của máy thử nghiệm giống như trong Điều D.1.1. 

2. Thanh gối đỡ và thanh gia tải 

Đường kính của 2 thanh gối đỡ và thanh gia tải là 40mm, chất liệu là thép, một trong hai thanh gối đỡ  có 

thể lăn và điều chỉnh vị trí nằm ngang tùy ý. 

D.2.2 Mẫu thử 

Mẫu thử nghiệm sử dụng các viên bê tông được sử dụng trong dự án, và số lượng là 5 mẫu. 

D.2.3 Quy trình thử nghiệm 

1. Loại bỏ bụi bẩn dính và các đường gờ trên bề 

mặt mẫu thử, ngâm vào nước ở nhiệt độ phòng 

trong 24 giờ. 

2. Lấy mẫu thử ra khỏi nước, dùng khăn thấm 

sạch nước bám trên bề mặt và đặt bề mặt tiếp 

xúc lên trên theo chiều dài của giá đỡ (Hình 

D.2.3). Khoảng cách 2 gối đỡ là 4 lần chiều dày 

của mẫu. Giữa giá đỡ và bề mặt tiếp xúc của 

thanh áp lực và mẫu thử phải có đệm gỗ dán dày 

3 ~ 5mm. 

3. Khởi động máy thử nghiệm, gia tải liên tục với 

tốc độ không đổi 0,04-0,06 MPa / s cho đến khi 

mẫu thử phá họa và ghi lại tải phá hoại. 

 

Hình D.2.3 Sơ đồ thí nghiệm uốn 

1-thanh gối đỡ; 2-mẫu thử; 3-thanh gia tải; 4-tấm 

đệm bằng ván ép 

D.2.4 Tính toán kết quả thử nghiệm 

Cường độ kéo uốn được tính theo công thức (D. 2. 4): 
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2

3

2
f

PL
R

bh
  (D.2.4) 

Trong đó: 

Rf   - cường kéo uốn (MPa); 

P   - tải trọng phá hoại (N); 

L   - khoảng cách tâm giữa hai gối đỡ (mm); 

b   - chiều rộng của mẫu (mm); 

h   - chiều dày mẫu thử (mm). 

Kết quả được biểu thị bằng giá trị trung bình của cường độ kéo uốn của 5 mẫu thử và giá trị nhỏ nhất của 

mẫu thử, chính xác đến 0,01MPa. 
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Phụ lục E 

Phương pháp thử đối với độ bám của bê tông và cốt thép 

 

E,1 Mục đích thử nghiệm và phạm vi áp dụng 

Kiểm tra độ bám của thanh liên kết và bê tông. 

E,2 Thiết bị thử nghiệm 

E, 2.1 Kích thước thử nghiệm: 150mm x 150mm x 150mm, như trong Hình E, 2. 1. Trục thanh ngang 

cách đáy khuôn 75mm. Đầu chôn được nhúng vào thành khuôn và cố định để ngăn cốt thép bị lún, đầu 

còn lại nhô ra khỏi thành khuôn. 

 

Hình E.2.1 Khuôn thử để kiểm tra độ bám 

1 - thành khuôn; 2 - vòng cố định; 3 - vòng cao su 

 

Hình E.2.2 Sơ đồ thiết bị kiểm tra 

độ bám 

1-thanh giằng quả bóng; 2-tấm thép 

trên; 3-đồng hồ đo; 4-giá đỡ; 5-vít 

chặn; 6-thanh thép; 7-mẫu bê tông; 

8-tấm đệm; 9-tấm thép đầu dưới; 

10- thanh thép được nhúng vào mẫu 

E.2.3 Đồng hồ hoặc LVDT ghi biến dạng tự động: độ chính xác 0,001mm. 

E.2.4 Giá đỡ: Được làm bằng kim loại, nó kéo dài trên bề mặt của mẫu thử và có thể được cố định trên 

mẫu thử bằng các vít chặn. Có một lỗ ở giữa phần trên để giữ kim chỉ thị quay số để nó có thể đứng 

thẳng với que đo hướng xuống dưới. 

E.2.5 Máy thử nghiệm đa năng: sai số tương đối của giá trị được chỉ định không được lớn hơn ± 1%; 

phạm vi của nó phải sao cho giá trị tải trọng phá hoại dự kiến của mẫu thử không nhỏ hơn 20% của 

thang đo và cũng không được lớn hơn hơn 80% toàn bộ thang đo của máy thử nghiệm. 
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E.2.6 Thanh gia cố: Khi phát hiện lực bám kéo của thanh giằng thì trực tiếp dùng thanh thép thanh liên 

kết, có đường kính như đường kính của thanh liên kết, chiều dài là 500mm. 

E.3 Quy trình thử nghiệm 

E.3.1 Trước khi tạo hình, dùng bàn chải thép chải các thanh thép được sử dụng trong thử nghiệm có 

cùng kích thước, hình dạng và ren, và lau chúng bằng axeton, không được có vết rỉ và vết dầu. Bề mặt 

trên của đầu thanh thép phải nhẵn và phẳng, vừa khít với khoang dành cho khuôn thử. 

E.3.2 Việc trộn bê tông phải được thực hiện theo phương pháp tiêu chuẩn quy định. Sáu mẫu vật được 

thực hiện cho mỗi độ tuổi thử nghiệm. 

E.3.3 Khi lắp đặt các thanh thép, các đầu tự do của các thanh thép phải được nhúng vào thành khuôn và 

các lỗ trên thành khuôn đi qua các thanh thép phải được lấp đầy bằng các vòng cao su và các vòng cố 

định để cố định các thanh thép. Không được rò rỉ bùn hoặc nước. Khi cần mô phỏng lực kéo ra của xáo 

trộn và lỏng các thanh liên kết, các thanh thép có thể được lắc qua lại trong một thời gian thích hợp trong 

quá trình đông cứng bê tông. 

E.3.4 Quá trình tạo hình và bảo dưỡng bê tông phải theo các yêu cầu sau ngoài các phương pháp tiêu 

chuẩn quy định: 

1. Kích thước hạt tối đa của cốt liệu bê tông không được vượt quá 31,5mm. 

2. Hỗn hợp bê tông phải được đổ thành hai lớp và được rung bằng bàn rung tương ứng. 

3. Sau khi thử nghiệm được hình thành cho đến tuổi thử nghiệm, không được chạm vào các thanh thép, 

và thời gian tháo dỡ phải kéo dài đến hai ngày đêm. Khi tháo khuôn, phải tháo vòng cao su và vòng cố 

định trước, sau đó cẩn thận tháo thành khuôn thử bao bọc thanh thép. 

E.3.5 Sau khi mẫu được lấy ra khỏi vị trí đóng rắn, phải tiến hành thử nghiệm kịp thời để tránh những 

thay đổi đáng kể về độ ẩm và nhiệt độ của mẫu. 

E.3.6 Trong quá trình thử, trước hết lau sạch mẫu thử, kiểm tra hình thức bên ngoài, mẫu thử không 

được có khuyết tật rõ ràng hoặc các thanh thép bị lỏng, lệch. 

E.3.7 Đặt mẫu thử lên tấm đệm có lỗ ở tâm, sau đó đặt vào mâm cặp thử nghiệm đã lắp trên máy thử 

nghiệm vạn năng, sao cho mâm cặp dưới của máy thử nghiệm vạn năng có thể kẹp thanh thép của mẫu 

thử chắc chắn. 

E.3.8 Lắp giá đỡ đồng hồ đo vào mẫu thử và lắp bộ chỉ thị quay số sao cho đầu của thanh chỉ thị quay số 

hướng thẳng đứng xuống dưới và tiếp xúc với mặt trên của thanh thép hơi nhô ra khỏi bề mặt của mẫu 

thử bê tông mảnh. 

E.3.9 Trước khi kéo tải, hãy kiểm tra xem thanh đo mặt đồng hồ có tiếp xúc tốt với bề mặt trên của thanh 

thép không, kim đồng hồ có linh hoạt không và thực hiện các điều chỉnh thích hợp. 

E.3.10 Sau khi ghi số đọc ban đầu của chỉ thị quay số, khởi động máy thử vạn năng và kéo các thanh 

thép ra với tốc độ không tải quá 400 N/s. Mỗi khi thêm một tải nhất định (1 000 ~ 5000N), số đọc chỉ báo 

quay số tương ứng sẽ được ghi lại. 

E.3.11 Khi vượt quá bất kỳ điều kiện nào sau đây, việc chất tải phải được dừng lại: 

1. Thép cây đạt đến điểm chảy. 

2. Bê tông bị nứt. 
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3. Cốt thép đã được kéo ra khỏi bê tông. 

E.4 Tính toán kết quả thử nghiệm 

E.4.1 Trừ số đọc ban đầu khỏi số đọc chỉ thị mặt đồng hồ dưới nhiều tải trọng khác nhau để thu được 

biến dạng trượt dưới mức tải trọng này. 

E.4.2 Khi sử dụng các thanh thép có gân, hãy vẽ đường cong quan hệ tải trọng - biến dạng trượt với giá 

trị trung bình cộng của biến dạng trượt của 6 mẫu, lấy tải trọng làm tọa độ và biến dạng trượt làm áp 

suất. Lấy biến dạng trượt 0,05mm và 0,10mm, tìm tải trọng tương ứng trên đường cong Giá trị trung bình 

của tải trọng ba cấp này chia cho diện tích bề mặt của thanh thép nhúng vào bê tông để lấy cường độ 

bám: 

1 2 3

3

P P P

A


 
  (E.4.2-1) 

A DL  (E.4.2-2) 

Trong đó: 

   - độ bám của thanh thép (MPa); 

P1   - tải trọng khi biến dạng trượt là 0,01mm (kN); 

P2   - tải trọng khi biến dạng trượt là 0,05mm (kN); 

P3   - tải trọng khi biến dạng trượt là 0,10mm (kN); 

A   - diện tích bề mặt của thanh thép được chôn trong bê tông (mm2); 

D   - đường kính danh nghĩa của thanh thép (mm); 

L   - chiều dài của thanh thép chôn (mm). 

E.4.3 Khi sử dụng thanh thép tròn trơn, có thể sử dụng giá trị trung bình của tải trọng lớn nhất trong quá 

trình thử kéo của 6 mẫu thử để tính toán 
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Phụ lục F  

Phương pháp quản lý chất lượng xây dựng 

 

F.1 Phương pháp đánh giá cường độ kéo uốn của bê tông 

F.1.1 Phương pháp thử cường độ kéo uốn của bê tông nên sử dụng phương pháp uốn dầm tiêu chuẩn 

hoặc phương pháp khoan tách lõi, mẫu thử được tạo ra bằng các phương pháp tiêu chuẩn, tuổi mẫu 28 

ngày, thời gian khoan và rút lõi mặt đường nên được kiểm soát trong vòng 28 ~ 56 ngày, khuyến cáo sử 

dụng 28 ngày nếu không trộn tro bay và 28 ~ 56 ngày nếu trộn tro bay. Cường độ chịu kéo khi uốn của 

bê tông bề mặt của từng cấp đường cao tốc phải được lấy mẫu theo tần suất kiểm tra được liệt kê trong 

danh mục tiêu chuẩn chất lượng mặt đường bê tông xi măng và các hạng mục kiểm tra, tần suất và 

phương pháp kiểm tra (Bảng 13.2.1). Giá trị trung bình của mỗi nhóm 3 mẫu thử phải là số liệu tính thống 

kê. 

F.1.2 Các tiêu chí đủ điều kiện về cường độ uốn và kéo của bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Khi số lượng nhóm mẫu lớn hơn 10 nhóm, cường độ kéo uốn trung bình phải đảm bảo: 

cs rf f K                 (F.1.2-1) 

v cC f                  (F.1.2-2) 

Trong đó: fcs: Cường độ kéo uốn trung bình đảm bảo yêu cầu (MPa); 

   fr: Cường độ kéo uốn thiết kế (MPa); 

   K: Hệ số tùy thuộc vào số mẫu trong nhóm, tra Bảng F.1.2; 

   : Sai số bình phương trung bình của cường độ kéo uốn tính theo công thức (F.1.2-2): 

   Cv: Hệ số biến thiên của cường độ kéo uốn; 

cf : Giá trị trung bình của cường độ kéo uốn của các mẫu thử. 

Bảng F.1.2 Bảng hệ số K theo số nhóm mẫu 

Số nhóm mẫu n 11-14 15-19 20 

K 0.75 0.70 0.65 

Khi số lượng nhóm mẫu thử là 11-19 nhóm, một nhóm có độ bền kéo khi uốn tối thiểu được phép nhỏ 

hơn 0.85fr, nhưng không nhỏ hơn 0.8fr.  

Khi số lượng nhóm mẫu lớn hơn hoặc bằng 20 nhóm, cường độ chịu kéo uốn tối thiểu fmin của đường cao 

tốc và đường cấp một không được nhỏ hơn 0.85fr, các đường khác cho phép cường độ kéo uốn tối thiểu 

dưới 0.85fr, nhưng không nhỏ hơn 0.8fr. Giá trị của hệ số biến thiên thống kê Cv của cường độ kéo uốn 

không được vượt quá phạm vi quy định trong Bảng 5.2.2-1. 

Khi số lượng nhóm mẫu thử ít hơn hoặc bằng 10 nhóm, có thể sử dụng phương pháp phi thống kê để 

đánh giá, lúc này cường độ kéo uốn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

Giá trị trung bình của cường độ kéo uốn: 
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1.15cs rf f                 (F.1.2-3) 

Cường độ kéo uốn tối thiểu: 

min 0.85 rf f                 (F.1.2-4) 

2. Hệ số biến thiên thống kê Cv của cường độ kéo uốn phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế. 

F.1.3 Khi thí nghiệm uốn dầm tiêu chuẩn để đánh giá cường độ kéo uốn trung bình fcs, cường độ kéo uốn 

tối thiểu fmin và hệ số biến thiên thống kê Cv, nếu một trong các giá trị không đáp ứng các yêu cầu trên, thì 

phải khoan nhiều hơn 3 lõi khoan D150mm trong phạm vi 1km trên mỗi làn của đoạn không đạt, thí 

nghiệm cường độ ép chẻ, chuyển đổi sang cường độ kéo uốn thông qua công thức thống kê thực nghiệm 

của dự án tương ứng, đảm bảo cường độ kéo uốn trung bình fcs và giá trị nhỏ nhất fmin phải đạt yêu cầu. 

F.2 Phương pháp quản lý động chất lượng công trình 

F.2.1 Đơn vị thi công cần lấy hệ số biến thiên (hoặc độ lệch tiêu chuẩn) của các chỉ số kiểm tra chất 

lượng thử nghiệm làm chỉ số đánh giá chủ yếu cho cấp công trình. Đơn vị thi công cần tổng kết kinh 

nghiệm, bài học của mình để tự xác lập các giá trị giới hạn cho phép đối với hệ số biến thiên trên từng chỉ 

tiêu chất lượng công trình và lấy đó làm chỉ tiêu quản lý xây dựng. 

F.2.2 Trong quá trình thi công đường cao tốc và các tuyến đường cấp cao, đơn vị thi công cần thiết lập  

cơ sở dữ liệu chất lượng công trình bằng máy tính, nhập tất cả các loại dữ liệu tại các thời điểm và vẽ 

các đường cong của kết quả thử nghiệm từng ngày một hoặc giá trị trung bình của kết quả thử nghiệm 

từng ngày. Kiểm tra dữ liệu thử nghiệm để đảm bảo rằng chúng nằm trong phạm vi sai số cho phép của 

tiêu chí, nếu có dữ liệu không đảm bảo yêu cầu, cần tiến hành phân tích cẩn thận để tìm nguyên nhân và 

thực hiện các biện pháp khắc phục. Tính và phân tích các biểu đồ giá trị trung bình f , khoảng chênh 

lệch R {R=max-min}, độ lệch chuẩn S và hệ số biến thiên Cv trong các giai đoạn (một ngày hoặc một 

khoảng cách nhất định). Nội dung của hồ sơ phải bao gồm vị trí lấy mẫu, người thử nghiệm, mẫu thử 

nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm và đánh giá tính đủ điều kiện, v.v.. 

F.2.3 Kiểm soát chất lượng công trình bằng cách xây dựng các biểu đồ kiểm soát các chỉ tiêu kỹ thuật. 

Biểu đồ kiểm soát thường dùng là biểu đồ giá trị trung bình và khoảng R (biểu đồ f - R như Hình F.2.3-

1). Vẽ đường cong phân phối chuẩn của chỉ tiêu cần kiểm soát (Hình F.2.3-2). Biểu đồ quản lý có sẵn để 

có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Khi nhận thấy độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên tăng lên, cần phân tích 

nguyên nhân và nghiên cứu các giải pháp khắc phục. 

F.2.4 Trong biểu đồ kiểm soát f - R, giá trị trung bình f được lấy làm đường trung tâm CL, giới hạn trên 

của kiểm soát chất lượng là UCL và giới hạn dưới của kiểm soát chất lượng là LCL. Giới hạn kiểm soát 

chất lượng thể hiện trên biểu đồ để xác định phạm vi biên độ dao động bình thường cho phép của kỹ 

thuật thi công. Khi vượt quá giới hạn trên và giới hạn dưới của kiểm soát chất lượng, nó sẽ được coi là 

bất thường thi công hoặc dữ liệu thử nghiệm bất thường. Đường trung tâm, giới hạn trên của kiểm soát 

chất lượng và giới hạn dưới của kiểm soát chất lượng được tính theo công thức sau: 

Biểu đồ f : 

     CL f                   (F.2.4-1) 
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     2UCL f A R                 (F.2.4-2) 

     2LCL f A R                 (F.2.4-3) 

Biểu đồ R: 

     CL R                   (F.2.4-4) 

     4UCL D R                 (F.2.4-5) 

     3LCL D R                 (F.2.4-6) 

Trong đó: CL: Đường trung tâm của biểu đồ kiểm soát chất lượng f - R (giá trị mong muốn) 

   UCL: Giới hạn trên của biểu đồ kiểm soát chất lượng f - R 

   LCL: Giới hạn dưới của biểu đồ kiểm soát chất lượng f - R 

f :  Giá trị trung bình của các trung bình f các kết quả thử nghiệm trong mỗi nhóm 

R :  Giá trị trung bình của các khoảng R các kết quả thử nghiệm trong mỗi nhóm 

A2, D3, D4: Các hệ số được sử dụng trong biểu đồ kiểm soát xác định bởi số lượng nhóm thử 

nghiệm của kết quả thử nghiệm, tra Bảng F.2.4 

Bảng F.2.4 Bảng hệ số biểu đồ kiểm soát 

Số thử nghiệm n trong 

một tổ kết quả thí 

nghiệm 

d2 d3 A2 D4 D3 

2 1.128 0.853 1.880 3.267 — 

3 1.693 0.888 1.023 2.575 — 

4 2.059 0.880 0.729 2.282 — 

5 2.326 0.864 0.577 2.115 — 

6 2.534 0.848 0.483 2.004 — 

7 2.704 0.833 0.419 1.924 0.076 

8 2.847 0.820 0.373 1.864 0.136 

9 2.970 0.808 0.337 1.816 0.184 

10 3.078 0.797 0.308 1.777 0.223 

∞ — — 3 / (d2n
1/2) 1 + 3d3 / d2 1 - 3d3 / d2 

F.2.5 Tiêu chuẩn chất lượng hoặc phạm vi chênh lệch cho phép của một chỉ tiêu được đánh dấu trong 

biểu đồ kiểm soát f - R và biểu đồ phân phối xác suất. Việc vượt quá các giá trị trong phạm vi này (tức là 

kỹ thuật thi công không đủ tiêu chuẩn) cần được đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý thích 

hợp. 
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Hình F.2.3-1 Biểu đồ f - R của chỉ tiêu F (mm) theo ngày thi công 

 
Hình F.2.3-2 Biểu đồ đường cong phân phối chuẩn (Histogram) của chỉ tiêu F (mm)  

F.2.6 Khoảng chênh lệch của các giá trị trong nhóm có thể được đánh dấu trong biểu đồ quản lý f - R và 

biểu đồ phân phối xác suất. Việc vượt quá các giá trị trong phạm vi này (tức là chất lượng kỹ thuật thi 

công giảm xuống) cần được đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp. 

F.2.7 Việc quản lý động chất lượng công trình đã được thực hiện với sự hỗ trợ của máy tính điện tử. Có 

nhiều phần mềm thống kê cho phép dễ dàng vẽ các biếu đồ kiểm soát như Minitab, SAS JMP,… Bộ phận 

quản lý xây dựng có thể xem xét hoặc kiểm tra tất cả các dữ liệu bất cứ lúc nào. 

F.2.8 Sau khi hoàn thành việc xây dựng, nhà thầu thi công cần tổng hợp tất cả các dữ liệu, tính giá trị 

trung bình, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên. Vẽ biểu đồ chất lượng thi công hoặc đường cong phân 

phối chuẩn của toàn bộ dự án làm mục tiêu quản lý doanh nghiệp cho các dự án tiếp theo. Nội dung cơ 

sở dữ liệu và quản lý chất lượng động nên được lưu trữ trên đĩa CD lâu dài. 
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Phụ lục G 

(tham khảo) 

Một số thông tin bổ sung  

 

G.1  Đường đô thị 

Đường đô thị là đường nằm trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị; được phân cấp, phân 

loại theo quy định hiện hành, cụ thể trong Bảng I.1. 

Bảng I.1 – Phân cấp, phân loại đường đô thị 

Cấp đường Loại đường 

Cấp đô thị 

1. Đường cao tốc đô thị 

2. Đường trục chính đô thị 

3. Đường chính đô thị 

4. Đường liên khu vực 

Cấp khu vực 

5. Đường chính khu vực 

6. Đường khu vực 

Cấp nội bộ 

7. Đường phân khu vực 

8. Đường nhóm nhà ở 

9. Đường xe đạp 

10. Đường đi bộ 

 

G.2  Với mục đích tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường (?)   

 

 

 


