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Tóm tắt: 
 

Sử dụng nhựa đường Polimer (Polimer Modified Bitumens-PMB) nhập khẩu hiện nay được xem 

như giải pháp duy nhất để kháng lún cho đường bộ Việt Nam. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã 

tiến hành sử dụng vụn cao su từ lốp xe phế thải thay cho hạt nhựa SBS (Styrene-Butylene-Styrene) 

trong thành phần của nhựa đường PMB để pha trộn với hỗn hợp nhựa đường, đã không những 

nâng cao chất lượng của nhựa đường qua việc cải thiện các thông số chính như: độ kim lún, điểm 

hóa mềm, độ đàn hồi, độ nhớt động học,… mà còn làm giảm giá thành sản phẩm cũng như giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hỗn hợp nhựa đường như kích cỡ 

hạt vụn cao su/nhựa đường và nhiệt độ phối trộn đã được khảo sát và các giá trị tối ưu đã được xác 

định qua việc lập và giải bài toán qui hoạch thực nghiệm. So sánh chất lượng của hỗn hợp tối ưu 

của nhựa đường và vụn cao su từ lốp xe phế thải với nhựa đường PMBI, cho phép đánh giá tiềm 

năng tái sử dụng của vật liệu phế thải này. 
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Abstract: 
 

Using imported polymer modified bitumens (PMB) are now considered as the only measure to 

reinforce the subsidence resistance for road network in Vietnam. In this study, the addition of scrap 

tire rubber (STR) instead of using SBS (Styrene-Butylene-Styrene) polymer grain into the asphalt 

mixtures will not only enhance the quality of asphalt mixture by improving important 

specifications such as: the penetration index, the softening point, the elastic modulus and the 

kinematic viscosity, but also lower the production costs as well as limit environmental pollution. 

The influence of the principal factors such as: scrap tire rubber size, scrap tire rubber/asphalt 

mixtures ratio and temperature on quality of asphalt mixture has been ascertained and their 

optimum values are determined by establishing and solving an experimental programming 

problem. Comparing the quality of optimum STR-asphalt mixture with asphalt PMBI allows 

evaluating the potential reuse of this waste material.   
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