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Tóm tắt: 
 

Mặt đường bê tông xi măng (BTXM) trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi được thi 
công và đưa vào khai thác vào đầu năm 2004. Đường thiết kế cấp III, vận tốc 60km/h và thời hạn 
phục vụ yêu cầu của mặt đường là 20 năm. Sau khi đưa đường vào khai thác một thời gian ngắn, 
mặt đường đã bắt đầu xuất hiện các hư hỏng. Đến năm 2016 (sau 13 năm khai thác); mặt đường 
BTXM đã hư hỏng nặng với số lượng lớn, nhiều dạng khác nhau và Cục Quản lý đường bộ III đã 
tiến hành sửa chữa toàn diện. Để có thể xác định các  nguyên nhân gây hư hỏng của mặt đường, 
nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, đo đạc và thí nghiệm xác định các thông số cần thiết và 
kiểm toán lại khả năng chịu lực của kết cấu mặt đường. Kết quả cho thấy, chiều dày không đủ (24 
cm) và chiều dài quá lớn (6,0 m) của tấm BTXM là nguyên nhân chính dẫn đến phá hoại mặt 
đường BTXM dưới tác dụng của tải trọng giao thông và chênh lệch nhiệt độ.  
.      

          Từ khóa: Mặt đường bê tông xi măng; Hư hỏng mặt đường bê tông xi măng; Cường độ kéo 
uốn; Tải trọng giao thông; Chênh lệch nhiệt độ.  
 

 
Abstract: 
 

Cement concrete pavement on 1A National Highway, road section through Quang Ngai city 
was constructed and put into operation in early 2004. The road is designed with standard 
category III, the speed is 60 km/h and service life of pavement is 20 years. After operating 
for a short time, the pavement began to suffer distresses. By 2016 (after 13 years of 
operation), the pavement was severely distressed in different types, and Road Management 
Department No.3 carried out a comprehensive repair. In order to determine causes of 
deterioration of the pavement, research team has conducted a survey, measured and 
experimented to determine required parameters and audited bearing capacity of pavement 
structure. The results have showed that insufficient thickness (24 cm) and excessive length 
(6.0 m) of cement concrete slab are main causes of fatigue failure of the pavement under the 
effect of traffic loads and temperature gradient.         
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