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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài  
 Mạng lưới giao thông nông thôn những năm gần đây đã có 
sự đầu tư mạnh mẽ. Rất nhiếu tuyến đường nông thôn đã được bê 
tông hóa theo chủ trương xã hội hóa nhà nước và nhận dân cùng làm. 
Tất cả thành quả này đã mang lại diện mạo mới cho nông thôn và 
nhiều thay đổi tích cực đến đời sống của người nông dân. 

Quảng Nam là tỉnh được đánh giá là đi đầu trong xây dựng 
giao thông nông thôn với hàng ngàn cây số đường bê tông được xây 
dựng, giải quyết cơ bản tình trạng mưa bùn nắng bụi không chỉ ở các 
huyện đồng bằng mà cả ở các xã trung du miền núi. Tuy nhiên, thực 
tế cũng nảy sinh một số vấn đề về chất lượng khi sau một thời gian 
sử dụng mặt đường bê tông xi măng bắt đầu bong tróc lớp mặt, vỡ 
góc cùng với việc xuất hiện các vết nứt dọc, ngang. Hiện nay trên địa 
bàn huyện có nhiều tuyến đường đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng, 
giao thông đi lại khó khăn, nhu cầu đầu tư sửa chữa, nâng cấp trong 
thời gian tới thật sự cấp thiết.  

 Trên cơ sở đó tác giả đề xuất đề tài “Đánh giá tình trạng hư 
hỏng mặt đường BTXM nông thôn và đề xuất biện pháp khắc phục 
trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”  
2. Mục tiêu nghiên cứu 

* Mục tiêu tổng quát 
 Đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, phục vụ sản xuất, đảm bảo 

lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội 
của khu vực nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, 
văn hóa cho nhân dân; 
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Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đồng bộ, hiện 
đại.  

* Mục tiêu cụ thể 
 Đánh giá hiện trạng khai thác mặt đường BTXM nông thôn 

trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam; 
 Khảo sát và phân tích các nguyên nhân hư hỏng mặt đường 

BTXM nông thôn trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam; 
 Đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng trên. 

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
  Đối tượng nghiên cứu: Mặt đường bê tông xi măng nông 

thôn trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 
Phương pháp nghiên cứu:  

+ Lý thuyết; 
+ Phương pháp khảo sát thực trạng và thí nghiệm hiện trường; 
+ Phân tích; 
+ Đánh giá; 
+ Đề xuất. 

4. Bố cục luận văn 
Chương 1: Những vấn đề chung về mặt đường BTXM giao 

thông nông thôn ở Việt Nam và hiện trạng giao thông nông thôn trên 
địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

Chương 2: Các kết quả nghiên cứu thực tế mặt đường 
BTXM giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam.  

Chương 3: Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng 
mặt đường BTXM giao thông nông thôn ở huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam. 
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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG  

XI MĂNG GIAO THÔNG  NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM VÀ 
HIỆN TRẠNG GTNT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ MẶT ĐƯỜNG BTXM GIAO THÔNG 
NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM 

1.1.1. Tổng quan giao thông nông thôn ở Việt Nam 
 Thực tế cho thấy, hệ thống đường nông thôn chưa theo kịp 
với tốc độ phát triển và tiềm lực của các vùng kinh tế sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp. Hệ thống đường giao thông nông thôn chưa được 
phủ kín và chưa có sự kết nối liên hoàn từ hệ thống đường tỉnh, 
đường huyện xuống nông thôn, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, 
miền núi, biên giới, hải đảo.  
  Việt Nam nằm trong vùng khí hậu thường xuyên biến đổi, 
lượng mưa lớn, nhiệt độ tương đối cao trong mùa hè, bức xạ mặt trời 
mạnh, các nhân tố này làm tuổi thọ của mặt đường bê tông asphalt 
giảm nhanh. Chính vì vậy mà, đường bê tông xi măng tuy có chi phí 
xây dựng ban đầu cao hơn nhưng chi phí duy tu bảo dưỡng thấp, tuổi 
thọ cao hơn, đặc biệt các vùng thường xuyên bị lũ lụt và ngập nước, 
rất phù hợp với điều kiện khí hậu ở nước ta. Thêm vào đó ngành 
công nghiệp xi  măng ở nước ta hiện nay đã đạt sản lượng 45 triệu 
tấn/năm và sẽ tăng tới 60 triệu tấn vào năm 2016. Đây sẽ là nguồn 
nguyên liệu chính, dồi dào để mỗi năm có thể xây dựng hàng trăm 
km đường BTXM. 
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1.1.2. Các ưu, nhược điểm chính của mặt đường BTXM 
nông thôn 

a. Một số ưu điểm chính của mặt đường BTXM nông thôn 
b. Một số nhược điểm của mặt đường BTXM giao thông 

nông thôn 
1.2. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC MẶT ĐƯỜNG BTXM NÔNG 
THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH 
QUẢNG NAM 

1.2.1.  Đặc điểm chung mạng lưới của hạ tầng giao thông 
nông thôn trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

Thăng Bình là huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam, cách thành 
phố Tam Kỳ khoảng 10km về hướng Bắc. Huyện có vị trí địa lý 
thuận lợi: có tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14E và đường tỉnh ĐT 613 
chạy qua, ngoài ra huyện còn có chiều dài bờ biển 21 km và tuyến 
đường sắt Bắc - Nam dài 14 km. 

• Hệ thống mạng lưới đường bộ 
Bảng 1.1. Hệ thống mạng lưới đường bộ của huyện Thăng Bình 

Loại đường Chiều dài (km) Tỷ lệ (%) 

Quốc lộ 38,5 2,44 

Đường tỉnh 21,2 1,34 

Đường huyện 178,5 11,31 

Đường xã 79,17 5,02 

Đường nội thị 10,9 0,69 

Đường thôn 1.250,0 79,20 

 
• Kết cấu mặt đường 
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 Bảng 1.2. Các loại kết cấu mặt đường của huyện Thăng Bình 

Kết cấu mặt đường Tỷ lệ (%) Chiều dài (km) 

Bê tông xi măng 
chiếm 

17,27 272,57 

Bê tông nhựa chiếm 2,49 39,3 

Nhựa chiếm 3,14 49,5 

Đá dăm, cấp phối 
chiếm 

4,43 69,9 

Đường đất chiếm 72,67 1.147,0 

 
 Dự án quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Thăng 
Bình giai đoạn 2006 - 2015 được lập dựa trên cơ sở căn cứ vào thực 
trạng mạng lưới giao thông của huyện, khắc phục những hạn chế, 
những yếu điểm, phát huy thế mạnh, ưu điểm nhằm đưa huyện 
Thăng Bình trong tương lai sẽ có một mạng lưới giao thông nông 
thôn liên hoàn, hợp lý; thông suốt bao gồm các trục dọc, trục ngang, 
các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn tạo thành trục giao 
lưu giữa huyện Thăng Bình với trung tâm tỉnh lỵ cũng như nối liền 
các huyện, tỉnh liền kề; xoá dần sự ngăn cách giữa nông thôn và 
thành thị, giữa miền núi và đồng bằng, ven biển.  

1.2.2. Tình hình chung về khai thác mặt đường BTXM 
giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam 
  Ở nông thôn huyện Thăng Bình, các phương tiện giao thông 
chủ yếu là các loại xe tải hạng nhẹ, hạng trung, các loại xe công nông, 
xe tự chế v.v. Chính vì vậy mà ở nông thôn thường xuyên xảy ra tình 
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trạng các loại xe chở quá tải lưu thông trên các tuyến đường, đặc biệt 
là vào các vụ mùa. Chính điều này là nguyên nhân dẫn đến việc hư 
hỏng và xuống cấp nghiêm trọng trên các tuyến đường giao thông 
nông thôn.  
 Mặc dù mạng lưới đường BTXM phân bố tương đối dày đặc 
trên phạm vi toàn Huyện, nhưng cũng đang còn rất nhiều thách thức 
trước ngưỡng cửa của sự phát triển và đòi hỏi những vấn đề cần phải 
được giải quyết, như sự chưa cân đối giữa nguồn vốn cho đầu tư phát 
triển và cho bảo trì đường giao thông nông thôn, thiếu vốn cho các 
vùng nông thôn đang còn trong tình trạng khó khăn, kinh tế chưa 
phát triển. Bên cạnh đó, việc sử dụng vốn trong các dự án đầu tư giao 
thông nông thôn cũng cần phải xem xét thêm về hiệu quả kinh tế, 
chống lãng phí. 
 Vì vậy, theo chiến lược phát triển giao thông nông thôn đến 
năm 2020, giao thông nông thôn huyện còn rất nhiều vấn đề phải giải 
quyết và cần được cụ thể hoá bằng những chính sách và kế hoạch 
ngắn hạn, dài hạn để đưa nông thôn Huyện Thăng Bình nói riêng và 
nông thôn Việt Nam nói chung phát triển lên một tầm cao mới. 
1.3. HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BTXM NÔNG 
THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH 
QUẢNG NAM 

1.3.1. Bong tróc lớp vữa bề mặt và trơ cốt liệu 
 Hư hỏng liên quan đến việc thiết kế thành phần cấp phối 
(nước, cốt liệu, xi măng thiết kế không đúng dẫn đến bê tông xi 
măng không đủ cường độ), công tác bảo dưỡng bê tông thực hiện sơ 
sài dẫn đến bê tông bị mất nước nhanh, bê tông co ngót đột ngột gây 
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nứt nẻ làm chất lượng bề mặt bê tông giảm. Cũng có trường hợp 
bong tróc do xe quá tải chạy qua thường xuyên. 

1.3.2. Vỡ góc 
Nguyên nhân chính gây nên các vết nứt gãy này là do điều 

kiện chỗ nền móng của tấm xấu, tại vị trí này chuyển tiếp tải trọng 
lớn và khả năng truyền lực kém. Ngoài ra, tại vị trí này diện tích tiếp 
xúc của tấm bê tông với nền tương đối nhỏ, do đó độ võng tại vị trí 
này rất lớn, tương ứnglà ứng suất kéo lớn, dễ gây phá hoại.  

1.3.3. Nứt ngang giữa tấm và vị trí gần khe nối 
Dưới tác dụng của tải trọng xe (đặc biệt là xe có tải trọng 

lớn) và phản lực của đất nền sẽ gây ra độ vồng cho tấm ở khu vực 
giữa các lốp xe, tương ứng mặt trên của tấm ở khu vực này sẽ chịu 
kéo. Nếu ứng suất kéo trong thớ chịu kéo trong vùng này vượt quá 
cường độ chịu kéo uốn của bê tông tấm sẽ bị phá hoại – nứt, gãy.  

1.3.4. Vết nứt rạn chân chim 
Rạn chân chim là hiện tượng toàn bộ những vết nứt nhỏ tạo 

trên bề mặt tấm, hiện tượng này có thể phát triển thành bong vảy - 
màng vữa xi măng trên bề mặt tấm bong ra từng mảnh nhỏ. 

Nguyên nhân chính là do thiếu sót trong thi công (mất nước 
quá nhanh trong thời gian ninh kết của bê tông do khâu bảo dưỡng bê 
tông ban đầu kém).  

1.3.5. Gãy, vỡ tấm 
Ngoài những dạng phá hoại đã được liệt kê ở trên, qua khảo 

sát cho thấy còn có hiện tượng tấm BTXM bị vỡ, sụp. Những vết nứt 
gãy sụp này xuất hiện tại vị trí các ổ gà đã có trước khi đổ mặt đường 
bê tông. Đặc biệt là tại các vị trí ổ gà có sẵn trên nền đường cũ. Dưới 
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tác dụng của tải trọng lớn từ lốp xe, tại các vị trí này tấm sẽ bị võng 
nhiều hơn và dẫn đến sư phá hoại của tấm. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 Qua khảo sát chung ở nước ta về tổng thể mạng lưới đường 
giao thông nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu của dân cả về số 
lượng và chất lượng. Dựa trên số liệu nghiên cứu trên tình hình hiện 
trạng giao thông trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam 
nhận thấy mặt đường BTXM chiếm phần lớn khoảng 17,27% tổng số 
tuyến đường. Khảo sát cũng cho thấy một số tuyến đường đã và đang 
trong tình trạng bị phá hoại, hư hỏng do rất nhiều nguyên nhân cần 
có biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời.Vấn đề cấp thiết cần đặt ra 
là việc xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng để lựa chọn biện 
pháp khắc phục cụ thể cho từng tuyến đường. 

 
CHƯƠNG 2 

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM  
MẶT ĐƯỜNG BTXM GIAO THÔNG NÔNG THÔN  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 
 

2.1. CÁC TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM 
2.1.1. Quy trình thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn đất đắp. 
2.1.2. Quy trình thí nghiệm đo độ bằng phẳng mặt đường. 
2.1.3. Quy trình thí nghiệm độ chặt bằng phương pháp 

rót cát 
2.1.4. Quy trình thí  nghiệm cường độ nén của bê tông 

(Súng bật nẩy TCVN 9334 : 2012) 
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 2.1.5. Quy trình thí nghiệm nén cường độ bằng phương 
pháp phá hoại 
2.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MẶT ĐƯỜNG 
BTXM NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, 
TỈNH QUẢNG NAM 

2.2.1. Hiện trạng các tuyến thí nghiệm hiện trường 
 Để đánh giá tổng quát các nguyên nhân gây hư hỏng mặt 

đường BTXM trên địa bàn huyện Thăng, tỉnh Quảng Nam, tác giả đã 
tiến hành khảo sát và chọn những tuyến đường đặc trưng, tiến hành 
các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ bản. Từ đó phân tích rõ 
nguyên nhân và đưa ra kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng mặt đường BTXM NT trên địa bàn huyện.  
 2.2.2. Kết quả và kết luận thí nghiệm 

Các kết quả thí nghiệm được thể hiện từ bảng 2.5 đến 2.18. 
Kết luận chung 
Từ việc khảo sát và thí nghiệm hiện trường đối với các tuyến 

đường cho thấy  tất cả các chỉ tiêu đều không đạt, đặc biệt là cường 
độ. Như vậy các nhân tố gây ra dự suy giảm chất lượng cường độ 
đường giao thông nông thôn bao gồm. Môi trường  của đường, chất 
lượng kỹ thuật của thiết kế và thi công, thành phần lưu lượng và tải 
trọng xe. 

2.2.3. Đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan 
ảnh hưởng đến chất lượng các tuyến đường nghiên cứu 

a.  Môi trường vật chất của đường BTXM 
b.  Chất lượng kỹ thuật của thiết kế và thi công 
c.  Thành phần, lưu lượng và tải trọng xe 
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2.3. PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG MẶT 
ĐƯỜNG BTXM NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
THĂNG BÌNH TỈNH QUẢNG NAM 

2.3.1. Các yếu tố liên quan đến thiết kế kết cấu nền - áo 
đường 

  Thiết kế kết cấu nền đường: Là chọn và bố trí hợp lý các lớp 
vật liệu phù hợp với chức năng và yêu cầu của lớp móng, chọn các 
giải pháp tăng cường cường độ và sự ổn định cường độ của khu vực 
tác dụng (bao gồm cả các giải pháp thoát nước nếu cần).  
  Tính toán cường độ mặt đường BTXM: Theo phương pháp 
tính toán cường độ mặt đường cứng đang sử dụng ở nước ta hiện 
nay. Một trong số những thông số quyết định chiều dày mặt 
đường BTXM là tải trọng trục tính toán và số trục xe tính toán.  

  Khi xe đứng yên: tải trọng tĩnh thẳng đứng Q của ô tô sẽ 
truyền xuống mặt đường thông qua các bánh xe, phản lực R của mặt 
đường có giá trị bằng Q từ tâm vệt tiếp xúc của bánh xe và có hướng 
ngược lại. 
  Khi xe chạy: tải trọng động của ô tô cũng tác dụng lên mặt 
đường thông qua các bánh xe, bao gồm: tác dụng của tải trọng thẳng 
đứng và tác dụng của tải trọng nằm ngang. 
  Tải trọng thẳng đứng phân bố xuống mặt đường thông qua 
vệt bánh xe. Tại tâm vệt tiếp xúc áp lực thẳng đứng có giá trị lớn 
nhất. Ứng suất do tải trọng thẳng đứng gây ra tắt dần theo chiều sâu 
mặt đường. 

Dưới tác dụng của áp lực thẳng đứng tĩnh và động, nền 
mặt đường sẽ phát sinh biến dạng lún, dập, vỡ... 
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Tải trọng nằm ngang phát sinh do ma sát giữa bánh xe và 
mặt đường trong các trường hợp: Do mô men quay Mk ở bánh xe 

khi xe chuyển động. Lực này sẽ rất lớn khi xe bắt đầu chuyển bánh, 
lên hoặc xuống dốc lớn; Do lực ly tâm khi xe chạy trong đường cong 
nằm; Do hãm xe; Do xe không hoàn toàn chuyển động trong mặt 
phẳng lăn (lắc ngang). 

2.3.2. Các yếu tố liên quan đến thiết kế hỗn hợp BTXM 
  Lựa chọn thành phần cấp phối: đây là công việc quan 
trọng nhất đối với thiết kế hỗn hợp bê tông xi măng. Vì cấp phối 
cốt liệu là đặc tính rất quan trọng của hỗn hợp cốt liệu. Nó ảnh 
hưởng đến hầu hết các đặc tính quan trọng của hỗn hợp, bao gồm 
độ cứng, độ ổn định, độ bền, độ thấm nước, độ linh động, khả năng 
chịu mỏi, cường độ chống trượt và khả năng chống lại các hư 
hỏng do ảnh hưởng của nước. 

2.3.3. Các yếu tố liên quan đến chất lượng thi công 
  Thực tế cho thấy những hư hỏng của mặt đường bê tông xi 
măng do chất lượng thi công kém thường xuất phát từ các nguyên 
nhân chủ yếu là: 
  Chọn vật liệu không đúng thiết kế: Như đã phân tích ở trên, vật 
liệu cấu tạo các lớp trong kết cấu áo đường sẽ hình thành nên cường độ 
chung của kết cấu tổng thể nền - áo đường; quyết định khả năng chống lại 
biến dạng của mặt đường dưới các tác nhân phá hoại. 
  Nhiệt độ - điều kiện thi công chưa đúng: Trong thi công mặt 
đường BTXM, nhiệt độ thi công và điều kiện thi công đóng vai trò 
quyết định đến chất lượng sản phẩm. Quy trình thi công mặt 
đường BTXM hiện nay quy định rất chặt chẽ về nhiệt độ thi công 
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và điều kiện thi công mặt đường BTXM. Những hư hỏng do 
nguyên nhân này là do công tác giám sát không tốt. 

2.3.4. Công tác duy tu bảo dưỡng 
  Thực trạng hiện nay, công tác điều tra xác định các loại hư 
hỏng mặt đường còn kém và hạn chế dẫn đến không xác định 
rõ được nguyên nhân gây hư hỏng, vì thế việc bảo trì được thực hiện 
không đúng cách, không kịp thời đã làm cho mặt đường dưới tác 
dụng của các nhân tố phá hoại (tải trọng xe, môi trường…) đã hư 
hỏng lại càng thêm hư hỏng khiến công tác khắc phục và sửa chữa 
càng trở nên khó khăn hơn. 
2.4. ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG MẶT 
ĐƯỜNG BTXM NÔNG THÔN TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 
THÍ NGHIỆM 

2.4.1. Hư hỏng cấu trúc mặt đường 
Tác dụng của tải trọng trùng phục thường làm xuất hiện các 

lổ hổng gần các khe ngang và góc tấm, các lổ hổng này là nguyên 
nhân sinh ra các đường nứt ngang, các chỗ gãy góc và không bằng 
phẳng đượcc thể hiện ở bảng (2.10 đến 2.15). Nền đường không 
được đầm chặt được thể hiện ở (bảng 2.16) và đặc biệt là không có 
biện pháp thoát nước tốt thì độ lún sẽ tăng lên và thương xảy ra hiện 
tượng lún không đều, làm mặt đường bê tông trở nên hư hỏng nhanh 
chóng. 

2.4.2. Hư hỏng trên bề mặt 
 Hiện tượng bong tróc lớp mặt đường BTXM đã xuất hiện 
ngay sau khi thi công đã cho thấy việc đầm chặt bê tông quá yêu cầu 
quy định (thừa công đầm) được coi là nguyên nhân chính gây nên 
hiện tượng trên. 
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2.4.3. Hư hỏng tại vị trí khe nối 
Khe nối là vị trí xung yếu nhất của mặt đường BTXM, vừa 

ảnh hưởng xấu đến việc chạy xe êm thuận lại vừa khó tránh được sự 
thấm nước từ đó sinh ra các hư hỏng do lớp móng không đủ khả 
năng chịu lực, tấm BTXM làm việc như côn Xôn. Nguyên nhân do 
khuyết tận của chất dùng chèn khe (lão hoá, dính bám kém…); thiếu 
sót trong thi công (cọ rửa khe không kỹ, khe ướt, vật liệu chèn khe 
không dính bám vào thành khe, tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều sâu 
của khe không hợp lý,). 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 Mặt đường BTXM giao thông nông thôn được sử dụng rộng 
rãi trên địa bàn huyện Thăng Bình vì có những ưu điểm vượt trội. 
Tuy nhiên những hư hỏng của loại mặt đường này đã ảnh hưởng rất 
lớn đến hiệu quả khai thác mạng lưới đường trên địa bàn huyện. Qua 
khảo sát, thí nghiệm hiện trường, phân tích, đánh giá nền, mặt đường 
bê tông xi măng để làm rõ các nguyên nhân gây hư hỏng, từ đó đề ra 
giải pháp đề xuất khắc phục. 
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CHƯƠNG 3 
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

MẶT ĐƯỜNG BTXM GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN 
ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 

 
3.1. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG 
MẶT ĐƯỜNG  BTXM NÔNG THÔN 

3.1.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt 
đất, độ ẩm không khí đến chất lượng của mặt đường BTXM 
nông thôn 

a.  Ảnh hưởng của ứng suất nhiệt 
Nhiệt độ trong tấm bê tông sẽ thay đổi theo nhiệt độ không 

khí và bề dày của tấm. Sự thay đổi này làm xuất hện các biến dạng 
co dãn và uốn vồng tấm. Khi các biến dạng này bị hạn chế thì trong 
tấm sẽ xuất hiện các ứng xuất co giản và ứng suất uốn vồng. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc ban đầu của bê tông là 
quá trình mất nước và biến dạng mềm của bê tông dưới tác dụng của 
môi trường xung quanh (nhiệt độ, độ ẩm không khí,…), và diện tích 
bề mặt hở của bê tông mà thông qua đó, ảnh hưởng đến tốc độ bốc 
hơi nước.  

Quá trình mất nước của bê tông tạo cho bê tông 1 cấu trúc 
rỗng, sau nữa là làm cho bê tông co lại, làm xáo trộn, thay đổi cấu 
trúc ban đầu của bê tông. Do đó, có thể gây ra những vết nứt nhìn 
thấy hoặc không nhìn thấy trong tấm BTXM. 
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b. Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt đất, độ 
ẩm không khí đến cường độ của mặt đường BTXM 

Nhiệt độ không khí, cũng như nhiệt độ mặt đất, độ ẩm không 
khí có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình co ngót của BTXM. Trong 
quá trình rải mặt đường BTXM, các yếu tố kể trên có thể làm thay 
đổi cấu trúc trong bê tông, thay đổi hàm lượng nước trong BTXM và 
ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ mặt đường. 

Độ ẩm không khí cũng có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình 
hình thành cường độ bê tông. Độ ẩm không khí tác động trực tiếp 
đến quá trình bốc hơi nước của bê tông, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ 
N/X thực có trong bê tông, ảnh hưởng đến độ dễ thi công. Độ ẩm 
không khí thấp sẽ làm giảm chất lượng của mặt đường BTXM. Phân 
tích quá trình thủy hóa của bê tông, độ ẩm không khí thực tế tại khu 
vực tỉnh Quảng Nam tương ứng với cường độ mặt đường BTXM để 
rút ra kết luận về thời điểm thi công trong ngày hợp lý. 

Qua phân tích, chúng ta không nên thi công mặt đường 
BTXM khi nhiệt độ không khí cao và nhiệt độ mặt đất quá lớn.  

3.1.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ N/X đến chất lượng mặt 
đường BTXM 

Tỷ lệ N/X là nhân tố quyết định trong việc đảm bảo tuổi thọ 
của BTXM. Quan hệ N/X đặc trưng cho mọi cách chế tạo hỗn hợp bê 
tông nặng, tỷ số N/X còn biểu hiện phối hợp tác động của hai hàm 
lượng nước và xi măng trong hỗn hợp và nó còn thể hện hàm lượng 
lổ rỗng tạo thành trong bê tông. Tổng lượng nước dùng trong bê tông 
cộng với hàm lượng xi măng và bọt khí là các nhân tố tạo nên lỗ 
rỗng là điều sẽ quyết định cường độ chịu nén của bê tông. 
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Cấu tạo bê tông biểu thị bằng độ đặc của nó, độ đặc của bê 
tông có ảnh hưởng đến cường độ của bê tông. Độ đặc của bê tông 
phụ thuộc vào thiết kế thành phần bê tông và phương pháp thi công. 
Phương pháp thi công sẽ phụ thuộc vào độ sụt bê tông hay tính dễ thi 
công, và vì vậy phụ thuộc vào tỉ lệ N/X. Độ bền của bê tông phụ 
thuộc rất nhiều đến tỉ lệ N/X. Thông thường, lượng nước cần thiết để 
thủy hóa xi măng, nghĩa là lượng nước cần để biến xi măng thành đá 
xi măng rất ít so với lượng nước đã cho vào trong bê tông để tạo ra 
bê tông có thể đổ, đầm được thành nên kết cấu 

3.1.3. Ảnh hưởng của quá trình bảo dưỡng đến chất 
lượng mặt đường BTXM 

Bảo dưỡng là quá trình giữ cho bê tông có những điều kiện 
tốt để ninh kết và đóng rắn sau khi được tạo hình. Thực chất của quá 
trình bảo dưỡng là điều kiện có thể hình thành tốt cấu trúc ban đầu 
làm cơ sở cho quá trình đóng rắn và phát triển cường độ tiếp theo, 
sau khi hoàn thiện bề mặt. 
3.2. CÁC BIỆN PHÁP SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BTXM  

3.2.1. Hư hỏng cấu trúc mặt đường 

a. Vết nứt (dọc - ngang - chéo) 

b. Sự phá huỷ do giãn nở. 

3.2.2. Hư hỏng trên bề mặt 

a. Mẻ 

b. Rạn chân chim - Bong vảy 

3.2.3. Hư hỏng tại vị trí khe nối 
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3.3. CÁC ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MẶT 
ĐƯỜNG BTXM NÔNG THÔN 

3.3.1. Đề xuất giải pháp thiết kế 
a. Điều kiện địa hình 
Huyện Thăng Bình là khu vực đồng bằng có địa hình bằng 

phẳng, độ dốc ngang và độ dốc dọc nhỏ nên rất thuận lợi cho việc 
triển khai xây dựng và khai thác. Phần lớn diện tích đất bị ảnh hưởng 
bởi dự án là đất lúa và đất hoa màu. 

b. Điều kiện khí hậu  
Nhiệt độ trung bình năm 250C. 
 Mưa: Lượng mưa trung bình năm 2491mm. 
 Gió: Chịu ảnh hưởng của hai luồng gió chính: 

+  Gió Đông Bắc trong các tháng 1, 2, 3, 4 và 10, 11, 12. 
+  Gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9. 

c. Điều kiện địa chất 
+  Lớp 1: Bùn hữu cơ, màu xám xanh. 
+ Lớp 2: Cát pha màu xám xanh, nâu vàng, trạng thái dẻo. 
+  Lớp 3: Sét pha màu xám xanh, trạng thái dẻo cứng. 
+ Lớp 4: Cát hạt nhỏ màu xám trắng, xám vàng, kết cấu 

rời rạc, trạng thái ẩm đến bão hòa. 
d.  Điều kiện thủy văn 
Xét đến tầm quan trọng mạng lưới GTNT, nhu cầu vận tải 

trong khu vưc hiện nay và trong tương lai. Vì vậy, tác giả đề xuất kết 
cấu mặt đường BTXM nông thôn cho các tuyến đường dựa trên các 
căn cứ trên và tiêu chuẩn TCVN 10380:2014, TCVN 4054:05, cùng 
với vật liệu địa phương hiện có. 
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Đề xuất 
Bảng 3.1. Kết cấu mặt đường BTXM  giao thông nông thôn 

 trên địa bàn huyện 

Kết cấu mặt đường 
Loại 
đường 

Lưu lượng 
xe thiết kế 

(Nn), 
xqđ/nđ Lớp vật liệu 

Chiều 
dày    
(cm) 

Ghi chú 

BTXM 22 

Lớp bạt nilon hoặc 
giấy dầu   

Cấp phối đá dăm  15 

Lớp đệm cát  
tạo phẳng 3 

Đường 
Huyện 100 ÷ 200 

Nền đất k98 50 

Đường 
có tỷ lệ 
xe nặng 
(trục lớn 

hơn 
6000 

Kg) lớn 
hơn 10 

%, 
BTXM 

có cường 
độ chịu 
nén  30 

MPa 

BTXM 18 

Lớp bạt nilon hoặc 
giấy dầu   

Cấp phối đá dăm  15 

Lớp đệm cát tạo 
phẳng 3 

Đường 
Xã 50 ÷ < 100 

Nền đất k98 30 

Đường 
có tỷ lệ 
xe nặng 
(trục lớn 

hơn 
6000 

Kg) lớn 
hơn 10 

%, 
BTXM 

có cường 
độ chịu 

nén 25 ÷ 
30 MPa 
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Kết cấu mặt đường 
Loại 
đường 

Lưu lượng 
xe thiết kế 

(Nn), 
xqđ/nđ Lớp vật liệu 

Chiều 
dày    
(cm) 

Ghi chú 

BTXM 18 

Lớp bạt nilon  
hoặc giấy dầu   

Lớp đệm cát  
tạo phẳng 3 

Đường 
Thôn < 50 

Nền đất k95 
  

Đường 
có xuất 
hiện xe 
có trục 
lớn hơn 

6000 Kg, 
BTXM 

có cường 
độ chịu 
nén 25 
Mpa 

3.3.2. Đề xuất giải pháp thi công 
Hiện nay, trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, 

mặt đường BTXM giao thông nông thôn mới xây dựng đưa vào sử 
dụng thì khi kiểm tra thực tế cường độ luôn nhỏ hơn sao với cường 
độ thiết kế. Như vậy để kiểm soát và đánh giá chất lượng của công 
trình đường giao thông nông thôn mới xây dựng có kết cấu mặt 
đường BTXM là cả một quá trình được thực hiện xuyên suốt qua tất 
cả các bước: Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, thí nghiệm - kiểm 
định và khai thác.. 

Chính vì thế, tác giả đưa ra các công tác cần thiết để đảm bảo 
chất lượng mặt đường BTXM giao thông nông thôn trong quá trình 
thi công cho tuyến mới trên địa bàn huyện. 

ü Làm phẳng móng (nền) đường 
ü Lớp ngăn nước. 
ü Trộn bê tông (khi đã đo lường như thiết kế cấp phối, 
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nhưng trong thực tế việc đo lường này cũng không thực hiện triệt đễ 
nếu trộn tại công trường)  

ü Rải bê tông: Bằng thủ công hoặc cơ giới nhỏ, và phải san 
gạt bê tông bằng chiều dày thiết kế nhân với hệ số rời xốp (khoảng 
1,15 – 1,3). 

ü Đầm bê tông: Thự tự đầm là đầm bàn, đầm dài (còn gọi là 
đầm thước), đầm lăn.  

ü Chèn khe: Sau khi đầm và hoàn thiện sơ bộ có thể tiến 
hành thi công các loại khe và bố trí các thanh thép truyền lực; Chất 
chèn khe phải dùng là Mattit (thể lỏng hoặc rắn) khi thi công đun đến 
nhiệt độ >1900C (<2100C) và rót vào khe.  

ü Bảo dưỡng bê tông: Trong điều kiện thời tiết không mưa 
(có mưa thì phải che, phủ tránh mưa rơi và mước mưa chảy trên bề 
mặt bê tông). 

ü Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng 

• Một số biện pháp kiến nghị làm giảm nhiệt độ hỗn hợp bê 
tông khi xây dựng trong điều kiện thời tiết nắng nóng: 
 Làm giảm nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp tại trạm trộn bằng 
cách giữ không cho cốt liệu bị mặt trời chiếu nóng, hoặc bằng cách 
làm nguội cốt liệu và nước. Cốt liệu được làm nguội bằng cách phun 
nước khi đánh đống hoặc khi đưa cốt liệu vào máy trộn. Tất nhiên, 
khi dùng phương pháp làm nguội cốt liệu bằng nước, người kĩ sư 
phải tính toán lượng nước trong hỗn hợp bê tông hợp lý để không bị 
dư thừa, ảnh hưởng đến tỷ lệ N/X.          
 Thường xuyên tưới ẩm lớp móng và ván khuôn để tăng độ 
ẩm không khí, làm nguội lớp. Khi điều kiện cho phép nên bố trí mái 
che để thi công. 
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  Cần phải hết sức chú ý đến quá trình bảo dưỡng bê tông. 
3.3.3. Đề xuất giải pháp khai thác 
a. Yêu cầu chung đối với công tác quản lý, khai thác đường 

GTNT 
b. Công tác quản lý phù hợp với quy mô và nhu cầu khai 

thác sử dụng đường giao thông nông thôn 
c. Về công tác quản lý chất lượng công trình giao thông 

nông thôn 
d.  Tập trung đầu tư công tác bảo dưỡng thường xuyên, 

hàng năm bố trí kế hoạch vốn bảo dưỡng thường xuyên theo phân 
cấp quản lý 

 e. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với xe quá 
tải trọng thiết kế mặt đường 
  f. Trách nhiệm của cộng đồng kiểm tra và giám sát hệ 
thống đường giao thông nông thôn 
 h. Sự tham gia của cộng đồng trong duy tu và bảo dưỡng 
đường giao thông nông thôn 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 Qua việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mặt 

đường BTXM nông thôn trên địa bàn huyện từ đó rút ra một số yếu 

tố để nâng cao chất lượng mặt đường BTXM nông thôn cho các 

tuyến đường mới chuẩn bị xây dựng  như: 

        + Khi thi công cần làm giảm nhiệt độ hỗn hợp trong bê tông 

trong điều kiện thời tiết nóng. 

 + Tỷ lệ N/X trong quá trình thi công. 

 + Quá trình bảo dưỡng bê tông sau khi đổ. 
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 Đồng thời tác giả đề xuất các biện pháp sửa chữa cho các 

tuyến đường cũ trên địa bàn huyện để nâng cao chất lượng mặt 

đường BTXM nông thôn .Bên cạnh đó tác giả cũng đề xuất các giải 

pháp cho tuyến đường mới về kết cấu mặt đường; công tác thi công; 

quản lý, khai thác để đáp ứng được một trong những tiêu chí lên 

nông thôn mới của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 
1. KẾT LUẬN 

Đề tài “ Đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường BTXM 
nông thôn và đề xuất biện pháp khắc phục trên địa bàn huyện Thăng 
Bình” Đã tập trung giải quyết các nội dung chính mà mục tiêu 
nghiên cứu đề ra, đồng thời rút ra được một số kết luận có ý nghĩa 
khoa học và ý kiến thực tiễn như sau: 

Mặt đường BTXM được sử dụng cho mặt đường giao thông 
nông thôn vì có những ưu điểm vượt trội. Để tận dụng được những 
ưu điểm đó thì phải duy trì được tình trạng tốt ban đầu của mặt 
đường. Nhưng hư hỏng của loại mặt đường này ảnh hưởng rất lớn 
đến hiệu quả khai thác của tuyến đường gây khó khăn cho việc lưu 
thông xe trên đường dẫn đến làm giảm hiệu quả kinh tế, làm mất mỹ 
quan của tuyến đường. Hư hỏng mặt đường BTXM giao thông nông 
thôn chủ yếu là do các nguyên nhân sau:  

+ Khảo sát để thiết kế kết cấu chưa phù hợp dẫn tới chưa xác 
định được một cách tin cậy tải trọng xe, xe quá tải dẫn đến kết cấu 
được thiết kế chưa đáp ứng được lượng xe thực tế chạy trên đường, 
nhất là tình trạng xe quá tải trong thời gian vào các vụ mùa (lúa, dưa, 
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sắn…) đặc biết là tình trạng xe quá tải trong giai đoạn khai thác keo 
nhưng huyện chưa có giải pháp kiểm soát triệt để. 

+ Công tác quản lý chất lượng thi công mặt đường BTXM 
hiện nay chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hiện tượng sử dụng vật liệu 
đá, cát không được đảm bảo chất lượng theo qui định còn khá phổ 
biến, việc tuân thủ qui định về thời tiết, nhiệt độ thi công chưa được 
nghiêm túc dẫn tới nhiệt độ chưa đúng qui định hoặc thi công trong 
thời tiết không phù hợp xảy ra không ít dẫn tới làm giảm chất lượng 
mặt đường BTXM. 

+ Việc đánh giá xác định các nguyên nhân gây hư hỏng là 
cần thiết để làm cơ sở xác định rõ thời gian khai thác còn lại của 
công trình từ đó đưa ra biện pháp thích hợp, đảm bảo an toàn thuận 
lợi trong giao thông, nâng cao năng suất vận tải, nâng cao đời sống 
vật chất tinh thần của người dân vùng nông thôn nói riêng và dân cư 
trên huyện Thăng Bình nói chung đồng thời xoá dần sự ngăn cách 
giữa nông thôn với thành thị; đưa người dân huyện Thăng Bình tiếp 
cận với nên văn hoá, khoa học tiên tiến hướng tới công nghiệp hoá 
hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 
2. KIẾN NGHỊ 
 Các kết quả thí nghiệm các tuyến đường cho thấy công tác 
thi công, nghiệm thu nền, mặt đường BTXM giao thông nông thôn 
nên kiểm tra và giám sát chặt chẽ vật liệu đầu vào đến khâu bão 
dưỡng. 

Cần nghiên cứu để đưa ra những chỉ số phù hợp nhằm quyết 
định thời gian bảo trì phù hợp tránh để tình trạng hư hỏng trở nên 
nghiêm trọng hơn do không được bảo trì đúng lúc. 
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  Sở Giao thông vận tải với chức năng tham mưu cho Bộ 
GTVT về chuyên ngành cần phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện 
tổ chức tập huấn cho các xã trong huyện về nghiệp vụ giao thông 
cũng như phương pháp quản lý mạng lưới đường giao thông nông 
thôn. 
  Uỷ ban Nhân dân huyện cần phối hợp với lãnh đạo các xã 
bố trí cán bộ phụ trách về giao thông (có trình độ hiểu biết nhất 
định) giúp cho lãnh đạo các xã thực hiện quy hoạch theo đúng tiến 
độ và chất lượng công trình. 
  Huyện nên tổ chức tốt công tác quản lý, khai thác và bảo 
trì thường xuyên đối với các tuyến đường giao thông nông thôn 
trong huyện. 
  Hướng phát triển đề tài: Nhu cầu phát triển loại hình kết 
cấu mặt đường BTXM để xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn 
huyện cho thấy tính cấp thiết của việc tập trung hơn nữa cho công 
tác nghiên cứu. Chính vì vậy, theo tác giả để có thể hoàn thiện 
hơn đề tài này cần phải có các nghiên cứu tiếp theo về các vấn đề 
liên quan như sau: 
 + Nghiên cứu kỹ các nguyên nhân gây hư hỏng mặt đường 
BTXM. 
 + Thiết kế cấp phối tối ưu cho BTXM sử dụng các nguồn 
vật liệu địa phương. 
 + Nghiên cứu sử dụng vậy liệu gia cố có giá thành rẽ trong 
BTXM nông thôn. 
 
  

 


