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Tóm tắt. B�i báo n�y đưa ra kết quả bảng tra tổng quát xác định chiều d�y kết cấu áo đường mềm được lập theo 22 TCN 211-06 
v� 22 TCN 274-01, các bảng tra n�y được lập cho ba trường hợp về tải trọng trục tiêu chuẩn v� dựa trên sự thay đổi của ba loại 
vật liệu l�m lớp mặt trên, hai loại vật liệu l�m lớp mặt dưới, một loại vật liệu l�m lớp móng trên, ba loại vật liệu l�m lớp móng 
dưới v� tám trường hợp về đất nền, tương đương hơn 2500 b�i toán kết cấu áo đường mềm khác nhau. Kết quả đề t�i n�y sẽ giúp 
ích rất nhiều cho giai đoạn lập dự án, lựa chọn nhanh các phương án kết cấu áo đường.

Từ khoá: Áo đường mềm; Thiết kế chiều dày; KCAĐ; 22TCN211-06; 22TCN274-01; AASHTO.

Abstract. This paper presents the results of design catalogue for flexible pavement based on 22TCN 211-06 and 22TCN 274-01 
with about 2500 calculations that are from combinations, i.e. three cases of standard axle load, three cases of surface layer, two 
cases of binder layer, one case of base layer, three cases of sub-base layer, and eight cases of subgrade. These results are useful 
for quickly preparing the investment project.

Từ khoá: Pavement; Pavement structure; 22TCN211-06; 22TCN274-01; AASHTO.

1. GIỚI THIỆU 

Đối với một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ như 
nước ta hiện nay thì một hệ thống giao thông hiện đại và 
phát triển là rất cần thiết. Việc tính toán lựa chọn ra một 
phương án thiết kế và thành phần kết cấu của các lớp áo 
đường một cách hợp lý, hiệu quả là một việc khó khăn và 
mất nhiều thời gian. Hiện nay chưa có nhiều những công cụ
hay phần mềm tính toán hỗ trợ quá trình thiết kế kết cấu áo 
đường mềm. Do đó rất cần có một hệ thống bảng tra kết cấu 
áo đường mềm áp dụng rộng rãi cho nhiều khu vực.

Ở Việt Nam, số lượng các đề tài nghiên cứu lập bảng tra 
kết cấu áo đường mềm cho đường ôtô còn rất ít và thường 
chỉ áp dụng cho một địa phương cụ thể như công trình 
“Nghiên cứu và đề xuất kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh 
Tiền Giang” [1], “Nghiên cứu đề xuất định hình hoá kết cấu 
áo đường mềm (Bê tông nhựa) của khu dân cư mới trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng” [2].

Trên thế giới, tại một số quốc gia có hệ thống giao thông 
phát triển đã có những công trình nghiên cứu lập bảng tra 
kết cấu áo đường mềm như: Tại Pháp có Bảng tra 1977 về
kết cấu áo đường áp dụng cho đường ô tô và đường cao tốc 
[3]. Tại Anh, Viện nghiên cứu đường bộ Anh cũng đã 
nghiên cứu đưa ra Bảng tra về kết cấu áo đường và một vài 
quốc gia khác như Mỹ, Đức, Nhật, Canada [4]... Nhưng do 
sự khác biệt về điều kiện thời tiết, khí hậu, vật liệu, đất nền 
nên các công trình nghiên cứu trên khó áp dụng vào điều 
kiện thưc tế của nước ta. 

Dựa vào những lý do trên bảng tra tổng quát xác định 
chiều dày kết cấu áo đường mềm theo 22 TCN 211-06 [5] 
và 22 TCN 274-01 [6] được lập ra nhằm giảm thời gian tính 
toán, công sức, chi phí khi tiến hành thiết kế một công trình 
mới, đặc biệt phục vụ cho giai đoạn lập dự án. Bài báo trình 
bày về cách thiết lập kết cấu áo đường mềm để đưa ra bảng 

tra tổng quát kết cấu áo đường mềm theo hai tiêu chuẩn 22 
TCN 211-06 và 22 TCN 274-01.

2. THIẾT KẾ BẢNG TRA TỔNG QUÁT XÁC ĐỊNH 

CHIỀU DÀY KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM THEO 

22 TCN 211-06 
Nguyên lý tính toán của phương pháp này là dựa trên cơ 

sở 3 tiêu chuẩn trạng thái giới hạn về cường độ [5]:

· Theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi cho phép.

· Theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất và các lớp 
vật liệu kém dính kết. 

· Theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp vật liệu liền 
khối.

Bảng tra được thiết lập dựa trên sự thay đổi của:

· Tải trọng trục tính toán: Được chia thành 2 loại 10T, 
12T và được phân thành 12 nhóm lưu lượng tải trọng 
trục tính toán từ 200 đến 7000 trục/làn/ngày đêm

· Lớp mặt: Trong đề tài nghiên cứu này, nhóm tác giả
kiến nghị sử dụng các loại BTNC sau. Đối với lớp mặt 
trên: BTNC 9,5B; BTNC 12,5A; BTNC 12,5B. Đối với 
lớp mặt dưới: BTNC 12,5A và BTNC 19A.  

· Lớp móng: Vật liệu làm lớp móng được chọn theo bảng 
2-3 của 22 TCN 211-06. Đối với lớp móng trên sử dụng 
cấp phối đá dăm gia cố xi măng và cấp phối đá dăm loại 
I. Đối với lớp móng dưới sử dụng cấp phối đá dăm loại 
II, cấp phối sỏi đỏ và đá dăm Macadam.

· Mô đun đ�n hồi của đất nền: Được chia làm tám 
khoảng đất nền từ 25-60MPa.
Bảng 1 thể hiện một ví dụ điển hình kết quả bảng tra 
tổng quát xác định chiều dày kết cấu áo đường mềm 
được lập dựa trên cơ sở lý thuyết 22TCN211-06. 
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3. THIẾT KẾ BẢNG TRA TỔNG QUÁT XÁC ĐỊNH 

CHIỀU DÀY KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM THEO 22 

TCN 274-01 

Việc tính toán lập bảng tra tổng quát kết cấu áo đường 
mềm theo 22 TCN 274-01 dựa trên quan hệ thực nghiệm 
giữa chỉ số phục vụ PSI với số lần tác động của tải trọng xe 
chạy với bề dày và các thông số đặc trưng cho nền đất và 
vật liệu cấu tạo của các lớp kết cấu áo đường [7, 8, 9, 10]. 

Sử dụng công thức hồi quy (1) [6] để xác định chiều dày 
của các lớp kết cấu áo đường:

(1)

Bảng tra được thiết lập dựa trên sự thay đổi của:

· Tải trọng trục tính toán: Trục 18 kíp và được phân 
thành 12 nhóm ESAL từ 1,2.106 đến 70.106 trục/ làn.

· Lớp mặt: Đối với lớp mặt trên: BTNC 9,5B; BTNC 
12,5A; BTNC 12,5B. Đối với lớp mặt dưới: BTNC 
12,5A và BTNC 19A.  

· Lớp móng: Vật liệu làm lớp móng được chọn theo bảng 
2-3 của 22 TCN 211-06. Đối với lớp móng trên sử dụng 
cấp phối đá dăm gia cố xi măng và cấp phối đá dăm loại 
I. Đối với lớp móng dưới sử dụng cấp phối đá dăm loại 
II, cấp phối sỏi đỏ và đá dăm macadam.

· Mô đun đ�n hồi của đất nền: Được chia làm tám 
khoảng đất nền từ 25-60 Mpa. 

Bảng 2 thể hiện một ví dụ điển hình kết quả bảng tra
tổng quát xác định chiều dày kết cấu áo đường mềm được 
lập dựa trên cơ sở lý thuyết 22TCN 274-01.

4. ỨNG DỤNG 

Bảng 3. Số liệu đếm xe thực tế tuyến đường Quốc lộ 1A
STT Loại xe Lưu 

lượng
Xe/

Ng�y 
đêm

1 Xe lam, xe công nông, máy 
kéo, taxi

988002 2707

2 Xe ô tô từ 12-30 chỗ, xe tải từ 
2T-4T

4139168 11340

3 Xe ô tô từ 31 chỗ trở lên, xe 
tải từ 4T đến 10T

790612 2166

4 Xe tải trên 10T đến dưới 
18T,containe 20Ft

871503 2388

5 Xe tải từ 18T trở lên, xe 
containe 40Ft

273773 750

Bảng 4. Kết cấu áo đường quốc lộ 1A
Phương pháp

thiết kế
22 TCN 
211-06

22 TCN 
274-01

Vị trí Loại vật liệu Chiều dày Chiều dày

Lớp mặt trên BTNC 12,5A 6 6

Lớp mặt dưới BTNC 19A 9,5 8

Lớp móng trên Đá dăm gia cố 
xi măng

14 12

Đá dăm loại I 19 24

Lớp móng dưới Đá dăm loại II 28 32

Đất nền
45 MPa (đất á sét nhẹ và á cát bụi nặng C = 

0.022 và ф = 260 )

Sử dụng bảng tra xác định kết cấu áo đường tuyến Quốc 
lộ 1A dựa trên số liệu đếm xe thực tế (đoạn qua Quận Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh) do SGTVT TP.HCM cung cấp
(Xem Bảng 3).

Sau khi xử lý số liệu đếm xe thực tế được Ntt = 1376,85 
(trục/làn/ngày đêm) và tổng số ESAL = 4654565 trục/làn.

Vậy kết cấu áo đường đề xuất cho Quốc lộ 1A (Quận 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) theo bảng tra tổng quát 
xác định chiều dày kết cấu áo đường theo 22 TCN 211-06 
và 22 TCN 274-01 như Bảng 4.

5. KẾT LUẬN 

Bảng tra được lập tạo thuận lợi lớn cho người kỹ sư hay 
nhà quản lý không cần chuyên môn sâu hoặc thậm chí là 
sinh viên đang theo học ngành xây dựng cầu đường dễ dàng 
sử dụng khi tính toán sơ bộ kết cấu áo đường mềm, đặc biệt 
trong giai đoạn thiết kế lập dự án. Bảng tra tổng quát xác 
định chiều dày kết cấu áo đường mềm được thiết lập theo 
22 TCN 211-06 và 22 TCN 274-01 cho hơn 2500 trường 
hợp.

Thông qua bảng tra tổng quát và số liệu đếm xe thực tế
tại vị trí trạm thu phí Quốc lộ 1A quận Thủ Đức, chiều dày 
kết cấu áo đường được xác định nhanh chóng và hợp lý.
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Bảng 1. Một ví d� điển hình b�ng tra kết cấu áo đường mềm theo 22 TCN 211-06
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Bảng 2. Một ví d� điển hình b�ng tra kết cấu áo đường mềm theo 22 TCN 274-01


