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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Công nghệ xây dựng móng đường ô tô ở 
Việt Nam hiện nay chủ yếu dùng những vật 
liệu rời rạc truyền thống như đá dăm, cấp phối 
đá dăm, cấp phối tự nhiên… Khi sử dụng vật 
liệu rời rạc, để đạt được cường độ cần thiết thì 
kết cấu áo đường thường rất dày, khối lượng 
vật liệu cho công trình lớn, quá trình thi công 
gặp nhiều khó khăn. Đối với những khu vực 
thường xuyên ngập nước, móng đường bằng 
vật liệu rời rạc nhanh chóng bị hư hỏng. Một 
trong các giải pháp nâng cao cường độ, độ ổn 
định và tuổi thọ của công trình đường ô tô là 
sử dụng vật liệu gia cố chất liên kết vô cơ. Mỏ 
đá Phước Tân ở ấp Tân Cảng, xã Phước Tân, 
Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (Hình 1) là 
mỏ đá mới khai thác có trữ lượng lớn cung 
cấp vật liệu xây dựng đường ô tô cho khu vực 
tỉnh Đồng Nai.  

 
Hình 1. Mỏ đá Phước Tân - Đồng Nai 

Hiện nay, chưa có số liệu về ứng dụng cấp 
phối đá dăm gia cố xi măng (CPĐD.GCXM) 
sử dụng từ vật liệu tại mỏ đá này. Báo cáo 
này đưa ra một số tính chất cơ bản của 
CPĐD.GCXM trong xây dựng kết cấu áo 
đường để làm tài liệu tham khảo trong việc 

áp dụng tính toán kết cấu áo đường dùng vật 
liệu này ở trong khu vực. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Bằng phương pháp thực nghiệm tiến hành 
xác định tính chất của CPĐD tại mỏ đá Phước 
Tân (CPĐD loại I có Dmax = 37,5mm, LA = 
14,6%, CBR = 111,9%, tỷ lệ hạt dẹt = 9,9%) 
gia cố xi măng Holcim PCB40 (Có Rn tuổi 28 
ngày là 43MPa) với các hàm lượng 3%, 4%, 
5%, 6%. 

Sau khi xác định độ ẩm tốt nhất ứng với 
các hàm lượng gia cố, tiến hành chế bị mẫu 
CPĐD.GCXM ở các độ ẩm tốt nhất đó. Mỗi 
tỷ lệ gia cố có 27 mẫu gồm 18 mẫu được đúc 
bằng cối Proctor cải tiến để xác định cường 
độ chịu nén (Rn), cường độ chịu ép chẻ (Rech) 
và 9 mẫu được đúc bằng cối nhỏ để xác định 
mô đun đàn hồi (Edh). 

 
Hình 2. Đúc mẫu CPĐD gia cố xi măng 

Lần lượt thí nghiệm xác định Rech (Hình 4), 
Rn (hình 5), Eđh [1], [3], [4]. Có 3 đợt thí 
nghiệm tương ứng với thời gian bảo dưỡng 
mẫu 7, 14 và 28 ngày. Mỗi đợt thí nghiệm lấy 
ở mỗi tổ hợp 9 mẫu thí nghiệm. Tổng cộng 
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mỗi đợt có 36 mẫu thí nghiệm. Lập mối quan 
hệ giữa các đại lượng. 
Đánh giá hiệu quả sử dụng CPĐD.GCXM 

trong xây dựng kết cấu áo đường. 

 
Hình 3. Mẫu thí nghiệm tập kết 

tiến hành bảo dưỡng 

             

Hình 4. Thí nghiệm 
cường độ chịu ép chẻ 

Hình 5. Thí nghiệm 
cường độ chịu nén 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Cường độ chịu nén Rn 

 
Hình 6. Biểu đồ cường độ chịu nén 

của các mẫu CPĐD.GCXM theo thời gian 

Cường độ chịu nén của các mẫu 
CPĐD.GCXM tăng trong giai đoạn đầu khá 
nhanh. Rn ở tuổi 7 ngày đạt 88,6 - 90% Rn ở 
tuổi 28 ngày. 

Khi hàm lượng gia cố từ 3÷6%, ở tuổi 14 
ngày thì Rn của CPĐD.GCXM đạt từ 

6,4÷11,2 MPa (Hình 6) so với TCVN 8858-
2011 thì thỏa mãn yêu cầu trong xây dựng 
móng và mặt đường ô tô các loại. 

3.2 Cường độ chịu ép chẻ Rech 

 

Hình 7. Biểu đồ cường độ chịu ép chẻ 
của các mẫu CPĐD.GCXM theo thời gian 

Khi hàm lượng xi măng gia cố 5÷6%, ở tuổi 
14 ngày, cường độ chịu ép chẻ của 
CPĐD.GCXM đạt từ 0,51÷0,65MPa (hình 7). 
So với TCVN 8858-2011 (Rech  0,45MPa), 
đảm bảo yêu cầu trong xây dựng móng trên 
của mặt đường cấp I, cấp II, đường cao tốc 
hoặc lớp mặt có láng nhựa. Với tỷ lệ xi măng 
gia cố 3÷6% cường độ ép chẻ của các mẫu 
CPĐD.GCXM thỏa mãn quy định làm móng 
trên cho mặt đường trong các trường hợp khác, 
so với TCVN 8858-2011 Rech > 0,35MPa. 

3.3. Mô đun đàn hồi Eđh 

 
Hình 8. Biểu đồ mô đun đàn hồi 

của các mẫu CPĐD.GCXM theo thời gian 

Trong thời gian đầu mô đun đàn hồi của 
CPĐD.GCXM tăng nhanh; Eđh ở 7 ngày tuổi 
đạt từ 97,8÷99,1% Eđh ở 28 ngày tuổi. 

Khi hàm lượng xi măng gia cố 3÷6%, ở tuổi 
28 ngày mô đun đàn hồi của CPĐD.GCXM 
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đạt từ 1189÷1668 MPa (hình 8) đảm bảo yêu 
cầu trong xây dựng móng và mặt đường ô tô 
các loại. 

3.4. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kỹ 
thuật của CPĐD.GCXM 

Dựa trên thí nghiệm xác định các chỉ tiêu 
cường độ chịu nén, cường độ chịu ép chẻ, mô 
đun đàn hồi của các mẫu CPĐD.GCXM có 
hàm lượng xi măng 3%, 4%, 5%, 6%, thiết lập 
tương quan giữa các chỉ tiêu kỹ thuật như sau: 

Mối quan hệ giữa Rn và Eđh của 
CPĐD.GCXM ở tuổi 28 ngày: Eđh = 334,4 × 
Rn

0,643; R2 = 0,94 
Mối quan hệ giữa Rn và Rech của 

CPĐD.GCXM ở tuổi 28 ngày: Rech = 0.082 × 
Rn

0.9225; R2=0,935 

3.5. Hiệu quả sử dụng cấp phối đá dăm 
gia cố xi măng trong xây dựng KCAĐ 

Tăng cường độ kết cấu áo đường, Eđh mẫu 
CPĐD.GCXM được xác định cao hơn nhiều 
so với mô đun đàn hồi của CPĐD truyền 
thống Eđh = 209MPa. 

Giảm chiều dày kết cấu áo đường do đó giảm 
bớt tải trọng bản thân của kết cấu áo đường. Ví 
dụ tuyến đường cấp III, Eyc = 164MPa khi sử 
dụng vật liệu CPĐD truyền thống thì tổng chiều 
dày kết cấu áo đường là 82cm với chiều dày của 
hai lớp CPĐD là 70cm nhưng khi sử dụng 
CPĐD. GCXM làm lớp móng thì chiều dày của 
kết cấu chỉ còn 52cm, giảm được 30cm. 

Tăng độ ổn định với nước và các chế độ 
thủy nhiệt bất lợi. Làm tăng tuổi thọ công 
trình, giảm giá thành xây dựng, giảm chi phí 
duy tu sửa chữa đường. 

Trên cơ sở giá trị các chỉ tiêu kỹ thuật đã 
thu được, kiến nghị sử dụng CPĐD.GCXM 
như sau: 

Có thể sử dụng CPĐD.GCXM hàm lượng 
từ 5÷6% làm lớp móng trên cho các tuyến 

đường ô tô cấp cao A1, đường cao tốc, đường 
cấp I, cấp II hoặc lớp mặt có láng nhựa. 

Sử dụng CPĐD.GCXM hàm lượng 5÷6 % 
làm lớp móng trên cho kết cấu áo đường 
tuyến đường quốc lộ 1A đi qua địa bàn, các 
tuyến đường đi vào các khu công nghiệp 
nặng, khu bến cảng thường xuyên chịu tác 
dụng của tải trọng các xe nặng lưu thông 
hoặc công trình bị khống chế cao độ thiết kế. 

CPĐD.GCXM phù hợp với các dự án phân 
kỳ đầu tư kết cấu áo đường: Trong giai đoạn 
đầu tư đầu tiên có thể sử dụng CPĐD.GCXM 
làm lớp mặt (trên có lớp láng nhựa, sau này 
mới làm lớp mặt bằng bê tông nhựa khi mặt 
đường được nâng đường lên. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả thực nghiệm cho thấy   
CPĐD.GCXM tại mỏ đá Phước Tân - Đồng 
Nai thỏa mãn các yêu cầu dùng làm lớp 
móng cho tất cả các loại đường ô tô hoặc lớp 
mặt cho mặt đường cấp thấp. Tuy nhiên, 
trước khi tiến hành thi công đại trà thì cần 
làm đoạn thí điểm để so sánh số liệu thực tế 
thi công và số liệu trong phòng thí nghiệm 
nhằm đưa ra các kết luận chính xác hơn. 
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