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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ                          TCCS XXXX : 2018 
 
 
 
Sân bay dân dụng – Thiết kế và đánh giá mặt đường sân 
bay 
Civil Aerodrome – Airport Pavement Design and Evalution   

 
1 Phạm vi áp dụng 

1.1 Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn chung cho việc thiết kế và đánh giá kết cấu mặt đường 

sân bay bao gồm: 

- Mặt đường đường cất hạ cánh; 

- Mặt đường đường lăn; 

- Mặt đường sân đỗ tàu bay; 

- Lề vật liệu và dải hãm phanh đầu. 

1.2 Các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này được áp dụng cho Cảng hàng không dân dụng. 

Các sân bay quân sự có hoạt động hàng không dân dụng cũng phải tuân thủ quy định này. Khi 

có những quy định khác, cần tham khảo các tiêu chuẩn liên quan và khuyến nghị của Tổ chức 

Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).  

2 Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện 

dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10907:2015, Sân bay dân dụng – Mặt đường sân bay – Yêu cầu 

thiết kế; 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11365:2016, Mặt đường sân bay – Xác định số phân cấp mặt đường 

(PCN) bằng thiết bị đo võng bằng quả nặng thả rơi (Pavement Airport: Standard Test Method 

for Evaluation Pavement Classification Number (PCN) Using a Heavy-Falling Weight 

Deflectometer (HWD))  

AC 150/5320 – 6F, Airport Pavement Design and Evaluation (AC 150/5320 – 6F, Thiết kế và 

đánh giá mặt đường sân bay); 

AC 150/5370-10, Standards for Specifying Construction of Airport (AC 150/5370-10,H Các tiêu 

chuẩn chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết xây dựng sân bay). 
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3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1 Đường cất hạ cánh (Runway) 
Một khu vực hình chữ nhật được xác định trên sân bay mặt đất dùng cho tàu bay cất cánh và 

hạ cánh. Đường cất hạ cánh còn có thể gọi là đường băng. 

3.2 Đường lăn (Taxiway) 

Đường xác định trên sân bay mặt đất dùng cho tàu bay lăn từ bộ phận này đến bộ phận khác 

của sân bay. 

3.3 Sân đỗ tàu bay (Apron)  

Khu vực xác định trên sân bay mặt đất giành cho tàu bay đỗ phục vụ hành khách lên xuống, 

xếp dỡ bưu kiện hay hàng hoá, nạp nhiên liệu, đỗ chờ thông thường hay đỗ để bảo dưỡng tàu 

bay. 

3.4 Dải hãm phanh đầu (Stopway)  

Một đoạn xác định trên mặt đất hình chữ nhật ở đầu cuối đường cất hạ cánh, được chuẩn bị 

cho tàu bay dừng trong trường hợp dừng cất cánh khẩn cấp hoặc hạ cánh vượt quá điểm tiếp 

đất, còn có thể gọi là dải hãm đầu. 

3.5 Lề vật liệu (Shoulder) 

Khu vực tiếp giáp với đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay có tác dụng chống bụi và 

đảm bảo an toàn cho tàu bay khi chạy ra ngoài dải bảo hiểm. 

3.6 Hệ số phá hủy tích lũy - CDF (Cumulative Damage Factor – CDF)  
Hệ số xét tới ảnh hưởng của tất cả các loại tàu bay khai thác gây hư hỏng mặt đường. 

4  Ký hiệu và chữ viết tắt 

ACN:   Chỉ số phân cấp tàu bay (Aircraft Classification Number) 

ASTM:  Hiệp hội thí nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ (America Society for Testing and 

Meterial) 

BTN:  Bê tông nhựa 

BTXM:  Bê tông xi măng 

CHC:  Cất hạ cánh  

CHK:   Cảng hàng không 

ĐL: Đường lăn 

HHDVNL: Hư hỏng do vật ngoại lai (FOD) 

PCI:  Chỉ số tình trạng mặt đường (Pavement Condition Index) 
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ICAO:    Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (International Civil Aviation 

Organization) 

FAA :  Cục Hàng không liên bang Mỹ (Federal Aviation Administration)  

FAARFIELD  Phần mềm thiết kế kết cấu mặt đường sân bay (Flexible Iterative Elastic 

Layer Design Program) 

LCCA:  Phân tích chi phí vòng đời của dự án (Life-cycle cost analysis) 

SCI:    Chỉ số tình trạng kết cấu (Structural Condition Index). 

PCN:  Chỉ số phân cấp mặt đường (Pavement Classification Number) 

PTHH Phần tử hữu hạn 

SĐ: Sân đỗ 
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Chương 1. Mặt đường sân bay - Chức năng và các yêu cầu 

1.1 Tổng quát chung 

1.1.1 Kết cấu mặt đường sân bay là một hệ kết cấu nhiều lớp vật liệu, việc phân tích và thiết 

kế phải xem xét 4 vấn đề quan trọng có ảnh hưởng tác động lẫn nhau: nền đường (đất 

tự nhiên), vật liệu sử dụng xây dựng các lớp kết cấu (lớp mặt, lớp móng trên, lớp móng 

dưới), tải trọng tác dụng và điều kiện tự nhiên, khí hậu. 

1.1.2  Kết cấu mặt đường sân bay được thiết kế và xây dựng đủ cường độ chịu được tác 

động của tải trọng tàu bay, êm thuận, kháng trượt, đảm bảo độ ổn định không bị phá 

hủy, mài mòn, chịu được tác động của điều kiện thời tiết quanh năm, không bị vỡ hoặc 

bong bật dưới tác động cánh quạt và khí phụt của động cơ tàu bay cũng như các tác 

nhân khác. Đáp ứng các yêu cầu này là sự kết hợp tổng hòa nhiều yếu tố từ quá trình 

từ khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công cũng như quản lý, bảo trì. 

1.1.3 Hướng dẫn thiết kế kết cấu mặt đường trình bày trong tiêu chuẩn này được dựa trên 

lý thuyết hệ đàn hồi nhiều lớp với mặt đường mềm và lý thuyết PTHH 3 chiều với mặt 

đường cứng. FAA đã phát triển chương trình tính toán mặt đường cứng, mặt đường 

mềm FAARFIELD giúp cho việc thiết kế được thuận tiện và nhanh chóng, chương 3 

sẽ trình bày chi tiết về phần mềm FAARFIELD. 

1.1.4 Hướng dẫn đánh giá kết cấu mặt đường sân bay nhằm đánh giá khả năng chịu lực 

của kết cấu hiện hữu khi khai thác loại tàu bay, tải trọng và số lần hoạt động khác nhau. 

Khi sử dụng mô hình phá hoại mặt đường, chiều dày kết cấu tính toán có thể khác với 

chiều dày thiết kế ban đầu; do đó, cần phải thảo luận cụ thể về kỹ thuật khi lựa chọn 

kết quả đánh giá. 

1.2 Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế kích thước hình học 
1.2.1  Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng 

Quy định về vật liệu trong xây dựng kết cấu mặt đường được đánh số theo từng lớp 

(ví dụ. P-401, Kết cấu bê tông nhựa nóng (HMA - Hot Mix Asphalt), P-501, Kết cấu bê 

tông xi măng (PCC - Portland Cement Concrete) được quy định trong tiêu chuẩn AC 

150/5370-10. 

1.2.2 Tiêu chuẩn thiết kế kích thước hình học 

Tiêu chuẩn thiết kế kích thước hình học đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay 

gồm chiều rộng, độ dốc tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn Việt Nam và khuyến cáo 

của ICAO. 

1.3  Các loại kết cấu mặt đường sân bay 

1.3.1 Phân loại mặt đường 
- Kết cấu mặt đường được trình bày trong tiêu chuẩn này gồm: mặt đường mềm, mặt 

đường cứng, mặt đường nâng cấp, mặt đường hỗn hợp nửa cứng, nửa mềm. 

- Kết cấu mặt đường mềm là hệ nhiều lớp, khi thiết kế phải đảm bảo chịu lực của nền 
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đất và mỗi lớp kết cấu, Hỗn hợp bê tông nhựa nóng (BTN) là vật liệu P-401/403 được 

quy định sử dụng cho kết cấu mặt đường mềm; 

- Kết cấu mặt đường cứng, tấm bê tông xi măng (BTXM) mặt đường chịu tác dụng chủ 

yếu của tải trọng, BTXM là vật liệu P-501 quy định sử dụng cho mặt đường cứng. 

1.3.2  Lựa chọn loại mặt đường 

1.3.2.1  Từ yêu cầu thiết kế, vật liệu sử dụng, xây dựng, duy tu bảo dưỡng, kết cấu mặt đường 

phải đáp ứng tuổi thọ khai thác. Kết cấu mặt đường sân bay yêu cầu có thời gian khai 

thác 20 năm. Tuy nhiên, không phải kết cấu nào cũng đáp ứng được thời gian khai 

thác theo thiết kế nếu không sử dụng các loại vật liệu có chất lượng tốt để xây dựng 

và duy tu bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. 

1.3.2.2  Việc lựa chọn kết cấu mặt đường phụ thuộc vào nhiều hệ số bao gồm: chi phí và giới 

hạn nguồn vốn đầu tư, các điều kiện đầu tư và vay vốn, thời gian xây dựng, chi phí 

cho quá trình duy tu, đảm bảo về môi trường, khả năng tận dụng vật liệu địa phương, 

khả năng nâng cấp và mở rộng trong tương lai, đáp ứng tần suất khai thác tăng trưởng 

theo dự báo. Đơn vị thiết kế phải chứng minh được cơ sở lựa chọn kết cấu mặt đường 

và tuổi thọ khai thác trong hồ sơ thiết kế. 

1.3.3 Phân tích hiệu quả đầu tư 

1.3.3.1  Khi cân nhắc lựa chọn, cần tính toán để lựa chọn được kết cấu đáp ứng các yêu cầu 

đặt ra. Lựa chọn phương án kết cấu có giá thành thấp nhất trong suốt thời gian khai 

thác và cả giá thành đơn vị khai thác phải nâng cấp, cải tạo. So sánh giá trị hiện tại 

(PW) và giá trị hiện tại ròng (NPV) là phương pháp tốt nhất cho việc đánh giá lựa chọn 

phương án thiết kế kết cấu làm mới hoặc kết cấu nâng cấp, cải tạo. Chi phí đầu tư ban 

đầu và tuổi thọ dự kiến trong việc lựa chọn phương án kết cấu chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm của người thiết kế với việc xem xét sử dụng các loại vật liệu địa phương, các 

nhân tố môi trường, năng lực của nhà thầu thi công. 

 Công thức xác định giá trị hiện tại như sau: 

1

1 1W
1 1

in zm

i
i

P C M S
r r

            
    (1.1)  

 Trong đó: 

 PW:  là giá trị hiện tại 

 C: là chi phí thiết kế xây dựng ban đầu hoặc chi phí cải tạo, sửa chữa 

 m: là số lần duy tu hoặc cải tạo, sửa chửa 

 Mi: là chi phí duy tu hoặc cải tạo, sửa chữa quy định theo giá hiện tại 

 r: là tỉ lệ chiết khấu 

 ni: là số năm tính từ hiện tại đến năm thứ i phải duy tu hoặc cải tạo, nâng cấp 

 S:  là giá trị còn lại tại cuối vòng đời của dự án. 



TCCS XXXX : 2018 
 

 
12 

Z: là vòng đời của dự án (năm), quy định là 20 năm, khi sử dụng các nguồn vốn 

đầu tư khác nhau cho dự án, vòng đời dự án sử dụng phân tích hiệu quả đầu tư 

cũng sẽ khác phụ thuộc vào yêu cầu của chủ đầu tư. 

 
1

1

n

r
 
  

: là hệ số quy đổi về giá trị hiện tại. 

1.3.3.2 Trên thực tế, nếu giá trị hiện tại của các phương án kết cấu làm mới hoặc cải tạo, nâng 

cấp được so sánh sai khác nhau khoảng 10% hoặc nhỏ hơn, có thể coi như chi phí 

đầu tư và khai thác của các phương án là như nhau. 

1.3.3.3 Việc xác định giá trị hiệu quả của dự án khi phân tích các chi phí trong vòng đời của 

dự án (LCCA) được thực hiện theo trình tự sau: 

 1. Xác định mô hình phân tích. 

2. Xác định thời gian khai thác (vòng đời của dự án để tính toán phải đủ dài để phản 

ánh được các chi phí khác nhau trong từng mốc thời gian cần duy tu, sửa chữa và ít 

nhất bằng một lần cải tạo, nâng cấp). 

3. Tính toán các chi phí trực tiếp (các chi phí trong thời gian khai thác được tính toán 

bằng dollars và sử dụng tỉ lệ chiết khấu thực để tính chiết khấu về giá trị hiện tại). 

4. Chú ý: thời gian phân tích hiệu quả đầu tư là thời gian để so sánh lựa chọn phương 

án kết cấu và không phải là tuổi thọ thiết kế của phương án kết cấu. 

1.3.3.4 Các chi phí duy tu thường xuyên, ví dụ như là sửa chữa vết nứt, có ảnh hưởng đến 

giá trị hiện tại ròng (NPV). Nên tập trung chi phí đầu tư xây dựng ban đầu, giảm chi phí 

duy tu, cải tạo và nâng cấp. Giá trị thanh lý được dựa trên tuổi thọ còn lại của các 

phương án kết cấu vào cuối vòng đời phân tích của dự án. 

Chú ý: LCCA, chọn giá trị nhỏ nhất và cần phân tích độ nhậy với việc điều chỉnh các 

thông số đầu vào, việc phân tích độ nhậy phải tính toán với các tỉ lệ chiết khấu khác 

nhau hoặc các mốc thời gian khác nhau. Việc phân tích độ nhậy của dự án để phân 

tích xác suất bất lợi xẩy ra khi các yếu tố đầu vào đồng loạt thay đổi. 

1.3.3.5 Việc phân tích chi phí trong suốt vòng đời của dự án để quyết định chi phí xây dựng 

ban đầu, các dự án đầu tư bằng cả nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn hợp 

pháp khác cần đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư khi xác định vòng đời của dự án 

lớn hơn hoặc nhỏ hơn 20 năm. 

1.3.3.6 Xem thêm các thông tin khi phân tích LCCA, tham khảo tài liệu, các bảng tính toán trên 

Excel trình bày mô hình phân tích LCCA có thể tải về từ http://www.aaptp.us. 

1.3.4  Kết cấu điển hình 

Kết cấu điển hình mặt đường sân bay gồm lớp mặt, lớp móng trên, lớp móng dưới, 

nền đất, chi tiết xem hình 1 và bảng 1. 

1. Mặt đường: lớp mặt thường làm bằng BTXM hoặc BTN. 

http://www.aaptp.us.
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2. Lớp móng trên: lớp móng trên có hai loại: sử dụng vật liệu gia cố và không gia cố. 

- Lớp móng không gia cố: sử dụng cấp phối đá dăm hoặc cấp phối đá dăm nghiền; 

- Lớp móng gia cố: sử dụng cấp phối đá dăm hoặc cấp phối đá dăm nghiền gia cố xi 

măng hoặc asphalt. 

3. Lớp móng dưới: sử dụng vật liệu hạt có thể gia cố hoặc không gia cố. 

4. Nền đất: nền đất tự nhiên hoặc nền đất đã được cải tạo. 

 

Hình 1.1. Cấu tạo chung kết cấu mặt đường sân bay 

Bảng 1.1. Các lớp kết cấu điển hình 

Các lớp kết cấu Mặt đường mềm Mặt đường cứng 

Lớp mặt P-401/P-4032 P-501 

Lớp móng trên gia cố P-401/403 

P-3043 

P-3063 

P-401/403 

P-3043 

P-3063 

Lớp móng trên P-2094 

P-2085 

P-211 

P-2094 

P-2085 

P-211 

Lớp móng dưới P-154 

P-2136 

P-2197 

P-154 

P-3016 

P-2197 

Nền đất P-152 

P-155 

P-157 

P-158 

P-152 

P-155 

P-157 

P-158 

Ghi chú: 

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết từng lớp vật liệu được quy định trong AC 150/5370-10. 

Lớp mặt 
 
 
Lớp móng trên 
 
 
 
Lớp móng dưới 
 
 
 
Nền đất 
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2. P-601, có thể được sử dụng tại các khu vực yêu cầu mặt đường chịu tác động của 

nhiên liệu. 

3. P-304, P-306, nên thận trọng khi sử dụng vì rất dễ gây nứt phản ảnh lớp mặt. 

4. P-209, cấp phối đá dăm nghiền được sử dụng làm lớp móng trên trong kết cấu mặt 

đường khi tải trọng tàu bay khai thác nhỏ hơn hoặc bằng 100.000 pounds (45.360 kG). 

5. P-208, cấp phối đá dăm được sử dụng làm lớp móng trên trong kết cấu mặt đường 

khi tải trọng tàu bay khai thác nhỏ hơn hoặc bằng 60.000 pounds (27.200 kG). 

6. P-301, P-213, được khuyến cáo không nên sử dụng làm lớp móng dưới trong kết 

cấu mặt đường tại các vùng có ảnh hưởng của băng giá. 

7. P-219, móng cấp phối đá dăm tái chế có thể sử dụng làm lớp móng trên tùy thuộc 

vào cường độ vật liệu và thành phần cấp phối. 

1.4  Đảm bảo độ nhám 
Trong kết cấu mặt đường sân bay, lớp mặt phải có độ nhám tốt để đảm bảo lực ma 

sát tốt trong mọi điều kiện thời tiết theo quy định trong tiêu chuẩn AC 150/5320-12, các 

yêu cầu về độ nhám mặt đường. 

1.5 Phân kỳ xây dựng 
Việc phân kỳ khi xây dựng kết cấu mặt đường sân bay là rất cần thiết, phù hợp với sự 

thay đổi dòng tàu bay khai thác, tải trọng tàu bay, tần suất hoạt động hoặc nguồn vốn 

ban đầu hạn chế. Khi thiết kế kết cấu mặt đường sân bay cần phải xem xét đến việc 

kéo dài đường cất hạ cánh, mở rộng và kéo dài hệ thống đường lăn, sân đỗ theo quy 

hoạch phát triển cũng như các thay đổi khác để đảm bảo mỗi giai đoạn phân kỳ xây 

dựng đều đáp ứng được các yêu cầu khai thác hiện tại. Cần xem xét các cao độ thiết 

kế trong tương lai khi lựa chọn độ dốc dọc, độ dốc ngang, độ biến dốc,... Việc thiết kế 

phân kỳ kết cấu mặt đường mỗi giai đoạn đáp ứng quá trình khai thác đến khi giai đoạn 

tiếp theo được xây dựng. Kết cấu xây dựng ban đầu phải phù hợp và thuận lợi cho 

việc nâng cấp trong tương lai. Việc thiết kế và xây dựng các lớp phía dưới và hệ thống 

thoát nước phải đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn cho kết cấu hoàn chỉnh trong 

tương lai. Các quy định thiết kế thoát nước tuân thủ theo tiêu chuẩn AC 150/5320-5, 

quy định thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước mặt và nước ngầm trong sân bay. 

 

Chương 2. Khảo sát và đánh giá nền đất 

2.1 Mục đích 
Phân loại chính xác và đánh giá đất xây dựng nền đường là rất cần thiết. Các mục tiếp 

theo sẽ quy định rõ các chỉ tiêu quan trọng của đất nền cần phải khảo sát, thí nghiệm 

để xác định chính xác. 

2.1.1  Nền đất 
Nền đất tự nhiên cho mục đích xây dựng bao gồm khoáng chất tự nhiên hình thành do 
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quá trình vận động của trái đất không bị phá vỡ hoặc nghiền nhỏ. Mặt cắt địa chất thể 

hiện chi tiết từng lớp đất theo phương thẳng đứng với các đặc tính cơ lý khác nhau. 

Lớp đất tự nhiên có thể làm nền móng xây dựng các lớp kết cấu phía trên và chịu trực 

tiếp tải trọng truyền qua lớp kết cấu xuống nền đất. Điều kiện sử dụng làm nền đường 

phải xem xét đến cao độ mực nước ngầm, sự tồn tại nước ngầm ở tầng chịu lực và 

đặc tính cơ lý của lớp đất gồm: dung trọng, độ ẩm, thành phần hạt, lực dính, hệ số 

chương nở,... 

 2.1.2  Hệ thống phân loại 
Sử dụng tiêu chuẩn ASTM D 2487, Tiêu chuẩn kỹ thuật phân loại đất dùng trong xây 

dựng (Hệ thống phân loại thống nhất) để phân loại đất cho mục đích xây dựng kết cấu 

mặt đường sân bay dân dụng. 

2.1.3  Sức chịu tải nền đường 
2.1.3.1 Nền đất có đủ cường độ chịu được tác dụng của bản thân kết cấu mặt đường và tải 

trọng truyền xuống. Kết cấu mặt đường sẽ phân bố tải trọng tác dụng của tàu bay 

xuống nền đất với một diện tích lớn hơn diện tích tiếp xúc của bánh tàu bay. Với các 

loại đất có đặc tính cơ lý và sức chịu tải tốt hơn nên sử dụng để xây dựng lớp phía trên 

của nền đường (lớp nền thượng). 

2.1.3.2 Sức chịu tải của nền đường thiết kế nên được lựa chọn thận trọng để đảm bảo sự ổn 

định và khả năng chịu tải trọng trong thời gian khai thác. Khuyến cáo lựa chọn một giá 

trị có độ lệch chuẩn thấp hơn giá trị trung bình. Tại các khu vực có cường độ trung 

bình nền đất CBR thấp hơn 5, có thể cải tạo nền đất bằng biện pháp gia cố hoặc các 

biện pháp khác, cách đơn giản nhất là đầm chặt nền đất. Khi CBR nền đất nhỏ hơn 3, 

yêu cầu phải cải tạo nền đất bằng biện pháp gia cố hoặc các biện pháp khác, chi tiết 

xem mục 2.6. 

2.1.4  Thoát nước 
Trạng thái nền đất ảnh hưởng đến quy mô, kích thước, bề mặt thoát nước mặt, kết 

cấu công trình thoát nước ngầm và hệ thống thoát nước chung. Hướng dẫn về các lớp 

thoát nước chung được quy định trong Chương 3. Hướng dẫn chi tiết thiết kế các lớp 

thoát nước trong kết cấu, tiêu chuẩn AC 150/5320-5, Thiết kế thoát nước sân bay. 

2.2  Điều kiện nền đất 

2.2.1 Khảo sát thực địa 
Phân loại đất và các đặc tính cơ lý của đất phải được khảo sát kỹ lưỡng. Nếu số liệu 

về nền đất trong phạm vị xây dựng sân bay chưa đầy đủ, cần phải tiến hành khảo sát 

thu thập đầy đủ số liệu đảm bảo thiết kế. Quá trình khảo sát cần xác định sự phân bố, 

đặc tính cơ lý, phân loại từng lớp đất khác nhau. Số liệu địa chất, địa hình, khí hậu 

được tổng hợp chung và là thông tin cần thiết cho việc quy hoạch, thiết kế kết cấu mặt 

đường sân bay. Việc khảo sát ngoài thực địa khu vực xây dựng sân bay để thu thập 

các mẫu đất đại diện làm thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý, phân loại đất, vẽ mặt 
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cắt địa chất và sự phân bố các lớp đất. Việc khảo sát ngoài thực địa cần đánh giá các 

loại vật liệu địa phương có sẵn, có thể sử dụng xây dựng kết cấu mặt đường sân bay. 

2.2.2 Quy trình thực hiện 

Tiêu chuẩn ASTM D 420, có thể áp dụng lập quy trình và phương án kỹ thuật khảo sát 

địa hình và địa chất. Ngoài thực địa, sử dụng tiêu chuẩn ASTM D 2488 để phân loại 

đất theo các đặt tính cơ lý như: màu sắc, cấu  tạo, cấu trúc, chỉ số dẻo, độ chặt, độ kết 

dính,… ở các mức độ khác nhau và thành phần hóa học. 

2.2.3 Bản đồ địa chất 
Các bản đồ phân loại đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành sẽ giúp ích cho 

việc nghiên cứu phân loại đất tại vị trí xây dựng và các vùng lân cận của sân bay. Việc 

phân loại ban đầu được xác định từ các loại bản đồ này không thay cho việc khảo sát 

kỹ thuật hiện trường để phân loại đất hoặc vật liệu xây dựng; Tuy nhiên, các thông tin 

thu được từ các bản đồ địa chất rất hữu ích cho việc điều tra sơ bộ, lựa chọn địa điểm, 

tính toán chi phí thực hiện. Thông tin này có thể thu thập trên các trang mạng của cơ 

quan đại diện. 

2.2.4 Chụp ảnh hàng không 
Có thể chụp ảnh hàng không để xác định địa hình, hướng thoát nước, các loại đất. 

Xem lại các ảnh chụp trước đây để tìm ra hướng thoát nước, các loại đất trầm tích 

khác nhau và trên mạng hiện nay cũng có nhiều ảnh hàng không và bản đồ cần thiết 

cho công tác khảo sát sơ bộ thực địa. 

2.3 Khảo sát và lấy mẫu 
2.3.1.  Hố khoan địa chất và mẫu khoan kết cấu hiện trạng 

2.3.1.1 Bước đầu tiên trong việc khảo sát các điều kiện địa chất là khảo sát nền đất để xác 

định số lượng và phạm vi các lớp đất khác nhau, sự phân bố của các lớp, chiều sâu 

mực nước ngầm. Mặt cắt hố khoan được sử dụng để xác định mặt cắt địa chất các lớp 

đất, đá xung quanh. Khoảng cách hố khoan có thể không tuân theo các quy định trong 

tiêu chuẩn hoặc mặt bằng bố trí trong phòng vì trên thực tế địa hình có nhiều khác biệt 

so với giả định ban đầu. Số lượng các hố khoan phải đảm bảo cho việc xác định ranh 

giới các lớp đất. 

2.3.1.2 Bước tiếp theo tiến hành thí nghiệm xác định sức chịu tải của nền đất như sau: Thí 

nghiệm không phá hủy (NDT - Nondestructive testing) có thể được sử dụng đánh giá 

sức chịu tải nền đất và giúp cho việc phân định các lớp đất theo từng hố khoan tại hiện 

trường và hỗ trợ xác định các vị trí lỗ khoan cũng như việc lấy mẫu hiện trường để thí 

nghiệm đánh giá sức chịu tải của kết cấu hiện hữu. Thí nghiệm xuyên động (DCP - 

Dynamic Cone Penetrometer) theo tiêu chuẩn ASTM D 6951 được thực hiện tại từng 

lớp đất khi tiến hành khoan địa chất hoặc thực hiện tại hố khoan các lớp kết cấu hiện 

hữu sau đã lấy các mẫu kết cấu hiện hữu lên. Kết quả thí nghiệm xuyên động DCP có 

thể xác định nhanh chóng sức chịu tải nền đất CBR từ mối quan hệ giữa DCP và CBR. 
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In kết quả thí nghiệm DCP đánh giá sức chịu tải của các lớp đất nền được biểu diễn 

bằng đồ thị. Để có thêm thông tin cần tham khảo sát số liệu xây dựng và số liệu khảo 

sát từ các dự án trước. 

2.3.1.3 Mẫu khoan hình trụ kết cấu hiện trạng sẽ cung cấp các thông tin về kết cấu hiện trạng 

đang khai thác, nên chụp ảnh mầu các mẫu khoan và đưa vào báo cáo khảo sát địa 

chất. 

2.3.2  Số lượng hố khoan, vị trí và chiều sâu hố khoan 

Số lượng hố khoan, vị trí và chiều sâu cần phải đủ để xác định sự biến đổi của các lớp 

địa chất và vùng đất thay đổi. Kinh nghiệm thực tế, nếu độ lún và độ ổn định của nền 

đất tại khu vực xây dựng có vấn đề cần xem xét, người kỹ sư địa chất được quyền 

quyết định việc khảo sát chi tiết hơn như bổ sung số lượng hố khoan, tăng chiều sâu 

hố khoan để có đủ số liệu phục vụ công tác thiết kế, chọn vị trí và thi công xây dựng 

công trình. Những nơi có điều kiện địa chất đồng nhất có thể giảm số lượng hố khoan. 

Vị trí, số lượng, chiều sâu hố khoan cho các dự án đầu tư xây dựng mới được quy 

định tại bảng 2.1. Các quy định này có thể được thay đổi, điều chỉnh theo các điều kiện 

địa phương.  

Bảng 2.1. Khoảng cách và chiều sâu hố khoan nền đất 

Khu vực Khoảng cách Chiều sâu 

Đường cất hạ cánh, 

đường lăn, đường lăn 

trên sân đỗ 

Khoan mặt cắt ngang mặt 

đường với khoảng cách 200 

foot (60m) 

- Nền đào 21 foot (7m) 

- Nền đắp 21 foot (7m) tính từ 

mặt đất hiện tự nhiên. 

Các khu vực khác của 

mặt đường 

1 hố khoan/ 10.000 square 

feet (930m2) 

- Nền đào 21 foot (7m) 

- Nền đắp 21 foot (7m) tính từ 

mặt đất hiện tự nhiên. 

Các khu vực khác Làm thí nghiệm đủ để xác định 

tính chất của nền đất 

Đến hết chiều sâu đào đất 

Chú ý: Chiều sâu hố khoan phải đủ để xác định phạm vi cố kết hoặc phạm vi sụt trượt 

của nền đất đắp. 

2.3.3  Hình trụ hố khoan 

2.3.3.1 Kết quả khảo sát nền đất được tổng hợp trong hình trụ hố khoan, mẫu hình trụ hố 

khoan bao gồm thông tin: vị trí hố khoan, ngày khoan, cao độ hố khoan, chiều sâu 

khoan, số lượng mẫu, phân lớp, mực nước ngầm, biểu đồ xuyên tiêu chuẩn. Tham 

khảo tiêu chuẩn ASTM D1586. Các mẫu đặt trưng cho các lớp đất được bảo quản và 

thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định các đặc trưng cơ lý, kỹ thuật của từng 

lớp đất. Nếu các mẫu không được lấy cùng với ống đựng mẫu, lấy mẫu từ đầu mũi 

khoan cần rất cẩn trọng để đảm bảo mẫu đại diện cho lớp đất và không phải là hỗn 

hợp các lớp. Các chỉ tiêu đặc trưng của đất như: độ ẩm, dung trọng, sức chống cắt, 

đặc điểm hợp nhất, hệ số cố kết,… việc lấy mẫu nguyên dạng theo tiêu chuẩn ASTM 



TCCS XXXX : 2018 
 

 
18 

D 1587. Bởi vì kết quả thí nghiệm chỉ đại diện cho các mẫu đang được thí nghiệm, điều 

quan trọng với mỗi mẫu là đại diện của một loại đất cụ thể và không phải là một mẫu 

hỗn hợp của một số lớp.  

2.3.3.2 Việc thí nghiệm từ các mẫu kém chất lượng dẫn đến việc xác định các đặc trưng cơ lý 

của lớp đất bị sai lệch. 

2.3.4 Thí nghiệm đất hiện trường 
Giếng thăm, hố đào, hoặc cả hai có thể được yêu cầu thực hiện để thí nghiệm bàn nén 

hiện trường, lấy mẫu nguyên dạng, vẽ biểu đồ các lớp đất,… Khảo sát này rất cần thiết 

cho các dự án liên quan đến các điều kiện khảo sát hiện trường khó khăn mà đảm bảo 

tính chính xác cao. 

2.4  Thí nghiệm mẫu đất 
2.4.1  Thí nghiệm bắt buộc 
2.4.1.1 Kỹ sư địa chất nên lựa chọn các thí nghiệm cần thiết để mô tả tính chất cơ lý của đất 

cho dự án. Việc đánh giá các lớp đất phía dưới thực hiện theo các tiêu chuẩn sau: 

1. ASTM D 421 (hoặc TCVN 4198:2014), tiêu chuẩn này hướng dẫn chuẩn bị mẫu cho 

thí nghiệm phân tích thành phần hạt và thí nghiệm để xác định các giá trị của mẫu ở 

trạng thái khô. 

2. ASTM D 422 (hoặc TCVN 4198:2014), tiêu chuẩn thí nghiệm xác định tỉ lệ thành 

phần hạt trong đất. 

3. ASTM D 4381 (hoặc TCVN 4197:2012), tiêu chuẩn thí nghiệm xác định chỉ số dẻo, 

giới hạn chảy, giới hạn dẻo được sử dụng để phân loại đất. 

2.4.1.2 Giới hạn dẻo và giới hạn chảy của đất xác định hàm lượng độ ẩm thấp nhất mà tại đó 

một đất sẽ chuyển từ trạng thái nửa rắn sang trạng thái dẻo và từ trạng thái dẻo sang 

trạng thái lỏng, tương ứng. Chỉ số dẻo là sự khác biệt giữa giới hạn dẻo và giới hạn 

chảy, chỉ ra hàm lượng độ ẩm qua đó là đất vẫn trong trạng thái dẻo rồi chuyển dần 

sang trạng thái chảy. Giới hạn dẻo, giới hạn chả, và chỉ số dẻo của đất được sử dụng 

phân loại đất. Chúng cũng được sử dụng riêng hoặc kết hợp với các chỉ tiêu khác của 

đất có liên quan để tương quan đến tính chất xây dựng như hệ số nén, hệ số thấm, độ 

chặt, độ trương nở và sức chống cắt. 

2.4.2 Mối quan hệ giữa độ ẩm và dung trọng 

Để kiểm soát hệ số đầm chặt trong quá trình xây dựng, theo phương pháp thí nghiệm 

ASTM có thể sử dụng xác định mối quan hệ giữa độ ẩm - dung trọng của từng loại đất 

khác nhau. 

1. Sức chịu tải của kết cấu mặt đường lớn hơn hoặc bằng 60.000 pounds (27.216 kg): 

Với các loại kết cấu mặt đường được thiết kế khai thác các loại tàu bay có tải trọng lớn 

hơn hoặc bằng 60.000 pounds (27.216 kg), áp dụng tiêu chuẩn ASTM D1557 (hoặc 

22TCN 333:06 đầm cải tiến). 

2. Sức chịu tải của kết cấu mặt đường nhỏ hơn 60.000 pounds (27.216 kg): Với các 
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loại kết cấu mặt đường được thiết kế khai thác các loại tàu bay có tải trọng nhỏ hơn 

60.000 pounds (27.216 kg), áp dụng tiêu chuẩn ASTM D698 (hoặc 22TCN 333:06 đầm 

tiêu chuẩn). 

2.5  Thí nghiệm sức chịu tải nền đất 
2.5.1  Việc phân loại đất cho mục đích xây dựng để xác định sự phù hợp của lớp đất làm nền 

đường, tuy nhiên việc phân loại không thể đầy đủ thông tin về ứng xử của nền đất, 

cường độ nền đất có thể thay đổi theo các mùa khác nhau phụ thuộc vào độ chặt, mức 

độ bão hòa (hàm lượng độ ẩm), tải trong tác dụng,... 

2.5.2  Để thiết kế và đánh giá kết cấu mặt đường, vật liệu đắp nền được thể hiện bằng thông 

số cường độ hoặc mô đun đàn hồi phù hợp. Thiết kế kết cấu mặt đường theo phần 

mềm FAARFIELD, cường độ nền đất được sử dụng trong tính toán là giá trị mô đun 

đàn hồi, việc xác định và đánh giá mô đun đàn hồi được xác định bằng nhiều phương 

pháp. 

2.5.3 Với kết cấu mặt đường mềm, cường độ nền đất được xác định từ thí nghiệm CBR. Mô 

đun đàn hồi E được xác định từ giá trị CBR theo công thức sau: 

     E = 1500 x CBR (psi)     (1.1) 

   hoặc  E = 10 x CBR (MPa) 

 (1.1) là công thức gần đúng, thích hợp cho thiết kế và phân tích kết cấu mặt đường 

mềm. 

2.5.4  Với kết cấu mặt đường cứng, cường độ nền đất được xác định từ thí nghiệm bàn nén 

hiện trường để xác định mô đun phản lực nền đất (hệ số nền k). Mô đun đàn hồi E có 

thể được xác định từ hệ số nền k theo công thức sau: 

     E = 20,15 x k1,248 (k in psi) (pci)  (1.2) 

(1.2) là công thức gần đúng, thích hợp cho thiết kế và phân tích kết cấu mặt đường 

cứng. Nếu không có số liệu thí nghiệm bàn nén hiện trường có thể xác định mô đun 

đàn hồi E từ giá trị CBR theo công thức (1.1). 

2.5.5 Trong nhiều trường hợp, khi nâng cấp mặt đường hiện hữu, không thể xác định được 

mô đun đàn hồi E từ giá trị CBR hoặc hệ số nền k thì xác định E từ kết quả thí nghiệm 

HWD (Heavy Falling-Weight Deflectometer) hoặc các thí nghiệm NDT (Nondestructive 

Test). 

2.5.6  Thí nghiệm chỉ số sức chịu tải CBR 
Thí nghiệm CBR là thí nghiệm xuyên cơ bản theo một tỉ lệ biến dạng nhất định. Lực 

cần thiết xuyên vào sâu vào vật liệu theo một độ sâu quy định được so sánh với lực 

cần thiết để xuyên sâu vào vật liệu đá dăm nghiền tiêu chuẩn. Thí nghiệm CBR trong 

phòng được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM D 1883 (hoặc 22TCN 332:06). Thí 

nghiệm CBR hiện trường được tiến hành theo tiêu chuẩn ASTM D 4429 (hoặc TCVN 

8821:2011). 

1. Thí nghiệm CBR trong phòng: Thí nghiệm sức chịu tải CBR được tiến hành trên 
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các vật liệu thu được từ hiện trường và được đầm chặt theo độ chặt đạt được trong 

giai đoạn xây dựng. Nền đường có xu hướng đạt đến độ bão hòa gần như hoàn toàn 

sau khoảng 3 năm. Các thí nghiệm CBR nên được thực hiện theo một lượng độ ẩm 

sát với điều kiện khai thác của một kết cấu mặt đường trong thời gian phục vụ, đây 

được xem như là CBR 'ngâm nước' hoặc CBR 'bão hòa', độ ẩm theo mùa thay đổi yêu 

cầu xác định giá trị CBR bão hòa để thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác trong 

khoảng thời gian độ ẩm cao như mùa mưa. 

2. Thí nghiệm CBR hiện trường: Thí nghiệm CBR hiện trường cung cấp thông tin về 

các vật liệu đắp nền đường được thực hiện trong nhiều năm. Các vật liệu nên được 

đắp trong một thời gian đủ dài để độ ẩm đạt đến trạng thái cân bằng, ví dụ nền đường 

đắp được xây dựng và gia tải trong một khoảng thời gian dài trước khi thi công kết cấu. 

3. CBR của vật liệu sỏi sạn. Thí nghiệm CBR rất khó thực hiện với vật liệu sỏi sạn, 

thí nghiệm CBR trong phòng với vật liệu sỏi sạn thường có kết quả CBR quá cao do 

ảnh hưởng hạn chế nở hông của khuôn. Đề nghị một giá trị E nền đường tối đa 50.000 

psi (345 MPa) (CBR = 33) để sử dụng trong thiết kế. 

4. Chỉ số sức chịu tải của Đá vôi: Nếu chỉ số chịu tải của đá vôi (Lime Rock Bearing 

- LBR) được sử dụng để đánh giá sức chịu tải của nền đất, có thể được chuyển đổi 

sang CBR bằng cách nhân LBR với 0,8. 

5. Số lượng mẫu thí nghiệm CBR: Số lượng mẫu thí nghiệm mỗi loại đất thí nghiệm 

từ 3 đến 7 mẫu. 

2.5.7 Thí nghiệm bàn nén 
2.5.7.1 Thí nghiệm bàn nén để xác định sức chịu tải của nền đường. Kết quả, mô đun phản 

lực nền (giá trị k) là giá trị đo của lực cần thiết gây ra một đơn vị độ võng nền đường. 

Giá trị hệ số nền k có đơn vị là pounds/in3 (MN/m3). Thí nghiệm bàn nén được thực 

hiện theo tiêu chuẩn ASSHTO T 222 (hoặc TCVN 9354:2012). Phương pháp này bao 

gồm việc thí nghiệm tải trọng nén tĩnh không lặp lại trên nền đất và các lớp trong kết 

cấu mặt đường mềm với hai điều kiện đầm chặt hoặc trạng thái tự nhiên, được thực 

hiện nhằm cung cấp dữ liệu để sử dụng trong việc đánh giá, thiết kế mặt đường cứng 

và mềm sân bay. 

2.5.7.2 Nếu không có số liệu thí nghiệm có thể xác định hệ số nền từ giá trị CBR theo công 

thức thực nghiệm sau: 

    k = 28,6926 x CBR0,7788 (pci)    (2.1) 

1. Điều kiện thí nghiệm: Thí nghiệm sức chịu tải nền đất bằng bàn nén được tiến 

hành ngoài hiện trường tại vị trí nền đất đã được thi công với độ chặt thiết kế và các 

điều kiện về độ ẩm. Hiệu chỉnh hệ số nền với các điều kiện về thay đổi độ ẩm sát với 

thực tế khai thác công trình.  

2. Kích thước bàn nén: Thiết kế mặt đường cứng trình bày trong tiêu chuẩn này dựa 

trên giá trị mô đun đàn hồi (E) hoặc hệ số nền (k). Giá trị hệ số nền k có thể được xác 
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định từ thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh có đường kính 30 ins (762mm). Khi sử dụng 

bàn nén có đường kính nhỏ hơn có thể sẽ nhận được giá trị hệ số nền lớn hơn. 

3. Số lần thí nghiệm: Thí nghiệm bàn nén hiện trường rất tốn kém khi thực hiện và số 

lượng lần thí nghiệm chỉ cần ở mức tối thiểu đủ để có số liệu chính xác khi thiết kế, 

thường thí nghiệm từ 2 đến 3 lần với mỗi một khu vực kết cấu đặc trưng. Hệ số nền 

sử dụng trong thiết kế cần được lựa chọn thận trọng. 

2.5.8 Thực hiện thêm một số thí nghiệm cường độ khác 

Có thể tiến hành thêm một số thí nghiệm khác để đánh giá sức chịu tải nền đất như: 

thí nghiệm cắt trực tiếp trong điều kiện bão hòa theo ASTM D 3080 (hoặc TCVN 

4199:1995); thí nghiệm cắt cánh hiện trường với đất sét theo ASTM D 2573 (hoặc 

22TCN 355:06),  thí nghiệm cường độ chịu nén không hạn chế nở hông theo ASTM D 

2166. 

2.6 Gia cố nền đất 
2.6.1  Những khu vực mà sức chịu tải của nền đất tương ứng với giá trị mô đun đàn hồi nhỏ 

hơn 7500 psi (CBR=5), có thể cải tạo sức chịu tải của nền đất bằng chất gia cố, tác 

dụng cơ học hoặc thay bằng vật liệu đắp nền thích hợp. Với những khu vực nền đất 

có mô đun đàn hồi thiết kế nhỏ hơn 4500 psi (CBR <=3) thì cần phải gia cố nền hoặc 

thay bằng vật liệu đắp nền thích hợp. Gia cố nền đường cũng cần được xem xét nếu 

có các điều kiện hiện trạng sau: thoát ngầm kém, thoát nước bề mặt không tốt,hoặc 

cần nền đường làm việc ổn định. Gia cố nền đường có thể được thực hiện thông qua 

việc sử dụng các tác nhân hóa học hoặc bằng phương pháp cơ học, có hiệu quả giúp 

ổn định nền đất để tạo ra một nền đường ổn định vững chắc. Khi không thể gia cố 

bằng biện pháp trên, có thể loại bỏ và thay thế bằng các vật liệu đắp phù hợp. 

2.6.2 Kỹ sư địa chất tư vấn việc quyết định sử dụng biện pháp gia cố để đảm bảo cường độ 

ổn định của các lớp gia cố lâu dài, cần xem xét thận trọng các tác dụng của việc gia cố 

và phải có các kết quả thí nghiệm chứng minh các tác dụng lâu dài của việc gia cố. 

Lớp gia cố thường dày 12 in (30 cm) hoặc phải theo sự khuyến cáo của kỹ sư địa chất. 

Khi thiết kế kết cấu có một lớp đất nền gia cố cần đưa vào mô hình tính toán và phải 

khai báo cường độ lớp vật liệu này trong phần mềm FAARFIELD, xem Chương 3. 

2.6.3  Chất gia cố 

Mỗi loại đất khác nhau cần phải sử dụng loại chất gia cố khác nhau mới cho kết quả 

tối ưu, cần phải khảo sát, thí nghiệm trong phòng và thi công thử nghiệm để đánh giá 

trước khi thi công đại trà, xem mục P-155, P-157 và P-158 tiêu chuẩn AC 150/5370-

10, xem hướng dẫn mục 3.13.5.5 các thông tin để khai báo mô hình các lớp đất gia cố 

trong FAARFIELD. 

2.6.4  Gia cố đất bằng phương pháp cơ học 
Nhiều trường hợp, nền đất không thể ổn định được khi sử dụng chất gia cố. Lớp đất 

phía dưới yếu đến mức không thể trộn các vật liệu gia cố và đầm nén lớp đất phía trên 
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mà không phá hoại lớp đất yếu. Để thuận tiện trong việc xây dựng các lớp kết cấu, với 

các lớp đất rất yếu có thể phải xây cầu vượt qua khu vực nền đất yếu. Cầu vượt có 

thể được làm từ các lớp vật liệu có chiều  dày 2-3 feet (60-90cm) bằng đá dăm hoặc 

sỏi cuội. Nếu sử dụng đá dăm thay lớp đất nền yếu phải sử dụng vải địa kỹ thuật lót 

để ngăn đất sét thẩm thấu lên lớp đá dăm. Các lớp bê tông nghèo, bê tông xốp, hoặc 

vật liệu địa kỹ thuật cũng có thể được sử dụng làm lớp gia cố đầu tiên trên đất yếu, đất 

sét. 

2.6.5 Vật liệu địa kỹ thuật 

2.6.5.1 Các vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp là một loạt các sản phẩm được sản xuất để sử dụng 

giải quyết các vấn đề địa kỹ thuật, gồm bốn sản phẩm chính: vải địa kỹ thuật, khung 

địa kỹ thuật, màng địa kỹ thuật và hỗn hợp địa kỹ thuật. Các tính chất tổng hợp của 

thành phần vật liệu trong các sản phẩm này làm cho chúng phù hợp để sử dụng gia cố 

nền đất, nơi có yêu cầu độ bền cao. Những sản phẩm này có nhiều ứng dụng, bao 

gồm cả việc sử dụng làm lớp ngăn cách giữa lớp móng cấp phối và lớp móng phía 

dưới. 

2.6.5.2 Sự cần thiết sử dụng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp trong kết cấu mặt đường phụ thuộc 

vào điều kiện địa chất đất nền, điều kiện nước ngầm và các loại cốt liệu áo đường nằm 

phía trên. Kỹ sư địa chất cần xác định rõ loại vật liệu địa kỹ thuật nào dùng cho kết cấu 

mặt đường. Sử dụng phổ biến nhất trên các sân bay làm lớp ngăn cách để ngăn chặn 

hạt sét thẩm thấu lên lớp móng cấp phối. 

2.6.5.3  Không xem xét bất kỳ việc chiết giảm trong kết cấu mặt đường khi sử dụng các vật liệu 

địa kỹ thuật. 

Chương 3. Thiết kế kết cấu mặt đường 

3.1  Những lưu ý trong thiết kế 
Chương 3 đưa ra hướng dẫn thiết kế kết cấu mặt đường sân bay bằng việc sử dụng 

chương trình FAARFIELD, không có sự phân biệt khi thiết kế kết cấu khai thác các loại 

máy bay tải trọng nhẹ với kết cấu khai thác các loại máy bay tải trọng lớn hơn 30.000 

pounds. Phương pháp thiết kế tăng cường, nâng cấp được trình bày trong chương 4, 

phương pháp đánh giá mặt đường hiện hữu được trình bày trong chương 5. 

3.2 Thiết kế kết cấu mặt đường 

Thiết kế kết cấu mặt đường Cảng hàng không là một vấn đề kỹ thuật phức tạp có liên 

quan tới sự tương tác của nhiều biến số. Chương này trình bày các phương pháp thiết 

kế kết cấu mặt đường theo cơ học – thực nghiệm và được thực hiện trong chương 

trình máy tính FAARFIELD, sử dụng mô hình các lớp kết cấu đàn hồi và phương pháp 

PTHH 3D cho việc thiết kế kết cấu mới và kết cấu nâng cấp trên mặt đường cứng và 

mềm. 
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3.3 Mặt đường mềm 

Để thiết kế kết cấu mặt đường mềm, FAARFIELD sử dụng tiêu chuẩn biến dạng thẳng 

đứng lớn nhất trên đỉnh nền đường v và biến dạng ngang lớn nhất dưới đáy lớp mặt 

BTN k phụ thuộc vào tuổi thọ mặt đường. Phần mềm thiết kế FAARFIELD sẽ tính toán 

đưa ra chiều dày cụ thể từng lớp trong kết cấu mặt đường mềm (lớp mặt, lớp móng 

trên, lớp móng dưới) đảm bảo khai thác các loại tàu bay với tuổi thọ của kết cấu và 

cường độ nền đất được khai báo. 

3.4  Kết cấu một lớp BTN 

Chiều dày kết cấu toàn BTN có thành phần asphalt gia cố các lớp kết cấu phía trên 

nền đất có thể khai thác các loại máy bay có tải trọng nhỏ hơn 60.000 pounds (27.215 

kg). Phần mềm FAARFIELD có khả năng tính toán chiều dày kết cấu chỉ có 1 lớp BTN 

trên nền đất. Tuy nhiên, phần mềm sẽ hiển thị là kết cấu không theo tiêu chuẩn. 

Phương pháp phù hợp hơn tính kết cấu mặt đường toàn BTN là sử dụng kết cấu 3 lớp 

gồm một lớp mặt BTN phía trên, một lớp BTN là lớp móng gia cố và nền đất. 

3.5. Kết cấu mặt đường cứng 

Để thiết kế kết cấu mặt đường cứng, FAARFIELD sử dụng tiêu chuẩn ứng suất kéo 

uốn lớn nhất tại đáy tấm BTXM theo tuổi thọ thiết kế của kết cấu mặt đường. Ứng suất 

kéo uốn lớn nhất trong thiết kế được tính toán tại vị trí mép tấm và góc tấm BTXM dưới 

các điều kiện tác dụng của tải trọng. FAARFIELD tính toán đưa ra chiều dày cần thiết 

của tấm BTXM đảm bảo khai thác các loại tàu bay với tuổi thọ của kết cấu trên các lớp 

móng trên, dưới, nền đường được khai báo 

3.6 Lớp móng gia cố 

3.6.1 Nếu tàu bay trong dòng hỗn hợp các loại tàu bay khai thác có trọng lượng lớn hơn 

hoặc bằng 1000.000 pounds (45.359 kG), yêu cầu phải sử dụng lớn móng gia cố. Cấp 

phối đá dăm nghiền có CBR >=100 cũng có thể xem xét thay thế lớp móng gia cố. Lớp 

móng dưới lớp móng gia cố nên có CBR >=35 (thí nghiệm ASTM D1883 hoặc 

22TCN332-06), các loại vật liệu thích hợp được sử dụng bao gồm P-209, P-208 hoặc 

P-211. Các loại vật liệu khác như P-219 có thể sử dụng được nhưng phải được sự 

chấp thuận của chủ đầu tư. 

3.6.2 Các thí nghiệm về khả năng làm việc đã chứng minh kết cấu mặt đường có lớp móng 

gia cố có khả năng làm việc rất tốt. Để đạt được khả năng làm việc lâu dài nên cân 

nhắc trước khi thay thế loại bỏ lớp móng gia cố. Xem xét không sử dụng lớp móng gia 

cố khi các loại máy bay khai thác có trọng lượng bằng 100.000 pounds (45.359 kg) nhỏ 

hơn 5% hoặc lớn hơn thì trọng lượng các loại máy bay khai thác nhỏ hơn hoặc bằng 

110.000 pounds (49.895 kg). 
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3.7 Sự nhiễm bẩn lớp móng trên, móng dưới 

Sự nhiễm bẩn lớp móng trên, móng dưới có thể xẩy ra trong thời gian xây dựng hoặc 

khai thác. Cường độ kết cấu giảm có thể có nguyên nhân từ các nhân tố làm bẩn lớp 

móng với sự xâm nhập của các hạt mịn từ lớp đất nền. Sự nhiễm bẩn làm chất lượng 

vật liệu cấp phối bị giảm, do đó làm giảm khả năng bảo vệ nền đất. Có thể sử dụng vải 

địa kỹ thuật để làm giảm sự nhiễm bẩn các loại vật liệu cấp phối (xem mục 2.6). 

3.8 Lớp thoát nước 

3.8.1  Hướng dẫn chung về việc thiết kế cấu tạo các lớp thoát nước được quy định trong tiêu 

chuẩn AC 150/5320-5, Thiết kế hệ thống thoát nước cảng hàng không. 

3.8.2 Các kết cấu mặt đường được xây dựng trong các khu vực không có băng giá và trên 

nền đất có hệ số thấm nhỏ hơn 20 ft/ ngày (6mm/ngày) nên có một lớp thoát nước bên 

dưới lớp mặt đường. Các kết cấu mặt đường được xây dựng trong khu vực có băng 

giá và trên nền đất FG2 (Gravelly Soils, Sands) hoặc nền đất có tiêu chuẩn cao hơn 

nên có một lớp thoát nước bên dưới lớp mặt đường. Đối với kết cấu mặt đường cứng, 

lớp thoát nước thường được đặt trực tiếp ngay dưới tấm bê tông. Đối với kết cấu mặt 

đường mềm, lớp thoát nước này thường đặt ngay trong lớp móng dưới. Một lớp thoát 

nước có hiệu quả sẽ thoát 85 % lượng nước trong vòng 24 giờ trong khu vực đường 

CHC và đường lăn, thoát 85% lượng nước trong vòng 10 ngày trong khu vực sân đỗ 

và các khu vực khác với tần suất khai thác thấp. Trong thiết kế cấu tạo mặt đường 

cứng, lớp thoát nước dọc với lớp ngăn cách bằng vật liệu hạt được xem như một lớp 

móng trên. Trong kết cấu mặt đường mềm, khi chiều dày yêu cầu của lớp móng dưới 

bằng vật liệu hạt bằng hoặc lớn hơn chiều dày của lớp thoát nước cộng với chiều dày 

của lớp ngăn cách, thì lớp thoát nước sẽ đặt ngay bên dưới lớp móng cấp phối. Khi 

tổng chiều dày của kết cấu mặt đường nhỏ hơn 12inch (300mm), thì lớp thoát nước 

có thể đặt trực tiếp ngay bên dưới lớp mặt đường và lớp thoát nước được sử dụng 

như một lớp móng trên. Khi lớp thoát nước đặt ngay bên dưới một móng cấp phối rời 

rạc, thì yêu cầu vật liệu lọt qua sàng/ rây 200 (0.075mm) trong móng cấp phối là bằng 

8% hoặc nhỏ hơn theo quy định trong tiêu chuẩn AC 150/5370-10. 

3.9  Đầm chặt nền đường 

3.9.1  FAARFIELD tính toán rất cụ thể các yêu cầu đầm chặt trong thiết kế kết cấu mặt đường 

và các dòng tàu bay khai thác và đưa ra bảng yêu cầu dung trọng tối thiểu cần thiết 

cho nền đường. Các giá trị trong những bảng này quy định phạm vi chiều sâu mà dung 

trọng của nền đất bằng hoặc lớn hơn theo tỉ lệ phần trăm dung trọng khô tối đa quy 

định trong Mục P-152. Khi những yêu cầu đầm chặt được tính trong FAARFIELD sau 

khi hoàn thành thiết kế chiều dày kết cấu, đưa ra các bảng yêu cầu độ chặt được tính 
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toán để xác định chiều sâu cần đầm chặt tính từ mặt đường và từ đỉnh nền đường 

hoàn thiện. FAARFIELD tính toán hệ số đầm chăt với dụng trọng xác định theo ASTM 

D 698 hay ASTM D 1557 dựa trên tải trọng của tàu bay. ASTM D 698 áp dụng cho các 

loại tàu bay có tải trọng nhỏ hơn 60.000 pounds (27.200 kg) và ASTM D 1557 áp dụng 

cho các loại tàu bay có tải trọng bằng hoặc lớn hơn 60.000 pounds (27.200 kg). 

3.9.2 Những quy định đầm chặt tính toán trong FAARFIELD được dựa trên khái niệm Chỉ số 

đầm chặt (compaction Index - CI). 

3.9.3 FAARFIELD đưa ra hai bảng áp dụng cho các loại đất dính và đất rời. Cần kiểm soát 

việc đầm chặt trên thực tế phù hợp đối với từng loại đất. Chú ý, các đất rời là đất có 

chỉ số dẻo là nhỏ hơn 3, tùy theo mục đích sử dụng để xác định độ đầm chặt cần thiết.  

3.9.4 Nền đất dưới kết cấu mặt đường mềm và cứng xây dựng mới trong các khu vực nền 

đường đào cần có dung trọng tự nhiên tại hiện trường bằng hoặc lớn hơn dung trọng 

được FAARFIELD tính toán cho từng loại đất cụ thể. Nếu dung trọng tự nhiên tại hiện 

trường của nền đất là thấp hơn so với yêu cầu, thì cần phải (a) đầm chặt để đạt được 

dung trọng yêu cầu, (b) đào bỏ và thay thế bằng vật liệu thích hợp đầm chặt đạt dung 

trọng yêu cầu. Nền đường đào nên cày xơi và đầm chặt lại với chiều dày tối thiểu 12 

inches (300mm); tuy nhiên, phụ thuộc vào dung trọng thực tế hiện trường, có thể cày 

xới và đầm chặt lại nền đất, cần bổ sung thêm vật liệu để đảm bảo cao độ. Độ sâu đầm 

chặt tối đa của nền đất trong khu vực nền đào giới hạn trong phạm vi 72 inches 

(1.829mm) tính từ đỉnh kết cấu mặt đường hoàn chỉnh. 

3.9.5 Đối với đất dính dùng đắp nền đường khi xây dựng mới mặt đường cứng và mềm, 

toàn bộ nền đường phải được đầm chặt đến 90% dung trọng max. Đối với đất rời sử 

dụng đắp nền đường, phần đỉnh 6 inches (150mm) tính từ đáy kết cấu mặt đường phải 

được đầm chặt đến 100% dung trọng max và phần phía dưới nền đường phải được 

đầm chặt tối đa là 95% dung trọng max, không quan tâm tới độ chặt yêu cầu thấp hơn 

do FAARFIELD tính toán đưa ra. Khi có các báo cáo khảo sát địa chất, thì có thể chứng 

minh yêu cầu độ chặt thấp hơn vẫn đảm bảo chất lượng công trình có thể xem xét 

chấp nhận với những điều kiện nền đất cụ thể.   

3.10 Đất trương nở 

3.10.1 Đất trương nở là loại đất sét mà thể tích của thay đổi theo độ ẩm, kết cấu mặt đường 

sân bay đã xây dựng trên nền đất trương nở phải chịu những biến động làm mặt đường 

bị gồ ghề, nứt vỡ. Khi thiết kế mặt đường sân bay trong vùng có đất trương nở cần có 

biện pháp ngăn hoặc làm giảm mức độ ảnh hưởng trương nở thể tích. 

3.10.2 Những loại đất sét có tỉ lệ lớn hàm lượng hạt sét dễ bị trương nở, những hạt sét là 

nguyên nhân trương nở hoặc làm tăng tính trương nở là: bùn sét (smeetite, illite, 
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kaolinite); những đất có giới hạn chảy > 40, chỉ số dẻo >25. 

3.10.3 Loại đất có độ trương nở >3% khi thí nghiệm sức chịu tải của nền đất CBR (theo ASTM 

1883) yêu cầu có xử lý. Biện pháp xử lí đất trương nở bao gồm đào bỏ và thay đất có 

độ ổn định cao hơn; xử lý tăng độ ổn định của nền đất; thay đổi và tăng đầm nén phù 

hợp với bảng 3.1. Hệ thống thoát nước đầy đủ rất quan trọng khi xử lý đất có tính 

trương nở. 

Bảng 3.1. Quy định xử lí đất trương nở 

Mức độ trương 

nở (dựa theo 

kinh nghiệm) 

Tỉ lệ trương nở % 

(ASTM D1883 hoặc 

22TCN332-06) 

Mức độ dao 

động độ ẩm 

Cách xử lí 

Thấp 3 – 5 

Thấp 

Đầm chặt đất ở độ ẩm tốt nhất (+2% 

đến + 3%) không lớn hơn 90% dung 

trọng riêng lớn nhất. 

Cao 
Xử lí nền đất ổn định ở độ sâu tối 

thiểu 6 inches (15cm) 

Trung bình 6 – 10 

Thấp 
Xử lí nền đất ổn định ở độ sâu tối 

thiểu 12 inches (30cm) 

Cao 
Xử lí nền đất ổn định ở độ sâu tối 

thiểu 12 inches (30cm) 

Cao > 10 

Thấp 

Đất đồng nhất xử lí ổn định hoặc thay 

bằng đất không trương nở tối thiểu 

36 inches (90cm) 

Cao 

Đất không đồng nhất xử lí hoặc thay 

bằng đất không trương nở tới độ sâu 

60 inches (150cm) 

Chú ý: 
1. Khả năng dao động độ ẩm cần được xác định và nên cân nhắc tới ảnh hưởng của 

nước ngầm, khả năng thay đổi mực nước ngầm cũng như các nguồn gây ẩm khác và 

độ dày của lớp đất trương nở. 

2. Khi kiểm soát độ trương nở bằng cách đầm nén trong điều kiện độ ẩm tối ưu hiện 

trường tương ứng với dung trọng nền đất giảm, sức chịu tải của nền đất khi thiết kế 

phải dựa trên độ ẩm cao hơn và dung trọng giảm do ảnh hưởng của độ ẩm. 

3.11  Tuổi thọ kết cấu mặt đường 

3.11.1 Tuổi thọ thiết kế trong FAARFIELD chính là tuổi thọ kết cấu mặt đường. Tuổi thọ kết 

cấu khi thiết kế có liên quan tới tổng số tác dụng của tải trọng tàu bay lên kết cấu mặt 

đường đến khi kết cấu bị hỏng. Tuổi thọ kết cấu được phân biệt với tuổi thọ khai thác, 

tuổi thọ khai thác là thời gian mà một áo đường có thể cung cấp một mức dịch vụ có 
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thể chấp nhận khi được tính bởi các điều kiện khai thác: bong tróc vật liệu (mảnh vụn 

vật thể ngoại lai - FOD), sức chống trượt hoặc độ nhám,... 

3.11.2 Thiết kế kết cấu mặt đường sân bay bao gồm việc tính toán tổng chiều dày các lớp kết 

cấu và chiều dày từng lớp trong kết cấu mặt đường. Các yếu tố ảnh hưởng tới chiều 

dày yêu cầu của kết cấu mặt đường là sự tác động của môi trường, độ lớn và tính chất 

của tải trọng tàu bay, tần suất và phân phối hoạt động, cường độ lớp đất nền, chất 

lượng vật liệu dùng để xây kết cấu mặt đường. Kết cấu mặt đường được thiết kế ứng 

với một giá trị tuổi thọ kết cấu theo giới hạn độ mỏi thiết kế. Về lý thuyết, có thể thiết 

kế bất kỳ một kết cấu mặt đường đáp ứng bất kỳ giai đoạn phục vụ nào đó. Tuy nhiên, 

để đạt được tuổi thọ thiết kế đã xác định cần xem xét nhiều yếu tố tương tác như: hỗn 

hợp tàu bay, chất lượng vật liệu và xây dựng, duy tu và bảo trì mặt đường thường 

xuyên. 

3.11.3 Kết cấu mặt được được thiết kế với tuổi thọ 20 năm. Thiết kế với tuổi thọ dài hơn có 

thể phù hợp với các sân bay không có sự thay đổi về kích thước hình học và lưu lượng 

dự báo vận chuyển trong tương lai đảm bảo độ tin cậy sau 20 năm. Tuổi thọ thiết kế 

dài hơn phù hợp với một đường CHC tại Cảng HK lớn mà lưu lượng khai thác trong 

tương lai có thể dự báo chính xác và vị trí, kích thước đường CHC, các đường lăn 

không thay đổi. Tuy nhiên, khi thiết kế kết cấu đường lăn tại một Cảng HK có tần suất 

khai thác nhỏ, cần thận trọng với tuổi thọ thiết kế không quá 20 năm so với dự báo tần 

suất khai thác và các dòng tàu bay hoạt động trong tương lai. Tương tự, một dự án 

theo giai đoạn chỉ có thể yêu cầu một kết cấu mặt đường tạm thời trong 1-2 năm. Nhiều 

Cảng HK có những thay đổi lớn về quy hoạch, những quy hoạch này cuối cùng có trở 

thành hiện thực hay không đều dựa vào các điều kiện kinh tế hoặc số lượng và thành 

phần tàu bay khai thác. Đặc biệt, việc phân tích hiệu quả đầu tư vòng đời của dự án 

được sử dụng để đánh giá tuổi thọ thiết kế trên 20 năm. Tuy nhiên, giới hạn tài chính 

(ví dụ như nguồn vốn) có thể được tính toán khi thiết kế kết cấu và tuổi thọ tương ứng 

với chi phí đầu tư. Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, nếu có yêu cầu và phải 

được sự chấp thuận của chủ đầu tư về tuổi thọ thiết kế trên 20 năm. 

3.11.4 Để đạt được tuổi thọ thiết kế đã định, toàn bộ kết cấu nền mặt đường đều phải đảm 

bảo các yêu cầu về chất lượng vật liệu và chất lượng xây dựng cùng với việc duy tu, 

bảo dưỡng thường xuyên trong quá trình khai thác. Để đảm bảo tuổi thọ của một kết 

cấu mặt đường, yêu cầu trám vết nứt thường xuyên và sử dụng lớp phủ mặt đường 

đối với các mặt đường mềm và yêu cầu sửa chữa vết nứt và thay thế chất chèn khe 

cho mặt đường cứng, yêu cầu thay thế tấm BTXM bị trôi cũng như vá các miếng nhỏ 

trên một số kết cấu măt đường mềm. Do hư hỏng từ quá trình khai thác và tác động 

của môi trường, nên cần cải tạo độ dốc bề mặt và độ nhám lớp mặt của kết cấu đường 

cứng và mềm. Tuổi thọ khai thác có thể dài hơn hoặc ngắn hơn tuổi thọ kết cấu, nhưng 

nói chung là dài hơn khi công tác duy tu, bảo trì kết cấu mặt đường một cách hợp lí. 
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3.12 Sử dụng FAARFIELD thiết kế kết cấu mặt đường 

FAA đã phát triển FAARFIELD từ việc sử dụng các mô hình phá hoại dựa trên các thí 

nghiệm hiện trường được thực hiện từ những năm 1940 tới nay. FAARFIELD dựa trên 

cơ sở phân tích các lớp kết cấu đàn hồi có chiều dầy hữu hạn đặt trên nền đất bán 

không gian đàn hồi vô hạn và sử dụng phương pháp PTHH 3D để tính toán chiều dày 

của các lớp kết cấu mặt đường cứng và mềm sân bay. 

3.12.1 Áp dụng 
Áp dụng FAARFIELD để thiết kế chiều dày các lớp kết cấu mặt đường sân bay. Những 

hư hỏng của các kết cấu mặt đường (như quá gồ ghề, FOD hoặc biến dạng bề mặt) 

có thể do vật liệu hoặc xây dựng không đạt yêu cầu sẽ không được xử lý trực tiếp trên 

FAARFIELD.  

Thiết kế trên FAARFIELD giả thuyết rằng toàn bộ các lớp kết cấu mặt đường đều đáp 

ứng các yêu trong tiêu chuẩn AC 150/5370-10 về kiểm soát vật liệu, quy trình xây dựng 

và đánh giá chất lượng. Những yêu cầu về thiết kế hỗn hợp đối với các lớp vật liệu 

BTXM và BTN được quy định trong các Mục P401/403 và P-501. 

3.12.3 Hệ số phá hủy tích luỹ (CDF - Cumulative Damage Factor) 
FAARFIELD dựa trên khái niệm hệ số phá hủy tích luỹ CDF, trong đó tổng hợp sự phá 

hủy của từng loại tàu bay trong hỗn hợp dòng tàu bay khai thác cụ thể để tính hệ số 

phá hủy tích luỹ từ số lần khai thác của từng tàu bay trong hỗn hợp dòng tàu bay khai 

thác. Trong FAARFIELD, khái niệm tàu bay thiết kế được thay thế bằng khái niệm thiết 

kế theo phá hoại mỏi thể hiện trong các giá trị của hệ số phá hủy tích lũy CDF theo quy 

luật Miner. Sử dụng phương pháp CDF có thể nhận biết loại tàu bay trong dòng tàu 

bay khai thác gây ra phá hủy lớn nhất cho kết cấu mặt đường. Phần mềm FAARFIELD 

sử dụng tất cả các dòng tàu bay khai thác để thiết kế, việc sử dụng của một loại tàu 

bay “thiết kế” riêng đại diện cho toàn bộ dòng tàu bay khai thác để thiết kế là không 

phù hợp với phương pháp CDF và nói chung sẽ dẫn tới chiều dày kết cấu quá lớn.  

3.12.3 Phiên bản hiện tại của FAARFIELD 
3.12.3.1 Phiên bản hiện tại của FAARFIELD là bản 1.4, được cập nhật những kết quả thí nghiệm 

hiện trường kết cấu mặt đường mới nhất tại Khu vực thực nghiệm kết cấu mặt đường 

sân bay quốc gia của FAA. Do cập nhật các mô hình phá hủy của kết cấu mặt đường 

cứng và mềm, nên chiều dày kết cấu được tính toán phiên bản FAARFIELD 1.4 có thể 

khác với các phiên bản trước đây. 

3.12.3.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FAARFIELD sẽ cung cấp các thông tin chi tiết 

và hướng dẫn cụ thể sử dụng chương trình. 

3.12.3.3 Có thể tải phầm mềm miễn phí FAARFIELD trên trang website của FAA 

(http://www.faa.gov/airports/engineering/design_software/).  

3.12.4 Tổng quan về phầm mềm FAARFIELD 
FAARFIELD gồm 5 forms chính liên kết với nhau như sơ đồ trong hình 3.1. Đầu tiên là 

http://www.faa.gov/airports/engineering/design_software/).
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các form Khởi động, Kết cấu và Tàu bay, Form Khởi động để tạo lập dự án và mặt cắt 

kết cấu được tính toán. Form Kết cấu để phân tích kết cấu. Form Tàu bay để thiết lập 

tần suất và trọng lượng của tàu bay khai thác. Phần Chú ý xuất kết quả tính toán và 

các thông tin thiết kế khác. Form Lựa chọn để lựa chọn cách phân tích và kết quả phân 

tích. Chú ý, chương trình có thể hệ đơn vị đo lường US hoặc m trong tính toán. 

 
Hình 3.1. Tổng quan phần mềm FAARFIELD 

3.12.5 Các bước thiết kế kết cấu mặt đường theo FAARFIELD 
Thiết kế kết cấu mặt đường với FAARFIELD là một quá trình lặp với kết cấu mặt đường 

cứng và mềm, các bước thiết kế FAARFIELD cơ bản bao gồm: 

Bước 1:  Từ Form Khởi động, tạo một công việc mới và thêm các mặt cắt kết cấu 

cơ bản để phân tích 

Bước 2:  Từ Form Kết cấu, thay đổi các lớp kết cấu để phân tích. 

Bước 3:  Từ Form Tàu bay, thêm dữ liệu về tần suất và tải trọng tàu bay  

Bước 4:  Quay lại Form Kết cấu và Thiết kế kết cấu 

Bước 5:  Hiệu chỉnh chiều dày lớp, thay đổi vật liệu và lặp lại bước 4  

Bước 6:  Lựa chọn tuổi thọ/chiều sâu đầm chặt, in kết quả thiết kế 

Bước 7:  Quay lại Form Khởi động và xem báo cáo kết quả thiết kế 

Bước 8:  In báo cáo thiết kế kết cấu mặt đường 

Lựa chọn: Đánh giá tuổi thọ kết cấu cuối cùng được xây dựng, phần mềm không tự 

động thực hiện nên cần lựa chọn để đánh giá, nếu chưa phù hợp, trở về Form Kết cấu 

Chú ý 
Thông tin kết cấu và 
dữ liệu tính toán chi 

tiết 

Khởi động 
Tổ chức và                      
kiểm soát                     
công việc  

Lựa chọn 
Lựa chọn kết cấu và 

lựa chọn chung 

Kết cấu 
Dữ liệu về kết cấu 

và thiết kế 

Máy bay 
Dữ liệu tải trọng máy 
bay và tần suất khai 

thác 

Chú ý 
Thông tin kết cấu và 
dữ liệu tính toán chi 

tiết 
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và hiệu chỉnh lại chiều dày cho phù hợp với việc xây dựng.  

3.12.6 Xem xét dòng tàu bay khai thác 
3.12.6.1 Tải trọng 

Kết cấu mặt đường được thiết kế đảm bảo cho các tàu bay có trọng lượng cất cánh tối 

đa trong dòng tàu bay khai thác trên từng khu vực kết cấu mặt đường. Chương trình 

thiết kế với giả thiết 95% tổng trọng lượng từ các càng chính và 5% từ càng mũi. 

FAARFIELD xây dựng thành thư viện các loại tàu bay thương mại và quân sự, mỗi tàu 

bay có trọng lượng khai thác, hệ số phân bố tải trọng và áp suất bánh hơi. Sử dụng 

trọng lượng cất cánh dự kiến tối đa khi thiết kế đáp ứng những thay đổi về tần suất và 

phương án khai thác tại Cảng HK có tải trọng tàu bay khai thác thấp hơn tải trọng tối 

đa thiết kế. Khi tần suất khai thác tàu bay hạ cánh của đường CHC và đường lăn thoát 

nhanh đến chiếm 85% hoặc lớn hơn thì cho phép sử dụng trọng lượng hạ cánh của 

tàu bay trong thiết kế. 

3.12.6.2 Hình dạng và loại càng bánh 

Cấu hình và loại càng chỉ ra cách phân bổ tải trọng tàu bay lên mặt đường và cách mặt 

đường chống lại tác động của tải trọng tàu bay. Tham khảo Quy định 5300.7, Quy ước 

đặt tên tiêu chuẩn cho các cấu hình càng bánh của tàu bay, về các ký hiệu, bố trí càng 

bánh (Order 5300.7, Standard Naming Convention for Aircraft Landing Gear 

Configurations). 

3.12.6.3 Áp suất bánh hơi 

Áp suất bánh hơi thay đổi phụ thuộc cấu hình càng, tổng trọng lượng và kích thước 

lốp. Trong FAARFIELD, áp suất lốp liên quan đến tải trọng tàu bay. Tăng tải trọng gây 

ra tăng áp suất lốp tương ứng, nên khu vực thường xuyên tiếp xúc với lốp tàu bay cần 

được bảo trì liên tục. Áp suất lốp có một ảnh hướng lớn hơn tới sự biến dạng trên lớp 

bề mặt BTN hơn là lớp móng. Đối với kết cấu mặt đường mềm, xây dựng lớp bê 
tông nhựa có ổn định cao, chịu được áp suất bánh hơi có thể lên tới 254 psi 

(1,75Mpa). Áp suất bánh hơi tác động không đáng kể kết cấu mặt đường cứng. 

3.12.6.4 Tần suất khai thác 

Dự báo tần suất cất cánh hàng năm theo loại tàu bay khai thác rất cần thiết cho việc 

thiết kế kết cấu mặt đường. Nhìn chung, kết cấu mặt đường nên được thiết kế nhằm 

đáp ứng các loại tàu bay khai thác thường xuyên, xác định tần suất tàu bay khai thác 

thường xuyên tối thiểu là 250 lượt cất cánh/năm (tương đương 500 lượt cất hạ 

cánh/năm). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tàu bay sử dụng theo mùa và ít sử 

dụng khác có thể có tác động lớn tới kết cấu mặt đường, nên phân tích để so sánh kết 

cấu cần thiết đáp ứng toàn bộ tàu bay khai thác thường xuyên với kết cấu cần thiết 

cho tàu bay sử dụng theo mùa hoặc ít sử dụng.  

3.12.6.5 Tần suất cất cánh 

Kết cấu mặt đường khu bay được thiết kế chỉ xem xét tới tần suất cất cánh của tàu 
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bay, vì tải trọng tàu bay cất cánh nặng hơn khi hạ cánh. Nếu tàu bay cất cánh và hạ 

cánh cùng tải trọng, thì nên điều chỉnh tần suất sử dụng cho tính toán thiết kế kết cấu 

mặt đường để phản ánh đúng tần suất kết cấu mặt đường chịu tải với mỗi hoạt động 

của tàu bay trong phân tích kết cấu mặt đường của FAARFIELD. 

3.12.6.6 Tần suất khai thác tương ứng với tuổi thọ thiết kế 

FAARFIELD đánh giá tần suất khai thác qua tuổi thọ thiết kế. Ví dụ, FAARFIELD xét 

250 lượt cất cánh/ năm với tuổi thọ thiết kế là 20 năm sẽ có tổng tần suất khai thác là 

5000 lượt. Tương tự, FAARFIELD xét 225 lần cất cánh/năm với một tỷ lệ tăng trưởng 

1%/năm tương đương với tần suất khai thác là 4950 lần cất cánh. 

3.12.6.7 Hỗn hợp tàu bay khai thác 

Hỗn hợp tàu bay khai thác được lập thành thư viện. Hỗn hợp tàu bay khai thác thực tế 

phải được dùng cho phân tích thiết kế. Việc thay thế tàu bay tương đương cho tàu bay 

thực tế khai thác có thể dẫn tới các kết quả không đúng. 

3.12.6.8 Tổng phá hủy tích luỹ 

FAARFIELD phân tích sự phá hủy kết cấu mặt đường cho từng loại tàu bay và xác 

định chiều dày cuối cùng ứng với tổng phá hủy tích luỹ của tất cả tàu bay khai thác 

được đánh giá. FAARFIELD tính toán hệ số phá hủy của mỗi tàu bay trong hỗn hợp 

tàu bay khai thác dựa trên sơ đồ càng bánh, tải trọng và vị trí càng bánh tàu bay so với 

đường tim mặt cắt kết cấu. Sau đó, tổng hợp hệ số phá hủy tích lũy của toàn bộ tàu 

bay theo luật của Miner. Khi FAARFIELD xem xét mỗi tàu bay tác động lên kết cấu mặt 

đường, thì hệ số phá hủy kết cấu mặt đường gắn với một tàu bay cụ thể có thể được 

tính riêng với một hoặc nhiều tàu bay khác nhau trong dòng tàu bay khai thác. Khi tổng 

hệ số phá hủy tích lũy CDF đạt giá trị đến 1,0, các điều kiện kết cấu thiết kế thỏa mãn 

các điều kiện khai thác. 

3.12.7 Các loại phương tiện không chở khách 
3.12.7.1 Trong một số trường hợp, các loại phương tiện không chở khách như tàu bay cứu hộ 

và chữa cháy, xe dọn tuyết hoặc xe cấp nhiên liệu có thể có tải trọng nặng hơn tàu bay 

chở khách tác dụng lên kết cấu mặt đường. FAARFIELD cho phép đưa tất cả các loại 

phương tiện này vào trong dòng giao thông thiết kế. Các “phương tiện không chở 

khách" là nhóm tàu bay với sơ đồ càng (bánh đơn, đôi, bốn bánh, sáu bánh) có thể sử 

dụng các loại xe tải thông thường làm đại diện. Các tải trọng trục của xe phù hợp thiết 

kế kết cấu mặt đường tải trọng nhẹ. 

3.12.7.2. Đối với các sân bay nhỏ có thể xem xét một hoặc các yêu cầu sau: (1) giới hạn kích 

thước của xe tra nạp nhiên liệu; (2) đặt các bồn chứa nhiên liệu ở vị trí mà xe tra nạp 

nhiên liệu có thể tiếp cận các bể chứa mà không cần vào trong khu bay; (3) tăng sức 

chịu tải các tuyến đường cho xe tra nạp nhiên liệu; hoặc (4) giới hạn kích thước của 

xe duy tu, bảo dưỡng. 

3.12.8 Tỷ lệ khai thác so với giới hạn (Pass to Coverage Ratio – P/C)   
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Một tàu bay hiếm khi di chuyển dọc theo một mặt cắt kết cấu trong phạm vi một đường 

thẳng hoặc dọc theo một đường dẫn mỗi lần di chuyển. Chuyển động của tàu bay được 

mô hình hóa theo quy luật xác suất thống kê. Khi một tàu bay di chuyển dọc theo một 

đường lăn hoặc đường cất hạ cánh, mất một số lần di chuyển qua một điểm xác định 

trên mặt đường để tác dụng đầy đủ tải trọng. Tỷ lệ số lượng đi tàu bay cần thiết để tác 

dụng tải trọng đầy đủ lên một đơn vị diện tích của mặt đường được thể hiện bằng tỷ lệ 

P/C, dễ dàng quan sát số lượng tàu bay đi qua một mặt cắt kết cấu, mức độ giới hạn 

được xác định theo mô hình toán học trong FAARFIELD. Theo định nghĩa, mức độ giới 

hạn xẩy ra khi một đơn vị diện tích của mặt đường chịu được tối đa tác dụng tải trọng 

(ứng suất kéo uốn với mặt đường cứng, biến dạng với đường mềm) gây ra bởi một 

tàu bay nhất định. Với kết cấu mặt đường mềm, độ bao giới hạn tính bằng số lần tác 

dụng lặp đi lặp lại của tải trọng gây ra biến dạng lớn nhất ở nền đất. Với kết cấu mặt 

đường cứng, mức độ giới hạn được tính bằng số lần lặp đi lặp lại của tải trọng gây ra 

ứng suất kéo uốn lớn nhất ở dưới đáy lớp BTXM. Mức độ giới hạn xác định từ hoạt 

động của một loại tàu bay cụ thể là hàm của số lần hoạt động, số lượng và khoảng 

cách giữa bánh trong cáng chính, chiều rộng tiếp xúc của lốp bánh xuống mặt đường 

và sự phân bổ của bánh tàu bay khi di chuyển phụ thuộc vào đường tim hoặc vạch 

sơn tín hiệu. Khi tính toán tỷ số P / C, FAARFIELD sử dụng các khái niệm về chiều 

rộng ảnh hưởng của bánh tàu bay. Với mặt đường mềm, chiều rộng ảnh hưởng của 

bánh tàu bay được xác định ở trên mặt nền đường. "Đường ảnh hưởng" của tải trọng 

xuống đến nền đất được xác định theo một độ dốc 1:2 tính từ cạnh diện tích tiếp xúc 

của bánh tàu bay từ lớp trên cùng đến nền đất, như minh họa trong hình 3.2. Các bánh 

tàu bay được xem xét riêng biệt hoặc tổ hợp, tùy thuộc vào đường ảnh hưởng của tải 

trọng các bánh có chồng lấn hay không. Đối với kết cấu mặt đường cứng, chiều rộng 

bánh tác dụng được quy định tại bề mặt của mặt đường và bằng với chiều rộng bánh 

tiếp xúc danh định. Chiều rộng bánh lốp tác dụng và tỉ số P / C được tính toán trong 

chương trình FAARFIELD. 

3.12.9 Tần suất cất cánh trong năm 

3.12.9.1 Thiết kế kết cấu mặt đường sân bay sử dụng phần mềm FAARFIELD chỉ xem xét tần 

suất cất cánh và bỏ qua tần suất hạ cánh khi xác định số lượng tàu bay khai thác. Vì 

trong nhiều trường hợp, tải trọng tàu bay hạ cánh thấp hơn đáng kể so với lúc cất cánh 

do tiêu thụ nhiên liệu. Trong lúc tiếp đất, vẫn còn lực nâng trên cánh và hệ thống giảm 

xóc của càng bánh chính làm giảm bớt phần lớn tải trọng động tác động tới kết cấu 

mặt đường thông qua càng bánh chính. 

3.12.9.2 Khi tải trọng hạ cánh và tải trọng cất cánh không khác nhau nhiều hoặc khi các tàu bay 

di chuyển dọc theo kết cấu mặt đường nhiều lần, cần điều chỉnh cho phù hợp tần suất 

cất cánh/năm được sử dụng trong thiết kế chiều dày. Ví dụ, khi một chiếc tàu bay được 
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yêu cầu di chuyển trên phần lớn của các đường cất hạ cánh thay vì trên đường lăn 

(tức là sân bay có cấu hình một đường cất hạ cánh không có đường lăn song song), 

các tàu bay phải di chuyển dọc theo tim đường băng hai lần trong khi cất cánh. Trong 

trường hợp này, cần tăng gấp đôi tần suất cất cánh trong FAARFIELD. Cần phải điều 

chỉnh tần suất hoạt động khi thiết kế. 

 
Hình 3.2. Ảnh hưởng bề rộng bánh 

(a) Ảnh hưởng bề rộng bánh với mặt đường mềm (không chồng lấn) 

(b) Ảnh hưởng bề rộng bánh với mặt đường mềm (chồng lấn) 

(c) Ảnh hưởng bề rộng bánh với mặt đường cứng 

Lớp mặt BTN 

Lớp móng 

Bánh tàu bay 

Nền đất Ảnh hưởng bể 
rộng bánh (W+H) 

Ảnh hưởng bể 
rộng bánh (W+H) 

Lớp mặt BTN 

Lớp móng 

Bánh tàu bay 

Nền đất Ảnh hưởng bể rộng bánh 
(W+T+H) 

Lớp mặt BTXM Bánh tàu bay 

Ảnh hưởng bể rộng 
bánh (W) 

Ảnh hưởng bể rộng 
bánh (W) 

Nền đất 
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3.12.10 Hệ số phá hủy tích lũy 
3.12.10.1 Trong FAARFIELD, phá hoại mỏi thể hiện trong các giá trị của hệ số phá hủy tích lũy 

CDF (Cumulative Damage Factor) theo quy luật Miner. CDF là tổng giá trị độ bền mỏi 
theo tuổi thọ thiết kế của một kết cấu mặt đường đạt đến giới hạn, thể hiện tỉ số giữa 

tải trọng lặp tác dụng thực tế với tải trọng lặp cho phép khi phá hủy. Đối với một kết 

cấu thiết kế mới, kết cấu mặt đường được điều chỉnh cho đến khi tích lũy CDF = 1 với 

hỗn hợp tàu bay khai thác trong suốt tuổi thọ của kết cấu đã xác định, với một tàu bay 

càng bánh đơn và tần suất cất cánh hàng năm không thay đổi, CDF được tính như 

sau: 

CDF = 
Số lần tác dụng của tải trọng 

Số lần tác dụng cho phép khi phá hủy 

CDF = 
(Số lần hoạt động trong năm) x (số năm khai thác) 

(Tỉ số P/C) x (tỉ lệ cho phép khai thác khi phá hủy)  

CDF = 
Tỉ lệ máy bay khai thác 

Tỉ lệ cho phép khai thác khi phá hủy 
3.12.10.2 Trong tính toán, hệ số CDF được tính cho một dải rộng 10 inches (254mm) dọc theo 

kết cấu mặt đường với tổng chiều rộng 820 inches. Tỉ lệ tàu bay đi qua so với mức độ 

bao phủ được tính cho mỗi một dải dựa trên tải trọng tác dụng của mỗi loại tàu bay 

vận hành qua và 75% bánh tàu bay vận hành trong một bề rộng là 70 inches 

(1,778mm). Theo thống kê, kết quả này được tính theo một mô hình phân bố xác suất 

với độ lệch chuẩn là 30,435 inches (773 mm). Hệ số CDF thiết kế được lấy theo giá trị 

lớn nhất trên 82 dải. Tàu bay có khổ càng giống nhau nhưng bề rộng vệt bánh khác 

nhau sẽ có tỉ số P/C khác nhau. Loại bỏ các tàu bay gây ra biến dạng hoặc ứng suất 

nhỏ nhất có thể ảnh hưởng ít nhất đến chiều dày kết cấu tùy thuộc vào đường vận 

hành càng tàu bay và số lượt cất cánh. 

3.12.10.3 Trong FAARFIELD, chức năng "CDF Graph" sẽ hiển thị biểu đồ hệ số CDF cho từng 

càng bánh trong hỗn hợp các loại tàu bay khai thác và biểu đồ hệ số CDF tích lũy cho 

tất cả các tàu bay. Đối với một thiết kế hoàn thành giá trị đỉnh của biểu đồ hệ số CDF 

tích lũy = 1,0. Ví dụ sau minh họa khái niệm như sau. 

 Kết cấu áo đường như sau: 

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

4 inches  P-401, Lớp mặt BTN  

8 inches  P-403, Lớp móng gia cố 

12 inches  P-209, Lớp móng cấp phối đá dăm nghiền 

10 inches  P-154 Lớp móng cấp phối thiên nhiên  

  Nền đất CBR 5 (modun 7500 pssi) 

(3.15) 
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Thiết kế kết cấu với nhóm tàu bay: 

Tàu bay Trọng lượng (lbs) Tần suất cất cánh/năm 

B747-8  990,000 50 

B747-8 Belly  990,000 50 

B767-200  361,000 3000 

 3.12.10.4 Để xem các đồ thị CDF sau khi hoàn thành thiết kế, trở về Form tàu bay và chọn 

CDF Graph sẽ hiện lên một đồ thị CDF, mô tả ảnh hưởng cụ thể của từng loại tàu bay 

cũng như ảnh hưởng của tổng hợp các loại tàu bay, trên đồ thị sẽ cho thấy các vị trí 

quan trọng là vị trí càng chính của tàu bay khai thác tác dụng xuống mặt đường được 

xem xét. Trong ví dụ này, mặc dù bánh mũi có cũng tác động đáng kể xuống mặt 

đường, nó không là nguyên nhân gây phá hủy kết cấu mặt đường, xem hình 3.3. 

 
Hình 3.3. Hệ số CDF của hỗn hợp tàu bay khai thác 

3.12.11 Thông số vật liệu trong FAARFIELD 

3.12.11.1 Trong FAARFIELD, thông số các lớp kết cấu mặt đường là chiều dày, mô đun đàn 

hồi và số Poisson. Các đặc tính cơ lý của một lớp vật liệu được sử dụng như nhau 

trong phân tích kết cấu mặt đường mềm và mặt đường cứng. Chiều dày mỗi lớp có 

thể khác nhau nhưng không được nhỏ hơn chiều dày yêu cầu tối thiểu. Hệ số Poisson 

là cố định từng loại vật liệu và môđun đàn hồi có thể cố định hoặc thay đổi trong một 

phạm vi cho phép tùy thuộc vào vật liệu. Vật liệu trong FAARFIELD được xác định quy 

định trong tiêu chuẩn AC 150/5370-10; ví dụ, lớp móng cấp phối đá dăm được quy 

định tại mục P-209 trong AC 150/5370-10. Trong danh mục vật liệu gồm cả lớp vật liệu 

do người sử dụng xác định với các thông số vật liệu được đưa vào theo ý định người 

thiết kế. Bảng 3.2 liệt kê các giá trị mô đun và hệ số Poisson được sử dụng trong 

FAARFIELD. 

3.12.11.2 Trong phân tích kết cấu mặt đường cứng, FAARFIELD yêu cầu tối thiểu 3 lớp (lớp 

mặt BTXM, lớp móng trên và lớp móng dưới) nhưng cho phép đến năm lớp kết cấu. 
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Khi thiết kế kết cấu mặt đường mềm có thể chỉ 2 lớp (lớp mặt HMA và nền đất), tuy 

nhiên không giới hạn số lớp có thể được thêm vào. 

3.12.11.3 Khi áp dụng tiêu chuẩn này để thiết kế, các vật liệu sử dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn 

theo quy định tại AC 150 / 5370-10, khi sử dụng các vật liệu khác phải được sự chấp 

thuận của chủ đầu tư. Khi phân tích kết cấu hiện hữu, sử dụng định nghĩa các lớp có 

thể là cách chính xác nhất để mô hình hóa các lớp vật liệu hiện hữu, nên sử dụng một 

giá trị mô đun phản ánh sự yếu nhất về cường độ của kết cấu hiện hữu đang khai thác. 

Bảng 3.2. Các giá trị mô đun và tỷ lệ Poisson sử dụng trong FAARFIELD 

Loại lớp Tên lớp theo AC 5370-10 
Mặt đường 

cứng 
psi (MPa) 

Mặt đường 
mềm 

psi (MPa) 

Hệ số 
Poisson 

Lớp mặt 

P-501 PCC  
4,000,000 
(30,000) 

NA 
0.15 

P-401/P-403/P-601 HMA  NA 
200,000 
(1,380)1 

0.35 

Móng trên 
và móng 

dưới gia cố 

P-401/P-403HMA  400,000 (3,000) 0.35 

P-306 Bê tông nghèo 700,000 (5,000) 0.20 

P-304 Cấp phối đá dăm 
GCXM  

500,000 (3,500) 
 

0.20 

P-301 Đất cấp phối GCXM 250,000 (1,700) 0.20 

Móng gia cố thay đổi (mặt 
đường cứng)  

250,000 to 
700,000 (1,700 

to 5,000) 
NA 

0.20 

Móng gia cố thay đổi (mặt 
đường mềm) 

NA 
150,000 to 

400,000 (1,000 
to 3,000) 

0.35 

Móng trên, 
móng dưới 
bằng vật 
liệu hạt 

 

 

P-209 CPĐD nghiền Mặc định trong chương trình 0.35 

P-208, Cấp phối đá dăm Mặc định trong chương trình 0.35 

P-219, cấp phối bê tông tái 
chế  

Mặc định trong chương trình 
0.35 

P-211, Đá dăm Mặc định trong chương trình 0.35 

P-154, Cấp phối tự nhiên Mặc định trong chương trình 0.35 

Nền đất Nền đất 1,000 to 50,000 (7 to 350) 0.35 

Lớp định 
nghĩa 

Lớp do người sử dụng xác 
định 

1,000 to 4,000,000 (7 to 30,000) 0.35 
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Chú ý: Giá trị mô đun cố định cho hỗn hợp BTN trong chương trình là 200.000 psi 
(1380 MPa). Giá trị này được lựa chọn rất thận trọng và tương ứng với nhiệt độ mặt 
đường khoảng 90°F (32°C). 

3.12.12 Chiều dày tối thiểu của các lớp 
Bảng 3.3 và Bảng 3.4 quy định chiều dày lớp tối thiểu đối với kết cấu mặt đường mềm 
và cứng, áp dụng khác nhau đối với tải trọng tàu bay khác nhau. Yêu cầu chiều dày tối 
thiểu được xác định bằng tổng tải trọng của tàu bay nặng nhất trong hỗn hợp tàu bay 
thiết kế, không xét đến tần suất hoạt động. FAARFIELD tự động thiết lập các yêu cầu 
chiều dày tối thiểu của từng lớp dựa trên hỗn hợp tàu bay thiết kế. Tuy nhiên, nên kiểm 
tra các quy định áp dụng của tiêu chuẩn này theo Bảng 3.3, Bảng 3.4 này để đảm bảo 
rằng tất cả các yêu cầu về chiều dày tối thiểu được đáp ứng. 

Bảng 3.3. Chiều dày tối thiểu của các lớp kết cấu mặt đường mềm 

Loại lớp 
Tên lớp theo     
AC 5370-10 

Tổng trọng lượng tàu bay tối đa khai thác trên 
mặt đường, lb (kg) 

<12,500 
(5 670) 

< 100,000  
(45 360) 

≥100,000 
(45 360) 

Lớp mặt BTN1, 2,3 P-401, Hỗn hợp 
BTN nóng 

3 in. (75 mm)  4 in. (100mm)  4 in. (100mm)  

Móng gia cố P-401 or P-403; 
P304; P-3064  

Không yêu cầu Không yêu cầu 5 in. (125mm)  

Móng cấp phối đá 
dăm nghiền5, 6  

P-209, Lớp móng 
cấp phối đám dăm 
nghiền 

3 in. (75 mm)  6 in. (150mm)  6 in. (150mm)  

Móng cấp phối đá 
dăm5,7,8 

P-208, Lớp móng 
cấp phối đá dăm 

3 in. (75 mm)  Không yêu cầu7  Không yêu cầu 

Móng dưới5,8 P-154, Lớp móng 
dưới cấp phối 
thiên nhiên 

4 in. (100mm)  4 in. (100mm) 
(nếu yêu cầu) 

4 in. (100mm) 
(nếu yêu cầu) 

Chú ý: 
1. P-601, Hỗn hợp BTN trộn nóng chịu dầu có thể được sử dụng để thay thế 2ins 
(75mm) của P-401, nơi mặt đường chịu dầu là cần thiết; kết cấu, P-601 tương tự như 
P-401. 
2. Lớp mặt hỗn hợp BTN tăng thêm chiều dày tối thiểu theo số gia 0,5inch (10mm). 
3. P-403 có thể được sử dụng làm lớp mặt khi trọng lượng tàu bay khai thác <12.500 
pound (5.760 kg) hoặc lớp móng ngay dưới lớp BTN hoặc bù vênh cao độ. 
4. Sử dụng P-306 thì phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, đảm bảo các biện pháp 
kiểm soát khả năng nứt phản ảnh. 
5. Việc sử dụng chiều dày lớn hơn trong bảng này hoặc chiều dày tính trong 
FAARFIELD được làm tròn đến 0,5 in (10 mm). 
6. P-209, lớp cấp phối đá dăm nghiền, khi được sử dụng thay cho lớp móng gia cố, tải 
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trọng tàu bay tác dụng lên kết cấu mặt đường bằng hoặc nhỏ hơn 100.000 pounds 
(45.360 kg), ngoại trừ được quy định tại 3.6. Lớp móng gia cố. 
7. P-208, Lớp cấp phối đá dăm, khi được sử dụng thay cho lớp móng gia cố, tải trọng 
tàu bay tác dụng lên kết cấu mặt đường bằng hoặc nhỏ hơn 60.000pounds (27.200kg). 
8. P-219, lớp móng cấp phối bê tông tái chế có thể sử dụng làm lớp móng dưới hoặc 
móng trên. 

Bảng 3.4. Độ dày lớp tổi thiểu của các kết cấu mặt đường cứng 

Loại lớp 
Tên lớp theo         
AC 5370-10 

Tổng trọng lượng tàu bay tối đa khai thác trên 
mặt đường, lb (kg) 

<12,500 (5,670) 
< 100,000  
(45,360) 

>= 100,000  
(45,360) 

Lớp mặt BTXM P-501, lớp mặt 
đường BTXM 

5 in. (125mm)  6 in. (150mm)1  6 in. (150mm)1  

Lớp móng gia 
cố 

P-401 hoặc P-403; 
P304; P-306  

Không yêu cầu Không yêu cầu 5 in. (125mm)  

Lớp móng trên P-208, P-209, P-
211, P-301  

Không yêu cầu 6 in. (150mm)2  6 in. (150mm)  

Lớp móng 
dưới3,4 

P-154, lớp móng 
dưới cấp phối 
thiên nhiên 

4 in. (100mm)  Tạo mặt băng 
thi công 

Tạo mặt bằng 
thi công  

 Chú ý: 
1. Độ dày FAARFIELD được làm tròn gần nhất 0,5 inch (10mm). 

2. Với kết cấu mặt đường khai thác tàu bay có trọng lượng lớn hơn 30.000lb (13610kg), 

làm lớp móng dưới.  

3. Yêu cầu làm lớp móng dưới trong kết cấu mặt đường thiết kế khai thác tàu bay có 

tải trọng 12500 pound (5670kg) hoặc nhẹ hơn trên nền các loại đất sau: OL, MH, CH, 

hoặc OH. 

4. Các loại vật liệu sau cũng có thể sử dụng làm lớp móng dưới: P-208, lớp móng cấp 

phối đá dăm; P-209, lớp móng cấp phối đá dăm nghiền; P-211, lớp móng đá dăm; P-

219, lớp móng cấp phối bê tông tái chế; P-301, lớp móng đất gia cố xi măng. Nếu sử 

dụng nhiều hơn một lớp móng dưới, thì mỗi lớp cần đáp ứng yêu cầu chiều dày tối 

thiểu trong bảng này. 

3.12.13 Mặt cắt kết cấu điển hình 
3.12.13.1 FAA đưa ra mặt cắt kết cấu đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đồng bộ với mỗi 

lớp kết cấu được xây dựng có chiều dày thống nhất cho toàn bộ chiều rộng mặt đường. 

Xem Hình 1.1. Kết cấu mặt đường điển hình và Hình 3.4. Mặt bằng và mặt cắt kết cấu. 

3.12.13.2 Khi tải trọng tác dụng trên đường cất hạ cánh với phần lớn tần suất ở khu vực trung 

tâm của đường cất hạ cánh, do đó, đường cất hạ cánh có thể xây dựng mặt cắt kết 

cấu thay đổi tương ứng với tần suất tác dụng của tải trọng. Khu vực phía ngoài cho 

phép giảm yêu cầu cường độ, chất lượng với các lớp kết cấu mặt đường phía trên. 
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Tuy nhiên, việc xây dựng một mặt cắt kết cấu thay đổi có thể tốn kém hơn do việc thi 

công nhiều loại kết cấu liên quan đến các mặt cắt kết cấu khác nhau và điều này có 

thể không tiết kiệm từ việc giảm chất lượng vật liệu (xem phụ lục C). 

 
Hình 3.4. Mặt bằng và mặt cắt kết cấu 

Chú ý: 
1. Chiều rộng đường cất hạ cánh, đường lăn và lề vật liệu, độ dốc 
ngang,... tuân thủ tiêu chuẩn AC 150/5300-13, Airport Design. 
2. Chiều dày các lớp kết cấu tuân thủ theo tiêu chuẩn AC 150/5320-6 
3. Chiều dày tối thiểu lớp móng trên và móng dưới từ 12ins (30cm) 
đến 36ins (90cm). 
4. Xây dựng dải bảo hiểm sườn tiếp giáp với phần vật liệu thấp hơn 
1,5in (4cm). 
5. Đường cất hạ cánh thoát nước về hai phía. 
 

Bể rộng đường CHC 

Bể rộng đường CHC 

MẶT ĐƯỜNG MỀM 
Mặt cắt A-A 

(Không theo tỉ lệ) 

MẶT ĐƯỜNG CỨNG 
Mặt cắt A-A 

(Không theo tỉ lệ) 

Độ dốc  
(xem ghi chú 5) 

Độ dốc  
(xem ghi chú 5) Xem ghi chú 4 

Xem ghi chú 4 

KÝ HIỆU 

Lớp mặt BTN 

Lớp mặt BTXM 

Lề vật liệu 

Móng gia cố 

Móng trên 

Móng dưới 

Nền đường 

Thoát nước biên 
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3.13 Thiết kế kết cấu mặt đường mềm 
3.13.1 Tổng quan 

Kết cấu mặt đường mềm bao gồm lớp mặt BTN nóng, lớp móng trên và lớp móng dưới 

(nếu cần) để bảo vệ nền đường, mỗi lớp kết cấu phải đảm bảo điều kiện chịu lực. Kết 

cấu mặt đường điển hình được thể hiện trong hình 1.1 và hình 3.4. Lớp vật liệu hạt 

thoát nước tốt những không có chức năng thoát nước thì không được xây dựng giữa 

hai lớp vật liệu không thấm nước, sẽ như một kết cấu sandwich để ngăn cản việc thoát 

nước trong lớp vật liệu hạt, có thể dẫn đến giảm cường độ mặt đường và hiệu quả 

khai thác. 

3.13.2 Lớp mặt BTN nóng 

3.13.2.1 Lớp mặt BTN hoặc lớp phủ bề mặt (wearing course) ngăn cản nước mặt thấm xuống 

lớp móng phía dưới, tạo độ bằng phẳng, độ nhám mặt đường, không bị bong tróc vật 

liệu tạo thành các vật ngoại lai (FOD) gây nguy hiểm cho tàu bay, chịu được lực xoay 

cắt từ tải trọng bánh tàu bay. Để đáp ứng các yêu cầu trên lớp mặt phải được bao gồm 

một hỗn hợp cốt liệu và chất kết dính nhựa đường xây dựng trên một bề mặt thống 

nhất của kết cấu, đảm bảo ổn định và độ bền tối đa. Cấp phối BTN tuân thủ các quy 

định trong mục P-401, tiêu chuẩn AC 5370-10 sẽ đáp ứng các yêu cầu này. 

3.13.2.2 Hỗn hợp BTN P-401 được sử dụng làm lớp mặt đường phục vụ khai thác tàu bay có 

trọng lượng lớn hơn 12.500 pound (5.670 kg). Hỗn hợp BTN P-403 có thể được sử 

dụng làm lớp mặt đường phục vụ khai thác tàu bay có trọng lượng 12.500 pound (5.670 

kg) hoặc nhỏ hơn. Xem tiêu chuẩn AC 150 / 5370-10, hỗn hợp BTN P-401 và P-403, 

quy định chi tiết tiêu chuẩn vật liệu, thi công và nghiêm thu lớp mặt đường BTN. Các 

yêu cầu tối thiểu chiều dày lớp mặt BTN, xem bảng 3.3 

3.13.2.3 Trong FAARFIELD, lớp mặt BTN nóng làm mới hoặc nâng cấp có đặc tính cường độ 

như nhau, giá trị mô đun cố định 200.000 psi (1,380 MPa) và hệ số Poisson 0,35. Lớp 

BTN có thể nâng cấp trực tiếp lên trên lớp BTN hiện hữu hoặc trên mặt đường BTXM 

hiện hữu hoặc trên lớp vật liệu khác. Tham khảo Bảng 3.2 cho đặc tính vật liệu được 

sử dụng trong FAARFIELD 

3.13.2.4 Lớp mặt kháng dung môi (như P-601) nên xây dựng tại các khu vực chịu tác động của 

nhiên liệu, dầu thủy lực hoặc các dung môi khác đổ ra, như vị trí tàu bay tiếp nhiên liệu 

và khu vực bảo trì. 

3.13.3 Lớp móng trên 
3.13.3.1 Lớp móng trên có tác dụng phân phối tải trọng tàu bay xuống lớp móng dưới và nền 

đất hoặc xuống nền đất. Vật liệu tốt nhất làm lớp móng trên là cấp phối được lựa chọn 

có độ bền và cường độ cao. Chất lượng của lớp móng trên phụ thuộc vào loại vật liệu 

và thành phần cấp phối, tính chất cơ lý và độ đầm chặt. Cường độ và chiều dày của 

lớp móng trên phải ngăn được sự phá hoại các lớp phía dưới, chịu được ứng suất phát 

sinh trong lớp móng, chịu áp lực thẳng do tải trọng tàu bay gây ra hoặc khi đầm chặt 
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lớp mặt và không làm biến dạng lớp mặt trong quá trình khai thác và không thay đổi 

thể tích khi độ ẩm thay đổi    

3.13.3.2 Các lớp móng trên gồm 2 loại là có gia cố hoặc không gia cố. Nếu tàu bay trong hỗn 

hợp tàu bay thiết kế có trọng lượng 100.000 pounds (45.359 kg) hoặc lớn hơn phải sử 

dụng lớp móng gia cố (xem mục 3.6). Tiêu chuẩn AC 150 / 5370-10 quy định các chỉ 

tiêu kỹ thuật của vật liệu có thể được sử dụng làm lớp móng gia cố (P401, P-403, P-

306, P-304) và không gia cố (P-209, P -208, P-219, P-211). Sử dụng vật liệu P-208 

cấp phối đá dăm làm lớp móng trên chỉ áp dụng khi thiết kế kết cấu khai thác tàu bay 

có tải trọng 60.000 pounds (27.200 kg) hoặc ít hơn. 

3.13.3.3 Lớp móng gia cố 

Trong FAARFIELD có hai loại vật liệu làm các lớp móng gia cố, lớp móng gia cố trong 

mặt đường mềm và lớp móng gia cố trong mặt đường cứng. Có 2 phương án gia cố 

mặt đường mềm được lựa chọn thiết kế là vật liệu P-401/P-403 và vật liệu gia cố khác. 

Từ "mềm" được sử dụng làm cơ sơ xác định các lớp móng gia cố này có hệ số Poisson 

cao hơn (0,35), các lớp móng gia cố “mềm” sẽ trái ngược với các lớp móng gia cố 

cứng và ít có khả năng nứt gẫy. Trong tiêu chuẩn này, lớp móng trên gia cố sử dụng 

vật liệu P-401 / P-403 có một mô đun đàn hồi cố định 400.000 psi (2,760 MPa). Lớp 

móng gia cố mặt đường mềm bằng vật liệu khác có tiêu chuẩn vật liệu không phù hợp 

với quy định của P-401 / P-403, thì giá trị mô đun đàn hồi dao động trong khoảng từ 

150.000 psi đến 400.000 psi (1.035 Mpa đến 2.760 Mpa). Lớp móng trên gia cố mặt 

đường cứng sử dụng vật liệu P-304, P-306 như kết cấu móng trên gia cố trong kết cấu 

mặt đường mềm, phụ thuộc vào cường độ của vật liệu, khả năng nứt phản ảnh phải 

được xem xét và có các biện pháp thích hợp để kiểm soát. Lưu ý trong tiêu chuẩn AC 

150 / 5370-10, vật liệu P-304 và vật liệu P-306 quy định giới hạn về cường độ BTXM. 

Việc sử dụng vật liệu P-306 làm lớp móng trên trong kết cấu mặt đường mềm phải có 

các giải pháp chống nứt phản ảnh. Các đặc tính cơ lý của các lớp móng trên gia cố sử 

dụng trong FAARFIELD không giống nhau, được trình bày trong Bảng 3.2. Lớp móng 

trên gia cố được mở rộng 12 inches (300 mm) so với lớp mặt (xem hình 3.4). 

3.13.3.4 Lớp móng cấp phối 

3.13.3.4.1 Tiêu chuẩn móng cấp phối kế cấu mặt đường mềm là vật liệu P-209, cấp phối đá 

dăm nghiền. Vật liệu P-208, móng cấp phối đá dăm, có thể sử dụng làm lớp móng trên 

trong kết cấu mặt đường mềm khai thác các loại tàu bay có trọng lượng nhỏ hơn 60.000 

pounds (27.200 kg). 

3.13.3.4.2 Mô đun đàn hồi của các lớp không gia cố được tính bằng phần mềm  FAARFIELD 

và mô đun tính toán này phụ thuộc vào mô đun của lớp phía dưới. Chi tiết có thể xem 

trong thư mục FAARFIELD help file. 

3.13.3.4.3 Các lớp móng cấp phối có thể được xây dựng bất kỳ vị trí nào trong kết cấu mặt 

đường mềm, ngoại trừ ở lớp mặt hoặc nền đường. Số lượng tối đa của lớp móng cấp 
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phối trong một kết cấu có thể là hai lớp, mỗi lớp một loại vật liệu và lớp cấp phối nghiền 

phải ở trên lớp cấp phối tự nhiên. 

3.13.3.4.4 Khi thiết kế kết cấu trên FAARFIELD hoàn thành, các giá trị mô đun hiển thị trong 

bảng tương ứng một lớp cấp phối là giá trị trung bình của các giá trị mô đun lớp dưới. 

(Lưu ý: Khi một lớp cấp phối đá dăm nghiền P-209 được xác định, giá trị mô đun ban 

đầu hiển thị là 75.000 psi (517 MPa). Khi một lớp cấp phối thiên nhiên P-154 được xác 

định, giá trị mô đun đầu tiên hiển thị là 40.000 psi (276 MPa). Tuy nhiên, các giá trị mô 

đun mặc định ban đầu không được sử dụng trong tính toán.) 

3.13.3.4.5 Yêu cầu độ chặt lớp móng không gia cố phải phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D698 

cho các khu vực kết cấu khai thác tàu bay với trọng lượng 60.000 pounds (27.200 kg) 

hoặc ít hơn và ASTM D 1557 cho các khu vực kết cấu khai thác tàu bay với trọng lượng 

lớn hơn 60.000 pounds (27.200 kg ). 

3.13.3.5 Chiều dày tối thiểu lớp móng trên 

 Đầu tiên, FAARFIELD tính chiều dày kết cấu của lớp móng trên cần thiết để bảo vệ 

lớp móng dưới có sức chịu tải CBR = 20, sau đó, FAARFIELD so sánh với các yêu cầu 

chiều dày tối thiểu lớp móng trên theo quy định tại Bảng 3.3, và so sánh giá trị nào lớn 

hơn trong hai giá trị này sẽ là chiều dày thiết kế của lớp móng trên.   

3.13.3.6 Chiều rộng lớp móng trên 

 Lớp móng trên được mở rộng tính mép của lớp mặt BTN nóng là 12 inches (300 mm). 

3.13.4 Lớp móng dưới 
3.13.4.1 Một lớp móng dưới phải có như là một phần của kết cấu mặt đường mềm đặt trên nền 

đất có sức chịu tải CBR nhỏ hơn 20. Lớp móng dưới tiêu chuẩn (P-154) đảm bảo khả 

năng chịu lực của nền đất tương đương với sức chịu tải CBR 20. Lớp móng dưới có 

thể làm bằng cấp phối thiên nhiên hoặc cấp phối chọn lọc gia cố. Chiều dày tối thiểu 

của lớp móng dưới là 4 inches (100 mm), xem bảng 3.3. Có thể tăng thêm chiều dày 

do điều kiện thực tế thi công. Các yêu cầu về vật liệu cho lớp móng dưới không chặt 

chẽ như lớp móng trên vì chịu tác dụng của tải nhỏ hơn. Vật liệu làm lớp móng dưới 

phép sử dụng gồm P-154, P-210, P-212, P-213, P-301. Bất kỳ vật liệu phù hợp để sử 

dụng làm lớp móng trên cũng có thể được sử dụng làm lớp móng dưới. Tiêu chuẩn 

AC 150 / 5370-10 quy định chất lượng vật liệu, biện pháp thi công, nghiệm thu vật liệu 

của từng lớp cụ thể. 

3.13.4.2 Yêu cầu độ chặt của lớp móng dưới phải phù hợp với ASTM D 698 cho các khu vực 

thiết kế khai thác tàu bay với trọng lượng 60.000 pounds (27.200 kg) hoặc nhỏ hơn và 

ASTM D1557 cho các khu vực thiết kế khai thác tàu bay với trọng lượng lớn hơn 60.000 

pounds (27.200 kg).    

3.13.5 Nền đường 
3.13.5.1 Khả năng chính của nền đường là chống lại sự thay đổi của ứng suất cắt, biến dạng 

phụ thuộc vào đặt tính cơ lý, độ chặt và độ ẩm. Ứng suất nền đất giảm dần theo chiều 
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sâu, quan trọng nhất là kiểm soát được ứng suất trên đỉnh nền đường (mặt tiếp giáp 

với lớp móng dưới).   

3.13.5.2 Vật liệu P-152 sử dụng làm nền đường đào, nền đường đắp và nền đắp cao có quy 

định về thi công, yêu cầu độ chặt nền đất cụ thể. Nền đường phải được đầm chặt để 

đảm bảo dưới tác dụng của tải trọng tàu bay khai thác không xẩy ra hiện tượng lún cố 

kết nền đường. 

3.13.5.3 Trong FAARFIELD, chiều sâu của nền đường được giả định là vô hạn và được đặc 

trưng bởi mô đun đàn hồi (E) hoặc giá trị CBR. Giá trị mô đun của nền đường khi thiết 

kế kết cấu mặt đường mềm có thể xác định bằng nhiều cách. Phương pháp thường 

được áp dụng là sử dụng các giá trị CBR trong điều kiện độ ẩm khai thác và cho phép 

FAARFIELD tính toán mô đun đàn hồi thiết kế bằng công thức (1.1) sau: 

1500 ,  (  in psi)E CBR E     (1.1) 

3.13.5.4 Chấp nhận đưa giá trị mô đun đàn hồi (E) trực tiếp vào FAARFIELD. Thiết kế chiều 

dày kết cấu mặt đường mềm trong FAARFIELD rất nhạy cảm với sức chịu tải của nền 

đường. Vì vậy, nên sử dụng sức chịu tải của nền đường phản ánh được sức chịu tải 

trong suốt thời gian phục vụ của kết cấu mặt đường. Hướng dẫn xác định giá trị CBR 

sử dụng cho thiết kế, tham khảo mục 2.5.6. 

3.13.5.5 Trong trường hợp lớp trên cùng của nền đường được gia cố bằng một chất (vôi, xi 

măng, tro bay,…) xem mục 2.6.3, đặc tính cơ lý của lớp nền đường trên cùng khác với 

nền đất phía dưới không được xử lý. Để mô hình hóa lớp vật liệu này trong 

FAARFIELD, thực hiện theo hướng dẫn sau: Xác định một lớp gia cố được định nghĩa 

ngay trên nền đường. FAARFIELD sẽ hiển thị thông báo là kết cấu không theo tiêu 

chuẩn, vì nó bao gồm một lớp gia cố nền đất, phải đưa vào mô đun đàn hồi của lớp 

gia cố này bằng 1500 × CBR (psi) hoặc 10 × CBR (MPa) với CBR thiết kế là giá trị 

trung bình CBR trong phòng thí nghiệm với độ lệch chuẩn cho lớp gia cố nền đường. 

Chiều dày nền đường gia cố nên bằng độ sâu gia cố thực tế hiện trường. Giá trị CBR 

đưa vào tính toán của nền đường (lớp dưới cùng) nên bằng giá trị CBR ước tính của 

nền tự nhiên (không gia cố) 

3.13.6 Mô hình phá hoại trong phần mềm thiết kế kết cấu mặt đường mềm FAARFIELD 
 Quá trình thiết kế kết cấu măt đường mềm phải xem xét 2 mô hình phá hủy: biến dạng 

thẳng của nền đường và biến dạng ngang đáy lớp BTN. Hạn chế biến dạng thẳng nền 

đường để nền đường không bị lún gây phá hủy kết cấu và hạn chế biến dạng ngang ở 

đáy lớp BTN để lớp BTN không bị nứt gẫy phá hủy kết cấu. FAARFIELD xem xét biến 

dạng ngang trong tất cả các lớp BTN trong kết cấu, bao gồm các lớp móng trên bằng 

BTN và lớp BTN nâng cấp trên mặt đường cũ. Theo mặc định, FAARFIELD chỉ tính 

toán sự biến dạng thẳng đứng của nền đường khi thiết kế chiều dày kết cấu mặt đường 

mềm. Tuy nhiên, có thể lựa chọn cho phép tính toán biến dạng lớp BTN bằng cách 

chọn "HMA CDF" trong FAARFIELD options. Thông thường, thiết kế chiều dày chỉ cần 
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theo tiêu chuẩn biến dạng thẳng đứng của nền đường, tốt nhất là thực hiện kiểm tra 

theo tiêu chuẩn biến dạng ngang lớp BTN cho thiết kế cuối cùng. 

3.13.7 Ví dụ thiết kế áo đường mềm 

Thiết kế của một kết cấu mặt đường là một quá trình tính lặp trong FAARFIELD. Thiết 

kế cấu tạo và đưa vào tần suất tàu bay khai thác. Sau đó, FAARFIELD đánh giá chiều 

dày tối thiểu các lớp kết cấu theo yêu cầu và điều chỉnh độ dày lớp kết cấu để xác định 

tuổi thọ của dự tính của kết cấu bằng với tuổi thọ thiết kế. Ví dụ này thực hiện theo các 

bước (đã nêu tại mục 3.12.5), chi tiết xem phụ lục D. 

3.14.  Thiết kế kết cấu mặt đường cứng 

3.14.1 Quy định chung 

3.14.1.1 Kết cấu mặt đường cứng sân bay gồm có lớp BTXM xây dựng trên lớp móng cấp phối 

hoặc lớp móng gia cố trên nền đất được đầm chặt. xem Hình 1.1. Kết cấu mặt đường 

điển hình. 

3.14.1.2 Quy trình thiết kế FAARFIELD hiện nay chỉ xem xét một mô hình phá hoại kết cấu mặt 

đường cứng, vết nứt hình thành từ dưới đáy tấm BTXM lên trên. Vết nứt được tính 

toán và kiểm soát bằng việc giới hạn ứng suất kéo uốn ở đáy tấm BTXM và không xét 

đến sự phá làm hỏng của các lớp móng dưới và nền đường. FAAFRIELD thử lặp nhiều 

lần tính chiều dày lớp BTXM cho đến khi CDF đạt giá trị là 1 đáp ứng các điều kiện 

thiết kế. Khi phải giảm chiều dày tấm BTXM tối thiểu, FAAFRIELD sẽ không giảm chiều 

dày tấm BTXM dưới chiều dày tối thiểu 6 inches (150mm) hoặc 5 inches (125mm) nếu 

trọng lượng các loại tàu bay khai thác nhỏ hơn 12.500 pound (5.760 kg). Khi xác định 

được chiều dày thiết kế tối thiểu với hệ số CDF gần đạt <1, trong báo cáo thiết kế sẽ 

đưa ra “chiều dày thiết kế tối thiểu đạt được”. 

3.14.1.3 Mô hình PTHH 3D được sử dụng để tính toán ứng suất trong tấm bê tông. Mô hình 

này có lợi thế tính toán được tất cả các vị trí có ứng suất giới hạn xẩy ra trong tấm 

BTXM. Ứng suất giới hạn thường xẩy ra ở cạnh tấm và cũng có thể ở giữa tấm với tùy 

cấu hình cành bánh tàu bay cụ thể. FAAFRIELD sử dụng phần mềm LEAF để tính ứng 

suất lớn nhất bên trong tấm và 3D-FEM tính ứng suất cạnh tấm (giảm 25%) khi lấy làm 

ứng suất thiết kế. 

Chú ý: FAAFRIELD không xem xét các vấn đề thiết kế cấu tạo. 

3.14.2 Lớp mặt bê tông xi măng 

Lớp mặt BTXM phải có rãnh tạo nhám, ngăn chặn được sự xâm nhập của nước mặt 

xuống nền đất, chịu được tác động của tải trọng tàu bay. Yêu cầu chất lượng bê tông, 

phương pháp thi công, kiểm tra, nghiệm thu và bảo dưỡng được quy định tại mục P-

501 Mặt đường BTXM trong AC 150/5370-10, bảng 3.4 quy định chiều dày tối thiểu 

lớp mặt BTXM. Giá trị mô đun cho bê tông được cố định là 4.000.000 psi (27.580 Mpa) 

và hệ số Poisson là 0.15, xem bảng 3.2. 
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3.14.3 Lớp móng trên/móng dưới 

Lớp móng trên phải đồng nhất, ổn định chịu tác dụng lớp mặt BTXM phía trên, xem 

bảng 3.4, Yêu cầu chiều dày tối thiểu lớp móng trên trong mặt đường cứng. Lớp móng 

trên gia cố là rất cần thiết để đảm bảo khai thác tàu bay có tải trọng lớn hơn 100.000 

pounds, xem mục 3.6. Hai lớp móng trên có thể được sử dụng ví dụ lớp móng P-306 

trên lớp móng P-209. Thiết kế cấu tạo phải tránh hiện tượng sandwich (một lớp cấp 

phối hạt giữa 2 lớp gia cố) trong kết cấu hoặc lớp cường độ yếu hơn bên trên lớp có 

cường độ cao hơn. Lớp móng dưới có thể thay thế lớp móng trên trong kết cấu mặt 

đường cứng khi kết cấu được thiết kế phục vụ khai thác tàu bay có tải trọng bằng hoặc 

dưới 30.000 pounds (13.610 kg). Lớp móng dưới có thể được sử dụng thay thế đắp 

nền đường khi vật liệu đất đắp nền không phù hợp. Các vật liệu sau đây được sử dụng 

làm lớp móng trong kết cấu mặt đường cứng: Lớp móng trên gia cố (P-401, P-403, P-

306, P-304) và Lớp móng trên/dưới không gia cố (P-209, P-208, P-219, P-211, P-154).   

3.14.3.2 Lớp móng trên đầu tiên trực tiếp dưới lớp mặt BTXM phải được mở rộng tính từ mép 

tấm BTXM ra từ 12 đến 36 inches. Lớp móng tiếp theo hoặc lớp móng dưới nên được 

mở rộng cách mép lớp móng ngay phía trên 12 inches. 

3.14.3.3 Lớp móng trên/dưới có thể lên đến 3 lớp được bố trí trong kết cấu mặt đường khi thiết 

áo đường cứng mới trong FAARFIELD. Chiều dày mỗi lớp phải được nhập vào đầy 

đủ. Tiêu chuẩn vật liệu lớp móng trên/móng dưới, mô đun đàn hồi và hệ số Poisson 

được quy định trong phần mềm và không thể thay đổi, khi sử dụng các lớp vật liệu gia 

cố khác hoặc vật liệu khác với quy định, giá trị mô đun của vật liệu có thể được nhập 

trực tiếp. Khi một lớp vật liệu khác quy định được sử dụng thì một cảnh báo sẽ hiển thị 

trên màn hình “không theo tiêu chuẩn”, vật liệu được chọn và sử dụng trong kết cấu 

cần được chủ đầu tư chấp thuận, xem bảng 3.4 quy định chiều dày tối thiểu cho lớp 

móng. 

3.14.4. Nền đường: Xác định mô đun đàn hồi (giá trị E) cho nền đường trong kết cấu mặt 

đường cứng. Ngoài việc khảo sát các loại đất, phân tích và phân loại các điều kiện nền 

đường, yêu cầu phải xác định mô đun nền đường để thiết kế kết cấu. Mô đun nền 

đường tính ở lớp trên của nền đất, là lớp bên dưới cùng của toàn bộ các lớp kết cấu. 

Mô đun nền đường có thể là mô đun phản lực nền k (hệ số nền), hoặc mô đun đàn hồi 

E. Mô đun nền đường được đưa vào phần mềm FAARFIELD dưới một trong hai dạng 

mô đun trên; tuy nhiên, toàn bộ những tính toán kết cấu được thực hiện đều sử dụng 

các mô đun đàn hồi E. Nếu mô đun nền đường được đưa vào là giá trị k, thì sẽ tự động 

chuyển thành giá trị mô đun E tương đương theo các phương trình sau: 

ESG = 20.15 × k1.284     (3.1) 

Trong đó:   
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  ESG  =  Mô đun đàn hồi (E-modulus) của nền đường, psi   

  k   =  Mô đun phản lực của nền đường, pci   

Sử dụng công thức sau gần đúng sau tính giá trị k từ chỉ số CBR cho nền đường: 

k = 28.6926 × CBR0.7788, (k, pci)   (3.2) 

 Phải tham khảo báo cáo địa chất đánh giá về sức chịu tải của nền đường sử dụng 

trong thiết kế kết cấu mặt đường, xem mục 2.5, các thí nghiệm cường độ đất. 

3.14.4.2 Đối với các mặt đường hiện hữu, có thể xác định mô đun E từ thí nghiệm không phá 

hủy NDT, sử dụng thiết bị đo độ võng trọng tải trọng nặng (HWD) trong khu bay theo 

tiêu chuẩn TCVN 11365:2011. 

3.14.6. FAARFIELD tính toán chiều dày tấm bê tông 

3.14.6.1 FAARFIELD sử dụng mô hình PTHH 3D để tính toán ứng suất trong tấm, mép tấm bê 

tông. Mô hình này có ưu điểm là xem xét tới các ứng suất giới hạn xẩy ra trong tấm bê 

tông thiết kế. Các ứng suất tới hạn thưởng xảy ra tại các mép tấm nhưng cũng có thể 

xuất hiện tại vị trí tâm tấm phụ thuộc vào cấu hình càng bánh tàu bay. FAARFIELD sử 

dụng phần mềm LEAF để tính ứng suất giữa tấm và sử dụng mô hình PTHH 3D-FEM 

tính ứng suất cạnh tấm (giảm 25% vì xét đến sự truyền tải trong giữa các tấm) làm ứng 

suất thiết kế. 

3.14.6.2 FAARFIELD tính toán chiều dày tấm BTXM dựa trên giả thuyết càng tàu bay tác dụng 

gây ra ứng suất lớn nhất tại đáy tấm BTXM. Các tải trọng gây ra các vết nứt từ trên 

xuống (như tải trọng đặt tại góc) không được xem xét trong thiết kế. Càng tàu bay có 

thể gây ra ứng suất lớn nhất ở giữa tấm hoặc ở mép tấm BTXM. Vị trí càng tàu bay 

cũng có thể song song hoặc vuông góc với mép tấm khi xác định ứng suất tối đa gây 

ra. 

3.14.6.3 FAARFIELD không tính toán chiều dày của các lớp khác trong kết cấu áo đường cứng 

như với chiều dày của tấm BTXM, nhưng phải tuân theo các yêu cầu về chiều dày tối 

thiểu đối với toàn bộ các lớp như quy định trong bảng 3.4 để đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu về chiều dày tối thiểu. 

3.16.6.4 FAARFIELD yêu cầu năm dữ liệu đầu vào khi thiết kế sau: tuổi thọ thiết kế (bao nhiêu 

năm), cường độ kéo uốn bê tông (psi), thiết kế cấu tạo các lớp kết cấu (loại vật liệu và 

độ dày từng lớp), mô đun nền đường (k hoặc E) và hỗn hợp tàu bay khai thác (các loại 

tàu bay, trọng lượng và tần suất hoạt động). Chiều dày các lớp phải bằng hoặc lớn 

hơn chiều dày tối thiểu, chiều dày mặt đường được làm tròn gần nhất 0.5 inh (1cm). 

3.16.7 Cường độ kéo uốn của tấm bê tông 

3.16.7.1 Chiều dày yêu cầu của tấm bê tông liên quan tới cường độ bê tông. Đối với thiết kế 

mặt đường, cường độ bê tông được đặc trưng bởi cường độ kéo uốn và mô hình phá 

hủy của mặt đường bê tông đều là hiện tượng uốn. Cường độ kéo uốn bê tông được 
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xác định theo tiêu chuẩn ASTM 78.  

3.14.7.2  Khi xác định cường độ kéo uốn để thiết kế chiều dày tấm, nên xem  xét tới khả năng 

của ngành công nghiêp sản xuất vật liệu trong một khu vực xây dựng để sản xuất bê 

tông với một cường độ và cấp phối đặc biệt, yêu cầu tránh hàm lượng xi măng cao có 

thể có ảnh hưởng xấu tới độ bền lâu dài của bê tông. Thêm vào đó, hàm lượng xi măng 

cao có thể kéo theo hàm lượng kiềm cao, có thể làm tăng vấn đề phản ứng kiềm-silic 

trong hỗn hợp bê tông gây nứt tấm bê tông trong quá trình thủy hóa. 

3.14.7.3 Giá trị cường độ kéo uốn thiết kế từ 600 đến 750 psi (4,11 tới 5,17 Mpa) được khuyến 

cáo áp dụng cho hệ thống sân đường khu bay. Giá trị cường độ thiết kế ngoài phạm vi 

này phải được chủ đầu tư chấp thuận. Nhìn chung, nên tránh các cường độ kéo uốn 

thiết kế cao hơn 750 psi (5,17 Mpa), trừ khi nó có thể chỉ ra rằng các hỗn hợp cường 

độ cao hơn được tạo ra bởi các phương pháp thông thường sử dụng những nguyên 

liệu địa phương, tức là, không dựa vào hàm lượng xi măng quá cao hoặc các chất phụ 

gia thêm vào gây tác động xấu tới độ bền. Cường độ sử dụng trong thiết kế chiếu dày 

là khác với cường độ sử dụng cho việc chấp thuận vật liệu trong mục P-501. Cường 

độ chấp nhận trong mục P-501 nên phản ánh được cường độ cần thiết nhằm đảm bảo 

cường độ thực tế (trong xây dựng) đáp ứng  được hoặc lớn hơn cường độ sử dụng 

khi thiết kế chiều dày trong FAARFIELD. Vật liệu P-501 sử dụng cường độ 28 ngày 

tuổi của tấm BTXM như một giá trị để chấp thuận trong quá trình thi công thực tế. Tuy 

nhiên, cường độ lâu dài của bê tộng đạt được thường được dự kiến lớn hơn tối thiểu 

5% so với cường độ 28 ngày tuổi. 

3.14.8 Khe nối mặt đường BTXM 

Sự thay đổi về độ ẩm và nhiệt độ có thể gây ra những thay đổi về thể tích và độ cong 

vênh của tấm từ đó thể gây ra các ứng suất rất lớn. Sử dụng các khe nối để chia áo 

đường thành các tấm có kích thước được xác định trước nhằm làm giảm những ảnh 

hưởng của các ứng suất này và làm giảm tối thiểu vết nứt do thời tiết. Các tấm BTXM 

nên làm dạng vuông khi không sử dụng cốt thép, xem bảng 3.9 quy định về khoảng 

lớn nhất giữa các khe nối. Chú ý, khoảng khe nối bị giới hạn bởi chiều dày tấm và 

không quy định việc xác định chiều dày tấm dựa vào khoảng cách khe nối.  

3.14.9 Phân loại và cấu tạo chi tiết khe nối 

3.14.9.1 Các loại khe nối 

Các khe nối mặt đường được phân loại theo chức năng sử dụng khe nối đó. Các loại 

khe nối chính là khe giãn, khe co ngót và khe thi công, khe gia cường cạnh tấm, khe 

dọc, như trình bày trong bảng 3.7 bên dưới. Toàn bộ khe nối khi hoàn thiện phải được 

trám kín. Hình 3.5a, 3.5b, 3.5c và 3.6a, 3.6b, 3.6c, 3.6c, 3.6e thể hiện các chi tiết khe 

nối mặt đường. Các khe nối dọc được thiết kế nhằm làm giảm tối thiểu những thay đổi 

về chiều rộng mặt đường. Toàn bộ khe nối dọc thi công nên có thanh truyền lực, trừ 
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khi khe nối đó được coi như là khe giãn. Đối với các sân đỗ, khe nối thi công cho phép 

không sử dụng thanh truyền lực với khe dọc ở giữa trừ khi khe nối đó nằm trong khoảng 

20 feet (tức 6m) về phía mép sân đỗ. Đối với đường lăn có chiều rộng (75 feet (20m) 

hoặc nhỏ hơn), chiều dày tấm mỏng hơn 9 inches (225mm) trên nền vật liệu không gia 

cố, có thể chấp nhận việc bố trí khe nối có thanh truyền lực “khép kín” quanh chu vi 

mặt đường, sử dụng khe co dọc và khe co ngang có thanh liên kết với ba khe cuối 

cùng tính từ cạnh tự do của mép tấm.  

Các đường lăn có chiều dày tấm BTXM lớn hơn 9 inches (225mm), yêu cầu các khe 

co dọc có thanh truyền lực tại vị trí tấm ở giữa gần mép đường lăn và các khe nối có 

thanh truyền lực cho ba khe cuối cùng tính từ cạnh tự do của mép tấm. 

3.14.9.2 Khe giãn gia cường (Loại A, A-1) 

Sử dụng khe giãn gia cường khi cần loại bỏ các điều kiện truyền tải qua các liên khe 

nối có thanh truyền lực hoặc khớp nối. Các khe giãn gia cường chỉ cần thiết ở nơi mà 

mặt đường tiếp giáp với một kết cấu khác hoặc các nút giao tại nơi có thể xảy ra các 

chuyển vị của mặt đường theo các hướng khác nhau, ví dụ, giữa đường CHC và  

đường lăn nối. Loại khe nối loại A được tạo bằng cách tăng độ dày tấm BTXM dọc 

mép tấm (xem hình 3.15a). Mép tấm dày lên sẽ đáp ứng sức chịu tải mà sẽ truyền 

sang tấm bên cạnh qua thanh truyền lực như trong các khe co giãn hoặc khe thi công. 

Loại liên kết A-1 được gia cường nhằm cung cấp khả năng chịu tải trọng tương đương 

như khi có thanh truyền lực và chỉ được sử dụng cho các tấm BTXM lớn hơn 9 inches 

(228mm). Khe nối giữa đường CHC và các đường lăn nối, theo phương chéo hoặc 

phương đường lăn thoát nhanh là những vị trí có thể cân nhắc sử dụng khe nối loại A-

1, xem Phụ lục B, Khe giãn gia cường cốt thép, chi tiết và ví dụ loại khe giãn A-1. 

3.14.9.3 Khe co (Loại B, C, D) 

Bố trí khe co ngót để kiểm soát vết nứt trên mặt đường khi mặt đường co ngót do thay 

đổi độ ẩm hoặc nhiệt độ. Các liên kết này cũng làm giảm ứng suất bên trong do sự 

cong vênh của tấm gây ra. Hình 3.15b thể hiện các chi tiết về các khe co loại B,C và 

D. Hình 3.15c mô tả chi tiết chất chèn khe. 

3.14.9.4 Khe giãn 

Bố trí khe giãn với khoảng cách từ 40m đến 60m, tủy thuộc vào lớp mặt BTXM có cốt 

thép hoặc không có cốt thép, phải tính toán cụ thể (xem TCVN 10907:2015).  

3.14.9.5 Khe thi công (Loại E và F) 

Yêu cầu các khe thi công khi hai tấm BTXM sát nhau được thi công tại các thời điểm 

khác nhau, như làm vào cuối ngày thi công hoặc giữa các hướng thi công. Đối với các 

mặt đường phục vụ cho tàu bay nặng 30.000 pound (13.610kg) hoặc nặng hơn, sử 

dụng khe thi công loại E. Khe thi công loại F được sử dụng cho các mặt đường phục 

vụ tàu bay nhẹ hơn 30.000 pound (13.610kg) tổng trọng lượng, được thi công trên lớp 

móng gia cố. Chi tiết các khe thi công thể hiện trong hình 3.5b. 
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Bảng 3.7. Các loại liên kết nối mặt đường 

Loại Mô tả Dọc Ngang 

A 

 

Khe giãn gia 

cường tăng 

chiều dày mép 

tấm 

Sử dụng tại: 

- Các nút giao 

- Mép tự do có thể mở rộng trong 

tương lai 

- Mép của kết cấu 

Sử dụng tại: 

- Các nút giao khi các tấm BTXM 

giao với nhau tạo thành góc 

- Mép tự do có thể mở rộng  trong 

tương lai 

- Tiếp giáp với kết cấu khác 

A-1 Khe giãn  gia 

cường cốt thép 

Tấm BTXM có chiều dày lớn hơn 

9 inches (230mm), sử dụng tại: 

- Các nút giao 

- Mép tự do có thể mở rộng trong 

tương lai 

- Mép của kết cấu 

Tấm BTXM có chiều dày lớn hơn 

9 inches (230mm), sử dụng tại: 

- Các nút giao 

- Mép tự do có thể mở rộng trong 

tương lai 

- Mép của kết cấu 

B Khe co có 

thanh liên kết 

chống trôi 

Khe co dọc với tấm có chiều dày 

dưới 9 inches (230mm) 

Khe co dọc đặt ở vị trí 20 feet 

(6m) hoặc nhỏ hơn từ mép tấm 

tự do với các tấm có chiều dày 

lớn 9 inches (230mm) 

Không được sử dụng ngoại trừ 

các tấm dày dưới 9 inches khi sử 

dụng thanh liên kết xung quanh. 

C Khe co có 

thanh truyền 

lực 

Khe co dọc trong phạm vị 20 feet 

(6m) hoặc nhỏ hơn từ mép tấm 

tự do với các tấm có chiều dày 

lớn 9 inches (230mm) 

Sử dụng ở ba khe cuối từ mép tự 

do và ba khe nối ở sát một khe 

giãn gia cường 

Sử dụng ở các khu vực khác khi 

được sự chấp thuận của chủ đầu 

tư 

D Khe co giả Toàn bộ khe co khác trong mặt 

đường 

Toàn bộ các khe co khác trong 

mặt đường 

E Khe thi công 

có thanh 

truyền lực 

Toàn bộ khe thi công trừ các khe 

giãn gia cường 

  

Sử dụng tại tất cả các khu vực 

dừng thi công   

F Khe thi công 

giáp nối 

Sử dụng mặt đường phục vụ các 

tàu bay nhẹ hơn 30.000 

lbs(13.610kg) trên lớp móng gia 

cố 

Sử dụng mặt đường phục vụ các 

tàu bay nhẹ hơn 30.000 lbs 

(13.610kg) trên lớp móng gia cố 
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Hìn h 3.5a. Cấu tạo khe giãn mặt đường cứng 

 
 
 

 
 
 

KHE GIÃN GIA CƯỜNG 

LOẠI A TĂNG CHIỀU DÀY CẠNH 

Xem chi tiết A Chất chèn khe 

Vật liệu chịu nén không chồi 

Tới khe gần nhất nhưng 
không nhỏ hơn 3m 

1.25T (tối thiểu T+2in) 

Chiều rộng 20mm 

Vật liệu chèn khe 
dưới bề mặt 8-

10mm 

Vật liệu chịu nén không chồi 

Vát cạnh 6x6mm 

Chất chèn khe 

Thanh chè khe 

CHI TIẾT A 

Theo yêu cầu nhà 
sản xuất 
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Hình 3.5b. Cấu tạo khe co ngót và khe thi công mặt đường cứng 
 

CÁC LOẠI KHE CO 

Chất chèn khe Chất chèn khe 

Thanh chống trôi Thanh truyền lực 

LOẠI B. THANH CHỐNG TRÔI LOẠI C. THANH TRUYỀN LỰC 

Chất chèn khe 

LOẠI D. CO GIẢ 

CÁC LOẠI KHE THI CÔNG 

Chất chèn khe Chất chèn khe Thanh truyền lực

Lớp móng gia cố 

LOẠI F. KHE DỌC LOẠI E. CÓ THANH TRUYỀN LỰC 

VỊ TRÍ THANH TRUYỀN LỰC CẠNH KHE 

Thanh có chiều dài thay đổi 

Thanh có chiều dài thay đổi 

Khe dọc loại C hoặc E Khe ngang loại C hoặc E 



TCCS XXXX : 2018 
 

 
52 

Hình 3.5c. Cấu tạo chi tiết chất chèn khe nối mặt đường cứng 

Chú ý:  

1. Vết cắt khe đầu tiên T/6 tới T/5 (tối thiểu 1inch (25mm) khi sử dụng cưa. 

2. Phần chứa chất trám khe có kích thước chiều sâu (D) và chiều rộng (W) phù hợp 

với những yêu cầu của nhà sản xuất chất trám khe. Đặc biệt, chất trám khe rót nóng 

yêu cầu hệ số D/W = 1:1 và chất trám rót nguội (silicon) có hệ số D/W = 1:2, đối với 

mỗi dự án nên tham khảo những khuyến nghị của nhà sản xuất chất tràm khe. 

CHI TIẾT KHE CO 

Vật liệu chèn khe 
dưới bề mặt 8mm 

Vát cạnh 6x6mm 

Theo yêu cầu nhà 
sản xuất 

Kích thước phụ thuộc 
vào tấm và khí hậu 

Khuôn nén tạo trước 

T/4 (trên móng cấp phối) 
T/3 (trên móng gia cố) 
± ¼” [6mm] (xem ghi chú 1) 

CHI TIẾT 2. KHUÔN TẠO TRƯỚC 

CHI TIẾT 1. CẤU TẠO PHẦN RÓT CHẤT TRÁM KHE 

                          Vật liệu chèn khe    
dưới bề mặt 8-10mm

Kích thước D, W  theo 
yêu cầu nhà sản xuất 

T/4 (trên móng cấp phối) 
T/3 (trên móng gia cố) 
± ¼” [6mm] (xem ghi chú 1) 

Vát cạnh 6x6mm 

Chất trám khe 

Thanh chèn khe 
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3. Toàn bộ chất trám khe cách mặt đường ít nhất 3/8 inches. 

3.14.10 Thanh truyền lực và thanh liên kết    

3.14.10.1 Thanh chống trôi 

Với các tấm có chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng 9 inches (225mm), khe co dọc trong 

phạm vi 20ft (6m) từ mép tự do phải dùng thanh chống trôi để giữ mặt tấm luôn tiếp 

xúc gần. Trong trường hợp, các thanh chống trôi không có tác dụng truyền tải giữa các 

tấm, những vẫn ngăn việc mở rộng khe nối, làm cho việc truyền tải dễ dàng hơn qua 

các khớp nối. Các thanh chống trôi nên là sử đụng thanh thép có gờ phù hợp với các 

yêu cầu trong chỉ dẫn kỹ thuật mục P-501. Đối với các tấm nhỏ hơn hoặc bằng 6 inches 

(150 mm), các thanh chống trôi phải dài 20 inches (510 mm), đường kính d10 và 

khoảng cách giữa các thanh 36 inches (900mm). Đối với các tấm lớn hơn 6 inches 

(150mm), các thanh chống trôi phải dài 30 inches (762 mm), đường kính d12 và khoảng 

cách giữa các thanh 30 inches. Không sử dụng thanh chống trôi để tạo các khe nối liên 

tục dài hơn 75 ft (23m).  

3.14.10.2 Thanh truyền lực 

Thanh truyền lực giúp truyền tải trọng qua khe nối và ngăn chuyển vị thẳng đứng ở 

cạnh tấm. Nếu lắp đặt thành truyền lực một cách hợp lí, cho phép sự dịch chuyển của 

các tấm bên cạnh. Đối với tất cả các tấm có chiều dày khác nhau, sử dụng thanh truyền 

lực cho ba khe ngang gần mép ngoài của tấm. Khi sử dụng thanh truyền lực tại các 

khe ngang khác thì cần có sự chấp thuận của chủ đầu tư.  

3.14.10.2.1 Kích thước và khoảng cách giữa các thanh truyền lực 

Kích thước thanh truyền lực phải chịu ứng suất cắt và uốn do tải trọng trên mặt đường 

gây ra. Khoảng cách và chiều dài thanh phù hợp để ngăn sự phá hỏng tấm bê tông do 

ứng suất tác dụng lên bê tông. Bảng 3.8 quy định kích thước và khoảng cách thanh 

truyền lực với các chiều dày tấm BTXM khác nhau. 

Bảng 3.8. Các kích thước và khoảng cách của các thanh truyền lực 

Chiều dày tấm Đường kính Chiều dài Khoảng cách 

6-7 in (152-178 mm) ¾ in (20 mm) 18 in (460 mm) 12 in (305 mm) 

7.5-12 in (191-305 mm) 1 in (25 mm) 18 in (460 mm) 12 in (305 mm) 

12.5-16 in (318-406 mm) 1 ¼ in (30 mm) 20 in (510 mm) 15 in (380 mm) 

16.5-20 in (419-508 mm) 1 ½ in (40 mm) 20 in (510 mm) 18 in (460 mm) 

20.5-24 in (521-610 mm) 2 in (50 mm) 24 in (610 mm) 18 in (460 mm) 

3.14.10.2.2 Vị trí thanh truyền lực 

Độ cao và thẳng hàng của thanh truyền lực là rất quan trọng để đảm bảo việc hoạt 

động của khe nối. Các thanh truyền lực ngang sẽ yêu cầu sử dụng một chốt cố định, 

thường sử dụng khung hoặc thép neo trên lớp móng để cố định vị trí thanh truyền lực. 
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Ngoài ra, máy trải bê tông mặt đường được trang bị một bộ gài thanh truyền lực tự 

động có thể sử dụng cho việc đặt các thanh truyền lực vào vị trí nối ngang. 

3.14.11 Vật liệu trám khe và chèn khe nối 

Các chất trám khe nối được sử dụng cho toàn bộ khe nối để ngăn nước và vật liệu bên 

ngoài xâm nhập vào khe nối. Trong các khe giãn, vật liệu được gia công trước để sử 

dụng nhằm đáp ứng sự dịch chuyển của tấm và chất trám khe đặt phải ở phía trên vật 

liệu chèn khe để ngăn nước và vật liệu bên ngoài xâm nhập vào. Độ sâu (D) và chiều 

rộng (W) phần trám khe phụ thuộc vào loại vật liệu trám khe được sử dụng. Đối với 

các chất trám khe liên kết, phải thi công kích thước khe và vật liệu trám khe nối theo 

các khuyến cáo của nhà sản xuất chất trám khe nối về loại chất trám khe. Ví dụ, chất 

trám khe nối rót nóng thực hiện tốt nhất với tỷ lệ 1:1 D/W, trong đó chất trám khe nối 

nguội (silicone) thi công tốt nhất với tỷ lệ 1:2 D/W, xem hình 3.5c chi tiết cấu tạo trám 

khe nối mặt đường cứng. Vật liệu thanh chèn khe phải phù hợp với loại chất trám khe 

được sử dụng và có hệ số kích thước phù hợp với yêu cầu. Các đặc điểm chỉ dẫn kỹ 

thuật về các chất trám khe nối quy định trong Mục P-605, Các chất chèn khe nối đối 

với áo đường bê tông và Mục P-604, Chất chèn khe giãn trong kết cấu mặt đường bê 

tông. 

3.14.12 Khoảng cách và bố trí khe nối 

3.14.12.1 Mặt bằng bố trí khe nối mặt đường thể hiện khoảng cách và kích thước các loại khe 

nối nhằm đảm bảo các khe nối thực hiện đúng chức năng theo thiết kế, biện pháp thi 

công cũng rất quan trọng để bố trí khe nối. Nói chung, sẽ tiết kiệm hơn nếu bố trí số 

lượng và chiều rộng vệt rải ở mức tối thiểu. Giữ tỷ lệ chiều rộng (w) so chiều dài (l) tấm 

không lớn hơn 1:1,25. Chiều rộng vệt dải và vị trí đèn tín hiệu trong kết cấu được cố 

định sẽ ảnh hưởng tới khoảng cách và bố trí cấu tạo khe nối. Các khe nối nên được 

bố trí phù hợp với việc cố định đèn tín hiệu theo tiêu chuẩn AC 150/5340-30, Chi tiết 

thiết kế và lắp đặt các thiết bị tín hiệu sân bay, Hình 3.6 thể hiện mặt bằng khe nối điển 

hình đầu đường CHC, đường lăn song song và đường lăn nối. Hình 3.7 thể hiện mặt 

bằng khe nối điển hình của một kết cấu mặt đường với chiều rộng đường CHC 75 foot 

(23m). Ví dụ, mặt bằng bố trí các loại khe nối BTXM, xem tại 

http://www.faa.gov/airports/engineering /pavement_design/. 

1.14.12.2. Khi thiết kế bố trí khe nối ở các nút giao cần bố trí khe giãn gia cường tại các vị trí 

này, tấm dị hình và tấm cấu tạo, tấm chống trôi. 

1. Các khe giãn gia cường: Mặt đường tại nút giao, như vị trí đường lăn giao với đường 

CHC nên được tách ra để cho phép kết cấu mặt đường chuyển vị độc lập, tại các vị trí 

mà cần thiết phải thay đổi kết cấu khe co giãn, thì bố trí khe giãn gia cường là cấn thiết. 

Việc tách các khu vực kết cấu giao nhau có thể sử dụng loại khe nối A hoặc khe gia 

cường cốt thép cạnh tấm. Khe giãn gia cường được sử dụng để cho phép hai kết cấu 

mặt đường dịch chuyển độc lập với nhau. 

http://www.faa.gov/airports/engineering
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2. Các tấm dị hình, tấm cấu tạo, tấm chống trôi: Các vết nứt làm hình thành từ các tấm 

dị hình, tấm cấu tạo và các tấm chống trôi, nên thực tế là giữa các đoạn tách ra do bị 

nứt đều dưới dạng hình vuông hoặc chữ nhật. Khó tránh có các tấm tấm dị hình, tấm 

cấu tạo, tấm chống trôi tại các nút giao, nên bố trí thép chống trôi tại các khe nối là cần 

thiết. Trong các tấm mà tỷ lệ chiều dài so với chiều rộng vượt quá 1,25, hoặc trong các 

tấm mà không có dạng hình chữ nhật (tấm di hình), thì các tấm này phải gia cố thêm 

cốt thép. Cốt thép gia cường thêm vào không ít hơn 0,050% diện tích mặt cắt ngang 

của tấm theo các hướng. Thêm vào đó, cốt thép tăng cường được đặt quanh chu vi 

của kết cấu. Mặc dù cốt thép không ngăn được các vết nứt, nhưng nó giúp giữ vết nứt 

được kín, không mở rộng. Liên kết các mặt không đều của tấm bị nứt sẽ làm tấm dính 

lại duy trì hoạt động mặt đường. Ngoài ra, bằng cách giữ các vết nứt khít vào nhau, 

thép làm giảm tối thiểu sự xâm nhập của mảnh vỡ vào vết nứt đó. Cốt thép tăng cường 

nên đặt theo những khuyến nghị dưới đây.  

3. Chiều dày của áo đường có thép tăng cường chống nứt là tương tự với chiều dày 

của mặt đường bê tông thường.  

4. Thép tăng cường có thể hoặc là cốt thép hoặc lưới thép hàn được lắp đặt các thanh 

thép chồng nhau cuối tấm và cạnh tấm để bố trí thép vào khắp tấm. Khoảng cách thanh 

thép dọc không nên nhỏ hơn 4 inches (100mm) hoặc lớn hơn 12 inches (305mm); các 

thanh thép ngang cũng không nên nhỏ hơn 4 inches (100 mm) hoặc lớn hơn 24 inches 

(610mm). Các thép nối chồng cuối tấm tối thiểu là 12 inches (305mm) nhưng không 

nhỏ hơn 30 lần chu vi của thanh thép dọc hoặc dây thép. Các tấm nối chồng cạnh tối 

thiểu nên là 6 inches (150 mm) nhưng không nhỏ hơn 20 lần chu vi của thanh ngang 

hoặc dây thép. Cự ly cốt thép cách mép tấm tối đa là 6 inches (150mm) và tối thiểu là 

2 inches (50mm). Nên đặt thép khoảng ở giữa tấm. 

3.14.13 Khoảng cách khe nối 
3.14.13.1 Khoảng cách khe nối chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm: tổng chiều rộng và 

chiều dày mặt đường được xây dựng, vị trí và kích thước các thiết bị trong mặt đường, 

loại cấp phối sử dụng trong bê tông, khoảng thay đổi nhiệt độ thời tiết, giới hạn lớp 

móng cũng như các ứng suất cong vênh. Nói chung, khoảng cách liên kết nhỏ hơn sẽ 

giúp hiệu quả khai thác dài hạn tốt hơn, xem bảng 3.9 quy định về khoảng cách giữa 

các khe nối. 

3.14.13.2 Không có lớp móng gia cố 

Có thể yêu cầu khoảng cách giữa các khe ngắn hơn nhằm quy định cự ly tối thiểu giữa 

các khe nối và các thiết bị trong mặt đường như đế đèn, các khoảng cách khác với quy 

định trong bảng 3.9 cần sự chấp thuận của chủ đầu tư. 

3.14.13.3 Có lớp móng gia cố 

Các kết cấu mặt đường cứng được đặt trên lớp móng gia cố phải chịu các ứng suất 

uốn cong cao hơn các kết cấu mặt đường cứng được đặt lớp móng không gia cố. 
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Khuyến cáo khoảng cách tối đa giữa các khe nối 20 ft (6,1 m) với các tấm BTXM bằng 

hoặc dày hơn 16 inches (406 mm), các khoảng cách khác với quy định trong bảng 3.9 

cần sự chấp thuận của chủ đầu tư. 

 
Hình 3.6a. Mặt bằng khe nối điển hình đối với đường CHC,                                                      

đường lăn song song và nút giao 

KÝ HIỆU 

Loại A. Khe giã gia cường 

Loại B hoặc loại C. Khe co có thanh truyền lực 

Loại C. Khe co có thanh truyền lực 

Loại D. Khe co giả 

Loại E. Khe thi công có thanh truyền lực 

Tăng cường cốt thép 0,05% các hướng khi tỉ 
lệ chiều dài/chiều rộng tấm vượt quá 1,25 
hoặc trong các tấm dị hình 

Khe loại E tại điểm kết 
thúc ca thi công nếu 
cần thiết  

Xem chi tiết cạnh tấm 1 

Xem chi tiết cạnh tấm 2 

Xem chi tiết 
cạnh tấm 3  
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Hình 3.6b. Mặt bằng khe nối điển hình đường lăn song song,                                                    

đường lăn nối và nút giao 

 

KÝ HIỆU 

Loại A. Khe giã gia cường 

Loại B hoặc loại C. Khe co có thanh truyền lực 

Loại C. Khe co có thanh truyền lực 

Loại D. Khe co giả 

Loại E. Khe thi công có thanh truyền lực 

Tăng cường cốt thép 0,05% các hướng khi tỉ 
lệ chiều dài/chiều rộng tấm vượt quá 1,25 
hoặc trong các tấm dị hình 

Khe loại E tại điểm kết thúc ca 
thi công nếu cần thiết  

Xem chi tiết cạnh tấm 1 
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Hình 3.6c. Mặt bằng khe nối điển hình đường lăn thoát nhanh, đường cất hạ cánh,   

đường lăn nối và nút giao 
 
 

KÝ HIỆU 

Loại A. Khe giã gia cường 

Loại B hoặc loại C. Khe co có thanh truyền lực 

Loại C. Khe co có thanh truyền lực 

Loại D. Khe co giả 

Loại E. Khe thi công có thanh truyền lực 

Tăng cường cốt thép 0,05% các hướng khi tỉ 
lệ chiều dài/chiều rộng tấm vượt quá 1,25 
hoặc trong các tấm dị hình 

Khe loại E tại điểm kết thúc           
ca thi công nếu cần thiết  

Xem chi tiết 
cạnh tấm 1  
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Hình 3.6d. Mặt bằng khe nối điển hình tấm dị hình 

 

CHI TIẾT CẠNH TẤM 3 

CHI TIẾT CẠNH TẤM 2 CHI TIẾT CẠNH TẤM 1 

Xem chi tiết trên 

Cạnh tấm lý thuyết theo               
AC 150/5300-13 
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Hình 3.7. (không bắt buộc) Mặt bằng khe nối mặt đường BTXM                                                           

– chiều rộng đường CHC 75 foot (chiều dày tấm BTXM ≤ 9 inches) 
Chú ý: Khái niệm trong ví dụ trên tạo khe nối có thanh truyền lực hoặc chống trôi “khép 

kín” quanh chu vi mặt đường để giữ các khe nối bên trong khu vực kết cấu liên kết chặt 

với nhau. Ba khe co ngang ở cuối và khe dọc gần nhất cạnh tự do của tấm BTXM được 

bố trí cốt thép vằn d12, dài 20 inches (508 mm) và khoảng cách các thanh thép từ tâm 

tới tâm là 36 inches (914 mm). 

Bảng 3.9. Khoảng cách liên kết nối tối đa được khuyến nghị - Áo đường cứng 1 
a. Không có lớp móng gia cố 

Chiều dày tấm Khoảng cách khe nối 

6 inches (152 mm) hoặc nhỏ hơn  12.5 feet (3.8 m) 

6.5-9 inches (165-229 mm)  15 feet (4.6 m) 

>9 inches (>229 mm)  20 feet (6.1 m)2 

b. Có lớp móng gia cố 

Chiều dày tấm Khoảng cách khe nối 

8–10 inches (203-254 mm)  12.5 feet (3.8 m) 

10.5-13 inches (267-330 mm)  15 feet (4.6 m) 

13.5-16 inches (343-406 mm)  17.5 feet (5.3 m) 

>16 inches (>406 mm)  20 feet (6.1 m)2 

KÝ HIỆU 

Khe gia cường cạnh tấm nếu có kế hoạch mở rộng 
Loại B. Khe co có thanh chống trôi 

Khe dọc thi công có thanh truyền lực 

Loại D. Khe co giả 
Loại E hoặc F. Khe dọc thi công 
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Chú ý: 
1. Khoảng cách khe nối dọc quy định như trong các bảng trên. Khoảng cách khe nối 

ngang không nên vượt quá 1,25 khoảng cách khe nối dọc. 

2. Trên các đường lăn nhóm IV, là 20,5 ft (6,2 m). 

3.14.14 Sử dụng khe nối cho việc mở rộng kết cấu mặt đường trong tương lai 
Khi mở rộng một đường CHC hoặc đường lăn, thì nên xây dựng một khe nối tăng chiều 

dày mép ngoài của tấm (loại A, xem hình 3.5a) tại đầu đường CHC hoặc kết thúc phạm 

vi kết cấu. Tại các nơi mà có thể yêu cầu sẽ xây dựng một đường lăn nối hoặc đường 

lăn vào sân đỗ trong tương lai, thì cần phía mép ngoài của tấm có chiều dày thích hợp. 

Để tránh đọng nước dưới mặt đường, quan trọng là duy trì một dốc ngang cố định trên 

bề mặt nền đường dưới mặt đường để giữ ổn định lớp móng trên (hoặc móng dưới). 

3.14.15 Chuyển tiếp giữa kết cấu BTXM và BTN nóng 

Khi mặt đường cứng tiếp giáp với một mặt đường mềm, vị trí tiếp giáp sẽ chịu tải trọng 

tàu bay thường xuyên thì nên có kết cấu chuyển đổi giữa hai loại mặt đường, sử dụng 

một kết cấu chi tiết như hình 3.8. Chú ý: đây là một ví dụ về một kết cấu chuyển tiếp 

có thể được xây dựng. Tại điểm chuyển tiếp cần có độ cao nền đường bằng nhau ở 

cả hai bên kết cấu chuyển tiếp, cũng như lớp móng gia cố dưới mặt đường mềm. 

   
Hình 3.8. Sự chuyển đổi giữa các đoạn mặt đường BTN và BTXM 

Kích thước                Mô tả 

 H           Chiều dày thiết kế tấm BTXM 

 B  Chiều dày lớp móng 

 T  Chiều dày thiết kế áo đường mềm HMA 

 T1   Chiều dày thiết kế lớp mặt 

 T2   Chiều dày thiết kế lớp bám dính 

 T3   Chiều dày thiết kế lớp móng trên 

 T4   Chiều dày thiết kế lớp móng dưới 

 T5    (H + B) – (T1 + T2) or 2(T3), lớn hơn 

Mặt đường 
mềm 

Mặt đường 
cứng 

Mặt đường  

Móng dưới  Móng dưới  

Nền đường đầm chặt  Nền đường đầm chặt  

BTXM  Móng trên gia cố  

Khi thi công gia 
cường cạnh tấm 
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3.14.16 Ví dụ thiết kế mặt đường cứng 
Thiết kế một kết cấu mặt đường là một quá trình lặp trong FAARFIELD. Người sử dụng 

đưa vào cấu tạo kết cấu mặt đường và hỗn hợp tàu bay khai thác để tính toán. 

FAARFIELD đánh giá các yêu cầu tối thiểu chiều dày lớp mặt đường và điều chỉnh độ 

dày BTXM để đưa ra một tuổi thọ kết cấu cân bằng với giai đoạn thiết kế (thường là 

20 năm), các bước thiết kế như đã trình bày trong mục 3.12.5, chi tiết xem phụ lục E 

3.15 Mặt đường BT ứng suất trước, BT lắp ghép, BT cốt thép và BT cốt thép liên tục 

Mặt đường bê tông ứng suất trước, lắp ghép, cốt thép và cốt thép liên tục được sử 

dụng hạn chế trong các sân bay. Việc sử dụng mặt đường bê tông ứng suất trước, lắp 

ghép, cốt thép và cốt thép liên tục cần phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Việc 

tính toán mặt đường BTXM lưới thép và cốt thép, tham khảo tiêu chuẩn TCVN 

10907:2015. 

3.16 Mặt đường cấp phối trồng cỏ 
Mặt đường cấp phối trồng cỏ chỉ nên thiết kế tại khu vực khai thác các loại tàu bay 

cánh quạt có tải trọng 12,500 pounds (5,670 kg) hoặc nhỏ hơn. Một số khu vực trong 

sân bay khai thác các loại tàu bay nhẹ không yêu cầu kết cấu mặt đường có độ cứng, 

trong các khu vực này, xây dựng mặt đường cấp phối trồng cỏ hoặc mặt đường lát cỏ 

phù hợp với hoạt động hạn chế của tàu bay nhẹ. Mặt đường cấp phối trồng cỏ được 

xây dựng để cải thiện sự ổn định nền đất bằng việc bổ sung cấp phối trước khi trồng 

cỏ. Ổn định của nền đất ở phía dưới được tăng lên bằng việc thêm vào vật liệu cấp 

phối trước khi trồng cỏ, việc này tạo lên khu vực hạ cánh không bị yếu đi đáng kể trong 

điều kiện thời tiết ẩm ướt và có đủ đất để cho cỏ phát triển. 

3.16.1 Vật liệu xây dựng 
Yêu cầu về vật liệu và xây dựng được quy định trong mục P-217, Mặt đường cấp phối 

trồng cỏ. Xây dựng mặt đường cấp phối trồng cỏ gồm một lớp đất để trồng cỏ (đất 

hoặc đất/cấp phối trộn lẫn) phía trên lớp móng đất cấp phối, yêu cầu lớp móng đất cấp 

phối trong mục P-217 bao gồm đá dăm, sỏi sạn hoặc cát trộn với đất. 

3.16.2 Chiều dày    
Chiều dày thay đổi phù hợp với loại đất, thoát nước và điều kiện khí hậu. Chiều dày 

tối thiểu của lớp đất cấp phối có thể được tính bằng phần mềm FAARFIELD sử dụng 

chỉ số CBR là sức chịu tải của nền đường. Chiều dày tối thiểu của lớp đất trồng cỏ 

được xác định bởi chiều dày cần thiết để đảm bảo sự phát triển của cỏ. 

3.16.3  Ví dụ mặt đường cấp phối trồng cỏ    

Giả thiết hỗn hợp tàu bay khai thác như sau:  

Tàu bay Tổng tải trọng (lbs) Tần suất cất cánh/năm 

King Air B-100 11,500 1,200 

Conquest 441 9,925 500 
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3.16.3.1 Kết cấu mặt đường cấp phối trồng cỏ sẽ được xây dựng trên nền đất có CBR = 5 và 

FAARFIELD sẽ được sử dụng để xác định chiều dày lớp móng đất cấp phối 

3.16.3.2 Một chiều dày tối thiểu là 2 inches (50 mm) được xây dựng để trồng cỏ, mặc dù độ dày 

thực tế của lớp đất sẽ được xác định bởi các yêu cầu trồng cỏ. Lớp đất trồng cỏ được 

thể hiện như là một lớp do người dùng định nghĩa, với một mô đun E danh nghĩa bằng 

3.000 psi (21 MPa). Lớp thiết kế (Lớp móng gia cố cấp phối hạt) là vật liệu P-154 cấp 

phối thiên nhiên. Trong ví dụ này, chiều dày cần thiết của lớp móng gia cố cấp phối hạt 

là 10,3 inches (287 mm) và sẽ được làm tròn đến 10,5 inches (265 mm) (Hình 3.9). 

 
Hình 3.9. Kết cấu cấp phối trồng cỏ 

3.17  Thiết kế mặt đường sân bay trực thăng 

3.17.1 Các hướng dẫn trong mục này sử dụng thiết kế mặt đường phục vụ các loại tàu bay 

cánh quạt. Tham khảo tiêu chuẩn AC 150 / 5390-2, Thiết kế sân bay trực thăng, hướng 

dẫn thiết kế độ dốc và kế cấu mặt đường sân bay trực thăng. 

3.17.2  Nhìn chung, sân bay trực thăng được xây dựng với một mặt đường BTXM. Kết cấu 

mặt đường được thiết kế với một tải động bằng 150% tải trọng tàu bay trực thăng, chia 

đều giữa các càng hạ cánh chính. Xem Phụ lục B của tiêu chuẩn AC 150 / 5390-2 về 

số liệu tàu bay trực thăng. Đối với đa số các tàu bay trực thăng có một trọng lượng tối 

đa ít hơn 30.000 pounds (13.610 kg), chiều dày một lớp BTXM  6 inches (150 mm) sẽ 

đảm bảo khai thác. Tuy nhiên, tải trọng của xe tra nạp nhiên liệu hoặc xe bảo trì có thể 

có tải trọng lớn hơn so với tải trọng tàu bay trực thăng và có thể yêu cầu chiều dày áo 

đường lớn hơn. 

3.18 Kết cấu khu vực cầu hành khách  

Thiết kế kết cấu khu vực hoạt động của cầu hành khách tách biệt với thiết kế sân đỗ 
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tàu bay liền kề. Tải trọng các cầu hành khách từ 40.000 đến 100.000 pounds đặt trên 

hai bánh xe đặc với áp suất từ 600 đến 700 psi mỗi bánh xe. Do phạm vi tác dụng của 

tải trọng lớn, xác định tải trọng thực tế và áp suất bánh xe bằng cách liên hệ với các 

nhà sản xuất cầu hành khách. Sử dụng áo đường cứng tại nơi bố trí cầu hành khách 

hoạt động. Công trình thoát nước và họng tra nạp nhiên liệu không nên đặt trong khu 

vực hoạt động cầu hành khách phục vụ tàu bay phản lực. Thiết kế của sân đỗ tàu bay 

chỉ xem xét đảm bảo khai thác tàu bay và các thiết bị phục vụ khai thác trên sân đỗ và 

không xem xét đển tải trọng của các cầu hành khách. 

 

Chương 4. Cải tạo mặt đường hiện hữu 

4.1  Quy định chung 
4.1.1  Lý do cải tạo 

Yêu cầu cải tạo mặt đường hiện hữu do nhiều lý do khác nhau, các điều kiện bề mặt 

ảnh hưởng đến chất lượng khai thác (độ nhám, hệ số ma sát, khả năng thoát nước) 

hoặc vật liệu sử dụng đã hết liên hạn hoặc sửa chữa hư hỏng cục bộ do khai thác quá 
tải. Một kết cấu trong tình trạng tốt vẫn cần tăng cường để khai thác tàu bay nặng hơn 

hoặc tăng tần suất hoạt động lớn hơn so với sức chịu tải ban đầu được thiết kế. Một 
số phương pháp cải tạo kết cấu mặt đường được kết hợp với việc tái chế vật liệu trong 

kết cấu mặt đường hiện có. Việc cải tạo hoặc hoặc xây dựng lại có thể sử dụng vật 

liệu tái chế khi kỹ thuật và các thiết bị đảm bảo để tái chế vật liệu trong kết cấu cấu mặt 
đường cũ ở lớp móng trên và móng dưới, cần phải xây dựng các tiêu chuẩn thi công 

nghiệm thu riêng phù hợp với các lớp vật liệu tái chế.  
4.1.2 Phạm vi cải tạo  

Nói chung, kết cấu mặt đường cần được cải tạo toàn bộ chiều rộng mặt cắt kết cấu. 

Kết cấu mặt đường thường phục vụ quá tải khu vực trung tâm và một số trường hợp 

vì điều kiện kinh tế chỉ cải tạo bằng cách xây dựng lại khu vực trung tâm. Về mặt kết 

cấu, xây dựng lại không được làm khác so với một kết cấu mặt đường mới, xem 
Chương 3 khi bắt buộc cải tạo kết cấu mặt đường. 

4.1.3 Sự chuyển tiếp 
Xem xét việc chuyển tiếp giữa khu vực kết cấu mặt đường và hệ thống thoát nước 

hiện trạng với khu vực cần cải tạo khi lựa chọn giải pháp. Việc này là cần thiết để khi 

đào bỏ các khu vực kết cấu mặt đường hư hỏng và xây dựng lại đảm bảo tuân thủ 

đúng độ dốc thiết kế. 

4.2 Tình trạng mặt đường hiện hữu 
4.2.1 Đánh giá đầy đủ điều kiện về vật liệu và sự toàn vẹn của kết cấu mặt đường hiện trạng 

là bước đầu tiên trong thiết kế cải tạo. Việc đánh giá các chỉ tiêu mặt đường hiện trạng  

gồm chiều dày các lớp, trạng thái và cường độ của từng lớp; phân loại đất nền đường 

và ước tính sức chịu tải nền đường (CBR hoặc mô đun nền đường (k hoặc E)). 
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4.2.2 Công tác khảo sát phải thực hiện đầy đủ trong giai đoạn thiết kế để đảm bảo việc lựa 

chọn phương pháp cải tạo có thể thi công được trên kết cấu hiện trạng. Kế hoạch xây 

dựng và chi tiết phương án kỹ thuật có thể phải đưa ra những hạn chế về kích thước 

hoặc tải trọng của thiết bị thi công để tránh làm hỏng kết cấu mặt đường còn lại. 

4.2.3  Phương pháp thiết kế cải tạo trong tiêu chuẩn này giả định lớp nâng cấp sẽ được đặt 

trên kết cấu hiện trạng đảm bảo khai thác. Khu vực hư hỏng mặt đường hiện hữu được 

nghiên cứu xác định nguyên nhân hư hỏng và đề xuất giải pháp giảm thiểu hư hỏng. 

Ví dụ, kết cấu mặt đường và các vật liệu hư hỏng do phản ứng alkali-silica trong kết 

cấu mặt đường cứng hiện hữu hoặc do phong hóa cao và kết cấu mặt đường mềm 

hiện hữu bị nứt cần sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi thêm một lớp tăng cường phía 

trên. Khi loại bỏ các khu vực hư hỏng mặt đường BTN bằng cách cào bóc, có thể loại 

bỏ toàn bộ hoặc để lại ít nhất là 2 inches BTN. Kết cấu mặt đường còn lại phải có khả 

năng đảm bảo việc cào bóc và các thiết bị xây dựng khác theo yêu cầu. 

4.2.4  Việc nâng cấp trên kết cấu mặt đường hiện hữu mà không sửa chữa hệ thống thoát 

nước đã kém thì hiệu quả nâng cấp cũng không đạt hiệu quả cao. Trước khi nâng cấp, 

phải đánh giá điều kiện thoát nước và sửa chữa các hư hỏng. Việc sửa chữa hư hỏng 

của hệ thống thoát nước có thể yêu cầu xây dựng lại toàn bộ kết cấu mặt đường. 

4.2.5  Phương pháp kỹ thuật bắt buộc để đánh giá trạng thái kết cấu mặt đường hiện hữu là 

sử dụng thí nghiệm không phá hủy NDT (TCVN 11365:2016). NDT có thể giúp xác 

định cường độ nền đường, đo sự truyền tải khe nối và có thể phát hiện các lỗ rỗng bên 

dưới kết cấu mặt đường hiện hữu. NDT cũng có thể được sử dụng để xác định sức 

chịu tải của kết cấu, tính toán PCN và đánh giá các vị trí kết cấu yếu nhất. 

4.3 Xem xét lựa chọn vật liệu 
Khi lựa chọn vật liệu nâng cấp, xem xét đến loại vật liệu đã xây dựng mặt đường hiện 

hữu, vật liệu sẵn có tại địa phương, chi phí vật liệu và xây dựng. Xem xét tổng chi phí 

vòng đời của kết cấu được xây dựng lại hoặc được nâng cấp sẽ giúp cho việc xác định 

các giải pháp hiệu quả nhất. Công tác bảo trì tổng thể sớm được thực hiện sẽ có lợi 

ích lâu dài, có hiệu quả hơn để kéo dài tuổi thọ của một kết cấu mặt đường ở trong 

điều kiện khai thác tốt như trái ngược việc tăng cường một kết cấu mặt đường trong 

điều kiện tốt hay xấu. Trạng thái của kết cấu mặt đường tại thời điểm nâng cấp tác 

động đáng kể đến chi phí nâng cấp cải tạo. Chi phí vòng đời dự án bao gồm chi phí 

xây dựng ban đầu và chi phí bảo trì trong suốt thời gian phục vụ của kết cấu mặt 

đường. Chi phí khai thác với số lần cần thiết phải nâng cấp cải tạo kết cấu mặt đường 

có thể có một tác động lớn đến các giải pháp nâng cấp cải tạo được chọn. 

4.4 Thiết kế tăng cường 
Một lớp nâng cấp bao gồm một lớp BTN hoặc BTXM mới trên một kết cấu hiện hữu. 

FAARFIELD thiết kế lớp tăng cường được dựa trên việc phân tích các lớp kết cấu đàn 

hồi và tính toán bằng phương pháp PTHH sử dụng phần tử 3D. FAARFIELD thiết kế 



TCCS XXXX : 2018 
 

 
66 

chiều dày lớp nâng cấp đảm bảo tuổi thọ thiết kế với thời gian 20 năm (hoặc lựa chọn 

khác) theo tiêu chuẩn về ứng suất hoặc biến dạng giới hạn, tuân theo các yêu cầu về 

chiều dày tối thiểu (Bảng 3.3 và Bảng 3.4). Có 4 kết cấu mặt đường nâng cấp: nâng 

cấp bằng BTN trên kết cấu mặt đường mềm hoặc cứng hiện hiện hữu, nâng cấp bằng 

BTXM trên kết cấu mặt đường mềm và đường cứng hiện hữu. 

4.5 Tăng cường trên mặt đường mềm hiện hữu 
Thiết kế của một lớp kết tăng cường trên mặt đường mềm hiện hữu tương tự như việc 

thiết kế một kết cấu mặt đường mới, cần mô tả đặc điểm của mặt đường mềm hiện 

hữu, xác định rõ chiều dày và môđun của các lớp trong kết cấu hiện hữu. Tăng cường 

bằng lớp BTN đòi hỏi phải xem xét nhiều yếu tố bao gồm tình trạng, chiều dày và các 

đặc tính cơ lý của mỗi lớp trong kết cấu mặt đường mềm hiện hữu. Cào bóc lớp mặt 

BTN có thể phải làm để sửa chữa bề mặt và đảm bảo độ dốc hoặc loại bỏ vật liệu BTN 

đã bị hư hỏng. 

4.5.1 Thiết kế tăng cường BTN trên mặt đường mềm hiện hữu bằng FAARFIELD 

Sử dụng FAARFIELD thiết kế tăng cường lớp BTN trên mặt đường BTN hiện hữu 

tương tự như thiết kế một kết cấu mặt đường BTN mới, ngoại trừ lớp tăng cường bằng 

BTN là lớp thiết kế. Trong FAARFIELD, chiều dày lớp tăng cường được lựa chọn thử 

và chương trình tính toán lặp đi lặp lại với các chiều dày khác nhau của lớp tăng cường 

cho đến khi hệ số phá hủy tích lũy CDF = 1.0 ở nền đường. Lớp tăng cường BTN tối 

thiểu trên kết cấu mặt đường mềm hiện hữu là 2 inches (50 mm), tuy nhiên một lớp 

tăng cường dày hơn sẽ đảm bảo khai thác tốt hơn, chiều dày lớp kết cấu tăng cường 

tối thiểu là 3 inches (75 mm). Chiều dày thiết kế của lớp tăng cường phải lớn hơn chiều 

dày tối thiểu hoặc chiều dày cần thiết để đạt được nền đường hoặc lớp BTN có hệ số 

CDF = 1, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

4.5.1.1 Ví dụ nâng cấp lớp BTN trên mặt đường mềm hiện hữu 

FAARFIELD đưa ra chiều dày một lớp nâng cấp cần thiết là 4,57 inches. Tùy thuộc 

vào các yếu tố khác, có thể được làm tròn hoặc đến 4,5 inches hoặc 5 inches.  

Hỗn hợp tàu bay khai thác như sau:  

Tàu bay Tải trọng (lbs) Tần suất cất cánh/ năm 

B737-800 174,700 3000 

A321-200 opt 207,014 2500 

EMB-195 STD 107,916 4500 

Regional Jet – 700 72,500 3500 

A380n 1,238,998 50 

A380n Belly 1,238,998 50 

B777-300 ER 777,000 50 
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Và bắt đầu với kết cấu sau:  

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

4 inches  P-401 Lớp mặt BTN  

8 inches  P-403 Lớp móng gia cố  

12 inches  P-209 Lớp móng cấp phối đá dăm nghiền  

10 inches  P-154 Lớp móng cấp phối thiên nhiên 

  Nền đất CBR 5.0  

 
Hình 4.1. Lớp BTN tăng cường trên mặt đường mềm 

4.5.2 Lớp BTN tăng cường theo cấu tạo 

Một lớp BTN tăng cường được yêu cầu để sửa chữa hư hỏng không liên quan đến 

sức chịu tải của kết cấu như khôi phục lại đỉnh, điều chỉnh trắc dọc hoặc cải thiện khả 

năng kháng trượt. Không yêu cầu phải tính toán chiều dày trong những trường hợp 

này vì chiều dày được xác định theo chiều dày nâng cấp tối thiểu hoặc các quy định 

khác trong thiết kế. Chiều dày tăng cường nên được gia tăng mỗi lần tính toán 0,5 inch 

khi bắt đầu ít nhất là 2 inches. Nếu một phần của lớp măt BTN hiện hữu phải được loại 

bỏ, trước khi loại bỏ bắt buộc khoan lấy mẫu để xác định chiều dày và tình trạng của 

lớp mặt BTN hiện hữu. Khi loại bỏ lớp mặt BTN hiện hữu, có thể loại bỏ toàn bộ hoặc 

để lại phần vật liệu lớp mặt BTN đủ để duy trì tính toàn khối của lớp mặt. Để lại ít hơn 

2 inches lớp mặt BTN hiện hữu có thể dẫn đến việc tạo ra một lớp mỏng dễ bị phân 

lớp dưới tác dụng của phương tiện thi công. 
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4.5.3 Lớp BTXM tăng cường trên mặt đường mềm hiện hữu 
Việc thiết kế lớp BTXM tăng cường trên kết cấu mặt đường mềm hiện hữu về cơ bản 
giống như thiết kế một kết cấu áo đường cứng mới. Kết cấu mặt đường mềm hiện hữu 

được đặc trưng bởi chiều dày và mô đun của từng lớp hiện hữu. Chiều dày lớp BTXM 

tăng cường được lựa chọn để tính thử và FAARFIELD tính toán lặp đi lặp lại cho đến 
khi hệ số phá hủy CDF = 1 là đạt. Chiều dày thiết kế phải lớn hơn chiều dày tối thiểu 

BTXM hoặc chiều dày lớp BTXM tăng cường yêu cầu phải đạt được hệ số CDF = 1. 
Cần mô tả các lớp áo đường hiện hữu. FAARFIELD giả thiết không có lực ma sát tại 

bề mặt tiếp xúc giữa lớp BTXM tăng cường và mặt đường mềm hiện hữu. Việc sử 

dụng vật liệu không gia cố bên dưới lớp BTXM tăng cường là không được phép vì sẽ 

tạo ra một kết cấu sandwich. Việc sử dụng một lớp dày ¼ inch (5 mm) hoặc lớp phân 

cách rất mỏng sẽ không được xem là một kết cấu sandwich. Chiều dày tối thiểu lớp 
BTXM tăng cường trên đường mềm hiện hữu là 6 inches (150 mm). Lớp BTXM tăng 

cường được xây dựng trên mặt đường mềm hiện hữu phải đáp ứng các yêu cầu bố trí 

khe nối theo quy định tại mục 3.14.3. 

4.5.3.1 Ví dụ tính toán lớp BTXM nâng cấp trên áo đường mềm hiện hữu 

FAARFIELD tính toán lớp tăng cường BTXM dày 17,47 inches là cần thiết, làm tròn 

17,5 inches (Hình 4.2). 

Hỗn hợp tàu bay khai thác như sau:  

Tàu bay Tải trọng (lbs) Tần suất cất cánh/ năm 

B737-800  174,700  3,000 

A321-200 opt  207,014  2,500 

EMB-195 STD  107,916  4,500 

Regional Jet – 700  72,500  3,500 

A380n  1,238,998  50 

A380n Belly  1,238,998  50 

B777-300 ER  777,000  50 

Và bắt đầu với kết cấu sau: 

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

  P-501 Lớp BTXM nâng cấp (Mr=650)  

4 inches  P-401 Lớp mặt BTN  

8 inches  P-403 Lớp móng gia cố  

12 inches  P-209 Lớp cấp phối đá dăm nghiền  

10 inches  P-154 Lớp cấp phối thiên nhiên 

  Nền đường, Modulus 7,500 psi  
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Hình 4.2. Tăng cường lớp BTXM trên mặt đường mềm 

4.6 Tăng cường trên mặt đường cứng hiện hữu 
Việc thiết kế tăng cường trên mặt đường cứng hiện hữu phải xem xét các tình trạng 

của kết cấu mặt đường hiện hữu. Thí nghiệm không phá hủy (NDT), khoan và thí 
nghiệm phá hủy giúp đánh giá, xác định cường độ kéo uốn của lớp BTXM hiện hữu. 

Tình trạng của mặt đường cứng hiện hữu trước khi tăng được đánh giá qua chỉ số 
trạng thái kết cấu (SCI). Khi SCI bằng 100 (mặt đường không có vết nứt được nhìn 

thấy), sau đó tính toán hệ số phá hủy tích lũy qua sử dụng (CDFU). Nói chung, các lớp 
BTN nâng cấp dày hơn sẽ đảm bảo khai thác tốt hơn so với lớp BTN nâng cấp mỏng 

và chiều dày nâng cấp trên mặt đường cứng cần thiết phải lớn hơn chiều dày lớp BTN 

tối thiểu theo quy định. Sẽ xuất hiện nứt phản ảnh, trượt, hằn nút vệt bánh đối với lớp 
BTN nâng cấp. Các vấn đề với nứt phản ảnh, trượt và lún có thể nhiều hơn khi lớp 

BTN nâng cấp mỏng trên kết cấu áo đường cứng. 
4.6.1  Chỉ số tình trạng từng lớp kết cấu (SCI).    

SCI không bao gồm các vết nứt co ngót thông thường do sửa chữa hoặc các vấn đề 
khác liên quan đến tải trọng. SCI là tổng của chỉ số trạng thái mặt đường (PCI). Hướng 
dẫn xác định PCI được trình bày trong tiêu chuẩn ASTM D 5340. 

Chỉ số SCI = 80, xác định có sự hư hỏng kết cấu mặt đường cứng và tương ứng với 
50% số tấm BTXM trong khu vực khai thác xuất hiện vết nứt. Chỉ số SCI có thể được 

tính toán tự động bằng chương trình máy tính như MicroPAVER hoặc FAA PAVEAIR. 
Hướng dẫn bổ sung xác định chỉ số SCI cũng được thể hiện trong FAARFIELD. Đối 

với lớp BTXM nâng cấp không dính kết với lớp BTXM hiện hữu, các mô đun của lớp 

móng thay đổi là một hàm phụ thuộc chỉ số SCI của lớp móng khi chỉ số SCI nhỏ hơn 
100. Tính toán này được thực hiện tự động trong FAARFIELD. Các công thức tính 

giảm mô đun đàn hồi là một hàm phụ thuộc vào chỉ số SCI được trình bày trong Báo 
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cáo số DOT-FAAPM-87/19, Thiết kế nâng cấp mặt đường cứng Sân bay (Report No 
DOT-FAA-PM-87/19, Design of Overlay for Rigid Airport Pavement). 

4.6.2 Hệ số phá hủy tích lũy đã sử dụng (CDFU) 
4.6.2.1 Khi SCI của kết cấu mặt đường hiện tại là 100 (tức là, không nhận thấy biểu hiện giảm 

SCI) và mặt đường không phải là mới (đã tiếp nhận khai thác một lưu lượng nhất định), 
ước tính giá trị độ bền mỏi đã sử dụng đến thời điểm nâng cấp. Trong trường hợp này, 

tình trạng của mặt đường hiện hữu được mô tả bằng hệ số phá hủy tích lũy đã sử dụng 

(CDFU). Đối với các lớp móng cấp phối, giả định rằng tải trong tác dụng lên mặt đường 

là không đổi theo thời gian, có thể xác định hệ số CDFU từ công thức sau: 

  kh i  <   0,75
0, 75

            =     1           khi   0 ,75

U
U D

D

U D

LC D FU L L
L

L L




  (4.1) 

Trong đó:  

LU - Số năm khai thác của kết cấu mặt đường hiện hữu đến khi nâng cấp  

LD  - Tuổi thọ thiết kế của mặt đường hiện hữu tính theo năm.  
4.6.2.2 Phương trình (4.1) được xây dựng từ mối quan hệ thực nghiệm giữa số lần tác dụng 

của tải trọng gây ứng suất hoặc biến dạng lớn nhất và hệ số SCI, chỉ áp dụng đối với 

mặt đường trên lớp móng (cấp phối) tiêu chuẩn. Với mặt đường cứng trên lớp móng 
gia cố, mối quan hệ này là không có phù hợp và FAARFIELD phải tính toán hệ số 

CDFU. Hệ số CDFU được tính toán và hiển thị khi chọn nút Life trong màn hình phân 
tích Structure.  

4.6.2.3 Khi tính toán hệ số CDFU % cho áo đường cứng trên lớp móng gia cố, FAARFIELD 

mặc định để CDFU = 100, mà sẽ được đưa vào trong tính toán thiết kế một cách cụ 

thể. Để tính toán một hệ số CDFU khác 100: 

1. Khai báo kết cấu đã được xây dựng. 

2. Tính toán lưu lượng thực tế khai thác trên kết cấu mặt đường và đưa vào danh sách 

tàu bay thiết kế. 

3. Xác định "Tuổi thọ kết cấu" cho số năm mặt đường khai thác đến thời điểm nâng 

cấp. 

4. Tính tuổi thọ. 

4.6.2.4 Tỷ lệ % CDFU sẽ được hiển thị khi hoàn thành việc tính toán tuổi thọ. Một giá trị % 

CDFU được tính toán lớn hơn 100 chỉ ra rằng, dựa trên dự kiến các thông số kết cấu 

và số liệu giao thông đầu vào, FAARFIELD dự báo hệ số SCI của áo đường nên nhỏ 

hơn 100. Trong trường hợp này, giá trị 100 sẽ được đưa vào % CDFU như là dữ liệu 

đầu vào cho việc thiết kế nâng cấp. Tuy nhiên, khi tính toán % CDFU được dựa trên 

việc giả định thông số kết cấu và số liệu giao thông, giá trị như vậy là không đáng tin 

cậy. Thay đổi tính toán “Design Structure” cho kết cấu ban đầu với tuổi thọ kết cấu thiết 
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kế là tuổi thọ khai thác thực tế, thường lấy theo giai đoạn thiết kế là 20 năm. Sau đó 

lặp lại các bước trên và sử dụng giá trị mới của CDFU %. 

4.6.2.5 Nếu mặt đường phải khai thác với tần suất nhiều hơn và tải trọng nặng hơn khi giả 

định trong tính toán tuổi thọ, tăng % CDFU  từ trị giá tính toán. % CDFU tới 100 sẽ luôn 

được đưa vào thiết kế một cách thận trọng nhất. 

4.6.2.6  Ví dụ tính CDFU 

1. Các bước sau đây minh họa cho việc tính toán CDFU. 

2. Lớp mặt BTXM hiện hữu không xuất hiện hư hỏng kết cấu, tức là, SCI = 100, để xác 

định CDFU là bao nhiêu: 

Khai báo kết cấu dựa trên kết cấu thực tế được xây dựng.    

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

17.5 inches  P-501 Lớp mặt BTXM (Mr=625 psi)  

5 inches  P-401/403 Lớp móng gia cố  

12 inches  P-209 Lớp móng cấp phối đá dăm nghiền  

  Nền đường, k = 100.5 pci (E = 7500 psi)  

Chú ý: Kết cấu mặt đường hiện hữu đã được thiết kế để đảm bảo khai thác hỗn hợp 

tàu bay sau đây: 3000 lượt cất cánh của B737-800, 2500 lượt cất cánh của A321-

200opt, 4500 lượt cất cánh của EMB-195 STD và 3.500 lượt cất cánh của RJ700. 

FAARFIELD xác định chiều dày lớp BTXM là 17.15 inches là cần thiết; Tuy nhiên chiều 

dày xây dựng thực tế là 17,5inches. 

3. Sử dụng lưu lượng giao thông khai thác thực tế, dưa vào danh sách tàu bay thiết 

kế.   

Giả sử lưu lượng giao thông hàng năm khai thác trên kết cấu mặt đường như sau: 

Tàu bay Tải trọng (lbs) Tần suất cất cánh/năm 

B737-800  174,700 1500 

A321-200 opt  207,014 1250 

EMB-195 STD  107,916 2250 

Regional Jet – 700  72,500 1750 

4. Thiết lập "Structural Design Life - Tuổi thọ thiết kế kết cấu" cho số năm mặt đường 

đã đi vào hoạt động. Với ví dụ này, giả sử các đường lăn đã khai thác được 12 năm. 

Trong Structure, chọn "Structural Design Life" và thay đổi là 12 năm. Một thông điệp 

"Non-Standard Life" sẽ hiển thị, cho thấy rằng một tuổi thọ thực tế khác so với tuổi thọ 

20 năm đã được chọn. 

5. Chạy Life. % CDFU được tính toán sẽ xuất hiện trên màn hình Structure, ở góc phía 

dưới bên trái của mặt cắt kết cấu. 
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6. Với các trường hợp nêu trên, FAARFIELD tính toán %CDFU = 11,17 (Hình 4.1). Đối 

với việc thiết kế nâng cấp, giá trị CDFU = 12% sẽ được sử dụng. 

 
Hình 4.3. % CDFU nâng cấp mặt đường cứng 

4.6.2.7 Sẽ có một sự nhầm lẫn là các giá trị % CDFU = 12 không có nghĩa là 12% tuổi thọ thiết 

kế kết cấu ban đầu đã được sử dụng. Thay vào đó, giá trị này nên được hiểu rằng, tại 
thời điểm nâng cấp mặt đường, kết cấu áo đường hiện hữu sẽ khai thác được 12% 

lưu lượng giao thông được dự báo với kết quả vết nứt đầu tiên trong kết cấu xuất hiện 
(12% phần trăm lưu lượng giao thông đi qua cần thiết về mặt lý thuyết gây ra cho kết 

cấu mặt đường đến điểm đó hệ số SCI của nó nhỏ hơn 100 hoặc trạng thái kết cấu 

vẫn hoàn hảo). Tại thời điểm này, kết cấu mặt đường vẫn còn tuổi thọ đáng kể. 
4.7 Tăng cường BTN trên mặt đường cứng hiện hữu 

Việc thiết kế lớp BTN tăng cường trên mặt đường cứng cần xem xét hai điều kiện cho 
kết cấu mặt đường cứng hiện hữu để được nâng cấp: (1) chỉ số SCI của áo đường 

hiện hữu nhỏ hơn 100 và (2) SCI = 100. Chiều dày tối thiểu của lớp BTN nâng cấp trên 

kết cấu mặt đường cứng hiện hữu là 3 inches (75 mm). 

4.8  SCI nhỏ hơn 100    
Có thể có vị trí trong kết cấu mặt đường hiện hữu xuất hiện một số vị trí kết cấu hư 
hỏng, nghĩa là SCI là nhỏ hơn 100. Nếu SCI nhỏ hơn 100, kết cấu mặt đường cơ bản 

sẽ tiếp tục xấu đi được dự đoán theo mô hình phá hủy kết cấu mặt đường cứng. Kết 
cấu mặt đường được giả định xảy ra hư hỏng khi SCI của mặt đường cơ bản đạt đến 

một giá trị giới hạn. FAARFIELD giả định một chiều dày lớp phủ ban đầu và tính toán 

lặp đi lặp lại với các chiều dày cho đến khi chiều dày lớp phủ ứng với tuổi thọ 20 năm 
được định trước. Tuổi thọ 20 năm được định trước sẽ thỏa mãn các yêu cầu thiết kế. 

Chú ý: Chiều dày thiết kế được tính bởi FAARFIELD hiện không đề cập đến nứt phản 
ảnh của lớp BTN nâng cấp như là một mô hình phá hủy tiềm ẩn. 
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4.8.1  Ví dụ tăng cường BTN trên kết cấu mặt đường BTXM    
Cường độ bê tông hiện hữu được ước tính là 625 psi (4,5 MPa). Dựa trên việc khảo 

sát thực tế, kết cấu mặt đường hiện hữu có chỉ số SCI = 80. Dựa trên những điều kiện 
này, nâng cấp mặt đường hiện hữu bằng lớp BTN dày 8,46 inches, được làm tròn đến 

8,5 inches (Hình 4.4). 

Giả sử mặt cắt kết cấu đường lăn hiện hữu gồm các lớp sau:  

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

16,5 inches  P-501 Lớp mặt BTXM (Mr=625)  

5 inches  P-401/P-403 Lớp móng gia cố 

12 inches  P-209 Lớp móng cấp phối đá dăm nghiền  

  Nền đường, k = 100.5 (E = 7500 psi)  

Giả sử kết cấu hiện hữu được nâng cấp đảm bảo khai thác hỗn hợp tàu bay sau:  

Tàu bay Tải trọng (lbs) Tần suất cất cánh/năm 

B737-800  174.700  3.000 

A321-200 opt  207.014  2.500 

EMB-195 STD  107.916  4.500 

RegionalJet-700  72.500  3.500 

A380n  1.238.998  50 

A380n Bely  1.238.998  50 

B777-300 ER  777.000  50 

 
Hình 4.4. Tăng cường BTN trên kết cấu mặt đường cứng 
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4.9  SCI bằng 100    
4.9.1 Một kết cấu mặt đường hiện hữu với SCI = 100 có thể cần nâng cấp tăng cường sức 

chịu tải của kết cấu để chấp nhận khai thác tàu bay nặng hơn. Nếu SCI của mặt đường 

ban đầu là tương đương với 100, thông số đầu vào bổ sung cần thiết là %CDFU. 

FAARFIELD giả định kết cấu mặt đường ban đầu sẽ xấu đi ở mức độ khác nhau khi 

SCI bằng 100 và sau khi SCI giảm xuống dưới 100. Như với trường hợp (1), lấy một 

chiều dày nâng cấp là đầu vào và chương trình tính toán lặp đi lặp lại các giá trị chiều 

dày ứng với tuổi thọ 20 năm được định trước. Tuổi thọ 20 năm được định trước sẽ 

thỏa mãn các yêu cầu thiết kế.  

4.9.2 Sau khi điều chỉnh kết cấu để thêm một lớp BTN nâng cấp, tuổi thọ thiết kế = 20 năm, 

SCI = 100 và CDFU = 12, FAARFIELD phân tích và đưa ra chiều dày nâng cấp cần 

thiết là 3,59 inches, được làm tròn 3,5 inches. Giao thông được dự báo trong 20 năm 

tới. 

 
Hình 4.5. Lưu lượng giao thông tính lớp BTN nâng cấp áo đường cứng 

 
Hình 4.6. Tăng cường BTN trên kết cấu mặt đường cứng 
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4.10  Tăng cường BTXM trên mặt đường cứng hiện hữu 

Việc thiết kế một lớp BTXM tăng cường trên mặt đường cứng hiện hữu là trường hợp 

nâng cấp phức tạp nhất. Việc thiết kế nâng cấp phải xem xét tình trạng của kết cấu 

mặt đường hiện hữu, mức độ dính kết giữa lớp tăng cường và mặt đường hiện hiện 

hữu và sự suy giảm của cả lớp BTXM tăng cường và kết cấu mặt đường cứng hiện 

hữu. FAARFIELD xem xét hai mức độ dính kết: không dính kết và dính kết chặt. 

Chú ý: Các mặt đường cứng bị suy giảm kết cấu nghiêm trọng không được nâng cấp. 

Nói chung, các mặt đường với chỉ số SCI dưới 80 không được chấp nhận nâng cấp 

bởi vì cần sửa chữa lớn trước khi nâng cấp. 

4.10.1 Lớp BTXM tăng cường không dính kết 

Phải loại bỏ liên kết giữa lớp BTXM tăng cường và lớp BTXM hiện hữu. Thông thường, 

điều này đạt được bằng cách sử dụng một lớp ngăn cách liên với kết mặt đường cứng 

hiện hữu. Một chỉ số SCI là cần thiết để mô tả tình trạng của kết cấu mặt đường hiện 

hữu. Giả định một chiều dày lớp tăng cường là đầu vào vào FAARFIELD tính toán lặp 

đi lặp lại cho đến khi chiều dày tăng cường ứng với tuổi thọ thiết kế kết cấu 20 năm là 

đạt yêu cầu. Chiều dày tối thiểu cho một lớp BTXM tăng cường không dính kết là 6 

inches (150 mm). 

4.10.1.1 Ví dụ tăng cường BTXM trên kết cấu mặt đường cứng không dính kết    

Giả thiết kế cấu mặt đường hiện hữu được tăng cường đảm bảo khai thác hỗn hợp 

tàu bay sau:  

Tàu bay Tải trọng (lbs) Tần suất cất cánh/năm 

B747-200B Combi Mixed  836.000 850 

B747-200B Combi Mixed Belly  836.000 850 

B777-200 ER  634.500 1,000 

B767-200  361.000 2,500 

Giả sử mặt cắt kết cấu đường lăn hiện hữu gồm các lớp sau:  

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

14 inches  P-501 PCC Surface Course (Mr =700)  

12 inches  P-209 Base Course  

12 inches  P-154 Aggregate Base Course  

  Subgrade, k = 172 pci (E = 15,000 psi)  

1. Chỉ số SCI = 80 cho các lớp mặt BTXM hiện hữu. Giả sử cường độ lớp BTXM 700 

psi (4.83 MPa) cho cả các lớp BTXM nâng cấp và hiện hữu. 
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Kết cấu nâng cấp được FAARFIELD tính toán với các điều kiện trên như sau:  

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

8,88 inches  Lớp BTXM tăng cường không dính kết 

1,0 inches  Lớp cách ly 

14 inches  Lớp BTXM hiện hữu  

12 inches  P-209 Lớp móng trên 

12 inches  P-154 Lớp móng dưới cấp phối 

Tổng chiều dày kết cấu áo đường là 44,88 inches. Lưu ý rằng FAARFIELD không tính 

toán chiều dày lớp cách ly. 

 
Hình 4.7. Lớp BTXM tăng cường trên mặt đường cứng không dính kết 

1. Chiều dày lớp BTXM tăng cường yêu cầu là 8,88 inches (225 mm), được làm tròn 

đến 0,5 inch là 9,0 inches (228 mm). 

4.10.2 Lớp BTXM tăng cường dính kết với lớp BTXM hiện hữu 
4.10.2.1 Yêu cầu phải có sự chấp thuận của chủ  đầu tư cho việc sử dụng lớp BTXM tăng 

cường dính kết. Các lớp tăng cường chỉ nên được xem xét khi mặt đường cứng hiện 

hữu vẫn tốt với trạng thái kết cấu tuyệt vời. Chuẩn bị bề mặt thật tốt và công nghệ thi 

để đảm bảo sự dính kết tốt với mặt đường hiện hữu. 

4.10.2.2 Lớp mặt BTXM mới làm việc như một lớp nguyên khối vì giữa lớp BTXM mới và BTXM 

hiện hữu được dính chặt với nhau. Trong FAARFIELD, một lớp BTXM tăng cường dính 

kết được thiết kế như một kết cấu mặt đường cứng mới, xử lý bề mặt bê tông hiện hữu 

và lớp bê tông tăng cường như là một lớp duy nhất. Cường độ kéo uốn được sử dụng 

tính toán của FAARFIELD lấy theo cường độ kéo uốn lớp BTXM hiện hữu. Chiều dày 
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yêu cầu của lớp BTXM tăng cường dính kết được tính toán bằng cách trừ đi chiều dày 

lớp BTXM hiện hữu từ tổng chiều dày yêu cầu của tấm BTXM được FAARFIELD tính 

toán.   

4.10.3 Khe nối của lớp BTXM tăng cường    
4.10.3.1 Có thể thay đổi một số quy định bố trí khe nối trong mục 3.14.8 để phù hợp với việc 

thiết kế và bố trí khe nối của mặt đường. Kết cấu BTXM tăng cường không dính kết 

với mặt đường cứng hiện hữu phải đáp ứng các yêu cầu về bố trí khe nối theo quy 

định mục 3.14.12, phụ thuộc vào chiều dày tấm BTXM tăng cường. Khe nối trong lớp 

BTXM tăng cường dính kết được bố trí chỉ sai lệch trong vòng 0,5 inch (13 mm) so với 

các khe nối của mặt đường hiện hữu. 

4.10.3.2 Cấu tạo khe nối không cần phải giống như trong các khe nối trong mặt đường cũ, ngoại 

trừ đối với lớp BTXM tăng cường dính kết. Không cần thiết để làm khe giãn gia cường 

trùng với khe giãn gia cường trong lớp mặt đường cũ, vết cắt hoặc giảm yếu (đặt thanh 

định hướng vết nứt) mặt đường trong phạm vi 1 foot (0,3 m) so với khe giãn hiện hữu. 

* Thời gian để cắt khe nối là cực kỳ quan trọng trên lớp BTXM tăng cường để giảm tối 

đa ứng suất uốn cong, vênh tấm và ngăn ngừa hiện tượng nứt ngẫu nhiên. 

* Khe co trong lớp BTXM tăng cường không dính kết phải được đặt trong phạm vi 1 

foot (0,3 m) so với khe co, khe giãn, khe thi công của lớp BTXM hiện hữu. Nếu kích 

thước tấm quá dài để kiểm soát vết nứt, cần thiết thêm các khe co. 

* Tấm BTXM tăng cường dài hơn hoặc rộng hơn 20 feet (6,1 m) nên bổ sung cốt thép 

không quan tâm đến chiều dày lớp BTXM. Cốt thép được yêu cầu bố trí tại nơi khe nối 

của tấm BTXM nâng cấp khác với khe nối của tấm BTXM hiện hữu. 

4.14.4 Lớp BTN đã tăng cường trên mặt đường cứng 
Việc thiết kế một lớp BTN nâng cấp trên mặt đường cứng mà đã có một lớp BTN tăng 

cường hiện hữu phải xem xét nhiều yếu tố, bao gồm cả tình trạng và chiều dày mỗi 

lớp BTN tăng cường hiện hữu. Tùy thuộc vào tình trạng vật liệu lớp BTN hiện hữu và 

độ dốc mặt đường, lớp BTN này có thể phải cào bóc một phần hoặc toàn bộ. Nên xử 

lý các vấn đề đã xuất hiện tại lớp BTN tăng cường hiện hữu, tính toán chiều dày yêu 

cầu lớp BTN tăng cường mới và sau đó điều chỉnh chiều dày tính toán để bù đắp cho 

các lớp BTN tăng cường hiện hữu. kết quả không hợp lý sẽ thường xuyên được đưa 

ra nếu việc hiệu chỉnh không được thực hiện. Sử dụng đánh giá kỹ thuật để xác định 

tình trạng của kết cấu mặt đường cứng. 

4.10.5 Xử lý chiều dày lớp BTN tăng cường trên kết cấu mặt đường cứng hiện hữu. 

Với chiều dày lớp BTN tăng cường, FAARFIELD giả thiết mặt đường cứng hiện hữu 

đảm bảo khả năng chịu kéo uốn. Khi chiều dày lớp BTN tăng cường tăng lên, mặt 

đường cứng hiện tại sẽ có xu hướng làm việc như một lớp móng vật liệu cường cao. 

Khi chiều dày tăng cường gần bằng chiều dày lớp BTXM hiện hữu, có thể là kinh tế 

hơn khi thiết kế như một kết cấu mặt đường mềm mới trên một lớp móng vật liệu 
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cường độ cao. Trong màn hình lựa chọn (options) của FAARFIELD, chọn cho phép 

tính toán chiều dày lớp BTN tăng cường. Nếu lựa chọn chức năng này, FAARFIELD 

sẽ làm cả hai tính toán và xuất ra chiều dày lớp BTN tăng cường mỏng hơn. 

4.11 Lựa chọn giải pháp cải tạo mặt đường hiện hữu 
4.11.1 Đánh giá về tình trạng của kết cấu mặt đường hiện hữu sẽ giúp ích trong việc xác định 

giải pháp nâng cấp phù hợp. Ví dụ, nếu tình trạng của kết cấu mặt đường cứng hiện 

hữu là rất kém (ví dụ, vết nứt tấm rất rộng, hỏng khe nối, vv), đập vỡ vụn làm lớp móng 

BTXM có thể không thích hợp. 

4.11.2 Ngoài các lớp BTN và BTXM nâng cấp đã trình bày ở trên, sau đây có thể xem xét các 

giải pháp khác: 

4.11.2.1 Tái chế toàn bộ chiều dày lớp BTN (FDR) 

4.11.2.1.1 Kỹ thuật này bao gồm nghiền toàn bộ mặt cắt kết cấu và có thể trộn một chất ổn định 

(tro bay, xi măng, nhũ tương, nhựa đường bọt), san phẳng, đầm chặt các lớp vật liệu 

tái sinh một cách đồng bộ, làm lớp móng trên trước xây dựng thêm các lớp kết cấu. 

Chất lượng và số lượng của vật liệu được tái chế kết hợp với lưu lượng giao thông 

được xem xét để quyết định số lượng và loại vật liệu các lớp kết cấu bổ sung. 

4.11.2.1.2 Tại các sân bay dân dụng nhỏ có thể chấp nhận một lớp BTN hoặc BTXM tăng cường 

đặt trực tiếp trên lớp móng tái chế. Tuy nhiên tại các sân bay lớn hơn có thể yêu cầu 

một lớp móng cấp phối đá dăm nghiền tốt như lớp móng gia cố với một lớp mặt tăng 

cường mới. 

4.11.2.1.3 Trong FAARFIELD lớp FDR có thể được mô hình hóa như một lớp “Người dùng định 

nghĩa” với giá trị mô đun đề nghị khác nhau, từ 25.000 psi đến 50,000 psi, giá trị cao 

hơn phải được xác định từ thí nghiệm trực tiếp tại hiện trường. đánh giá kỹ thuật là cần 

thiết cho việc lựa chọn một giá trị mô đun thích hợp cho lớp FDR. 

4.11.2.1.4 Phải thí nghiệm, thi công thử nghiệm và xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật về FDR mới được 

áp dụng. 

4.11.2.2 Tận dụng lớp BTXM hiện hữu làm lớp móng 

4.11.2.2.1 Tận dụng tấm BTXM hiện hữu đập vụn làm lớp móng thể có hiệu quả trong việc giảm 

thiểu nứt phản ảnh. Sử dụng giải pháp này, mặt cắt kết cấu được thiết kế như một kết 

cấu mặt đường mềm, xử lý đập vỡ mặt đường cứng làm lớp móng trên, nứt phản nứt 

được giảm hoặc loại bỏ. 

4.11.2.2.2 Đập vỡ các mặt đường BTXM hư hỏng làm lớp móng là một phương pháp nâng cấp 

mặt đường. Quá trình đập vỡ vụn nhằm loại bỏ tấm liền khối bằng cách phá vỡ các 

tấm bê tông thành miếng nhỏ từ 1- 3 inches (từ 25 đến 75 mm) ở phía trên và 3 đến 

15 inches (75 đến 381 mm) ở phía dưới. Lớp bê tông vỡ vụn như một lớp móng không 

gia cố, dung trọng lớn, cường độ hình thành bằng sự chèn chặt giữa các viên bê tông 

ngăn ngừa sự hình thành các vết nứt phản ánh trong các lớp BTN tăng cường.   
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4.11.2.2.3 Việc thiết kế chiều dày lớp tăng cường phủ trên lớp móng BTXM đập vỡ tương tự 

như thiết kế của một kết cấu mặt đường mềm hoặc cứng mới. Trong FAARFIELD lớp 

BTXM đập vỡ có thể được mô hình hóa như một lớp "Người dùng định nghĩa” với giá 

trị mô đun đề nghị khác nhau, từ 100.000 đến 400.000 psi, đánh giá kỹ thuật là cần 

thiết cho việc lựa chọn một giá trị mô đun thích hợp cho các lớp BTXM đập vỡ. 

4.11.2.2.4 Các phạm vi sau đây được lựa chọn một giá trị mô đun thiết kế của lớp BTXM đập 

vỡ trên sân bay: 

• Đối với tấm dày 6-8 inches: môđun từ 100.000 đến 135.000 psi. 

• Đối với tấm dày 8-14 inches: môđun từ 135.000 đến 235.000 psi. 

• Đối với tấm dày hơn 14 inches: môđun từ 235.000 đến 400.000 psi. 

4.11.2.2.5 Giá trị được chọn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm chiều dày tấm BTXM và 

cường độ lớp BTXM đập vỡ, tình trạng và loại vật liệu xây dựng lớp móng dưới và nền 

đường và kích thước viên BTXM bị đập vỡ 

4.11.2.2.6 Lưu ý: Phải làm thoát nước phía dưới cho các lớp móng làm bằng BTXM đập vỡ, 

khuyến khích xây dựng thoát nước mép lề trước khi làm lớp móng bằng BTXM võ vụn. 

4.11.2.3 Đập vỡ và xếp lại 

Đập vỡ các tấm BTXM thành từng miếng kích thước 1,5-2 feet (0,46 m đến 0,6 m) và 

xếp khít lại trên nền đường trước khi nâng cấp bằng BTN. Đập vỡ và xếp lại được thay 

thế bằng phương pháp đập vỡ vụn tấm BTXM làm thành lớp móng, liên quan đến việc 

sử dụng các công nghệ đập vỡ vụn BTXM hoặc làm nứt và xếp lại trong các giai đoạn 

thiết kế cần có sự chấp thuận của chủ đầu tư. 

4.11.2.4 Các lớp ngăn cách 

4.11.2.4.1 Không khuyến khích sử dụng các lớp ngăn cách. Việc sử dụng các lớp ngăn cách 

không loại bỏ sự cần thiết trám các vết nứt mặt đường hiện hữu. Lớp ngăn cách có 

thể làm giảm việc hình thành vết nứt phản ánh trong một số ứng dụng nhất định, nhưng 

cần so sánh với việc tăng thêm chiều dày lớp BTN. Lớp ngăn cách được đặt trên lớp 

mặt hiện hữu được nâng cấp. Lớp ngăn cách có thể là: lớp cấp phối có chất kết dính; 

màng hấp thụ ứng suất (Sami); vải địa kỹ thuật; một tấm lưới; hoặc kết hợp các vật 

liệu trên. 

4.11.2.4.2 Lớp ngăn cách không cần phải xem xét khi các mặt đường mềm và cứng hiện hữu 

có độ võng quá lớn, ứng suất nhiệt đáng kể hoặc hệ thống thoát nước kém. Ngoài ra, 

lớp ngăn cách có thể cản trở việc bảo trì hoặc nâng cấp trong tương lai. 

4.11.2.4.3 Vải địa kỹ thuật có khả năng chống thấm hạn chế khi nâng cấp bằng toàn bộ là BTN. 

Các loại vải chỉ đáp ứng một mức độ bảo vệ nước nhất định cho lớp nền đường hiện 

hữu. Tuy nhiên các sợi vải có ngăn nước trong các lớp phía trên của kết cấu mặt 

đường dẫn đến bề mặt sớm bị hư hỏng hoặc bong tróc. 
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4.11.2.4.4 FAARFIELD không cho rằng có lợi về kết cấu với mặt đường khi sử dụng bất kỳ lớp 

ngăn cách nào khi thiết kế chiều dày lớp BTN, phải đánh giá chi phí và lợi ích của lớp 

ngăn cách so với tăng chiều dày lớp BTN. 

4.12 Chuẩn bị bề mặt mặt đường hiện hữu cho việc nâng cấp 
Trước khi tiến hành việc xây dựng một lớp tăng cường, sửa chữa các khu vực khuyết 

tật trong lớp mặt, lớp móng trên, móng dưới, nền đất hiện hữu. Nếu không được sửa 

chữa, những khuyết tật trong kết cấu mặt đường hiện hữu sẽ gây hư hại cho việc nâng 

cấp. 

4.12.1 Kết cấu mặt đường mềm 
Hư hỏng điển hình ở mặt đường mềm bao gồm: nứt kết cấu, lão hóa và biến dạng. 

4.12.1.1 Miếng vá    

Loại bỏ cục bộ các khu vực kết cấu bị biến dạng, hư hỏng và thay thế bằng kết cấu 

BTN mới. Hư hỏng thường xảy ra khi mặt đường là thiếu chiều dày, nền đất sử dụng 

vật liệu không ổn định hoặc thoát kém đã giảm sức chịu tải của nền đường. Để khắc 

phục tình trạng này, vật liệu nền đường nên được thay thế bằng loại đất chọn lọc hoặc 

vật liệu thoát nước thích hợp. Sau khắc phục tình trạng nền đường, móng dưới, móng 

trên và lớp mặt đường phải được xây dựng đúng cao độ và đầm chặt. 

4.12.1.2 Cào bóc    

Bề mặt gồ ghề và lồi lõm, ví dụ như xô trồi vật liệu, hằn lún vệt bánh, các khu vực biến 

dạng và chảy nhựa cần được sửa chữa bằng cách cào bóc và tạo phẳng bằng hỗn 

hợp BTN phù hợp. Lớp tạo phẳng nên sử dụng BTN chất lượng cao.   

4.12.13 Các vết nứt và mối nối 

Sửa chữa vết nứt và khe nối tuân thủ theo quy định mục P-101, Chuẩn bị bề mặt. 

4.12.1.4 Rãnh     

Nhìn chung là không cần thiết để loại bỏ các rãnh mặt đường hiện hữu trước khi nâng 

cấp một lớp BTN hoặc lớp BTXM, trừ khi các rãnh xuất hiện do các hư hỏng xô trồi vật 

liệu, hằn lún vệt bánh hoặc các loại hư hỏng mặt đường khác. 

4.12.1.5 Lớp tạo nhám (PFC) 

Lớp tạo nhám hiện hữu phải được loại bỏ trước khi nâng cấp. 

4.12.1.6 Vệt sơn và nhiễm bẩn bề mặt. 

Vệt sơn phải được tẩy xóa hoặc loại bỏ trước khi nâng cấp bằng BTN để đảm bảo kết 

dính tốt giữa lớp tăng và mặt đường hiện hữu. Nhiễm bẩn bề mặt sẽ ngăn cản sự dính 

kết của các lớp (vệt cao su, tràn dầu, vv) phải được loại bỏ trước khi nâng cấp bằng 

BTN. 

4.12.2 Kết cấu mặt đường cứng 
Các vết nứt theo chiều ngang, chiều dọc và góc vết nứt hẹp không cần có sự quan tâm 

đặc biệt, trừ khi có nhiều chuyển vị và đứt gãy giữa các tấm riêng biệt. Nếu các lớp 

móng là ổn định và có hiện tượng bập bênh xảy ra, các khu vực thấp có thể được giải 
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quyết khi nâng cấp và không cần thiết có các biện pháp khắc phục khác. Nếu hiện 
tượng bập bênh xảy ra tại các cạnh tấm hoặc các tấm có thể đu đưa khi có chuyển 

động của tàu bay, sức chịu tải nền đất cần được cải thiện bằng cách bơm hóa chất, 
vữa xi măng để lấp đầy khoảng trống tránh việc phát triển thêm hư hỏng. Bơm vữa là 

một kỹ thuật chuyên ngành cần được thực hiện thận trọng dưới sự chỉ đạo của một kỹ 

sư kết cấu có kinh nghiệm. 

4.12.2.1 Tấm bị vỡ và không ổn định 

Việc thay thế cục bộ các tấm bị vỡ có thể phải làm trước khi bắt đầu xây dựng một lớp 
tăng cường. Tuy nhiên, mặt đường bị vỡ vụn và không ổn định liên quan đến việc 

không bằng phẳng của nền đường có thể bị đập vỡ thành nhiều miếng nhỏ hơn để xếp 

lại cho chắc chắn hơn. Việc đập vỡ và xếp lại được sử dụng khi tấm bị vỡ và không ổn 

định là rộng khắp khu vực kết cấu mặt đường. 

4.12.2.2 Lớp tạo phẳng 
Khi mặt đường hiện hữu không bằng phẳng do sự biến dạng, đứt gãy, lún của tấm 

BTXM, hoặc sau đập vỡ và xếp lại có thể sử dụng lớp BTN tạo phẳng. 
4.12.2.3 Các vết nứt và khe nối 

Sửa chữa vết nứt và mối nối theo quy định trong mục P-101, chuẩn bị bề mặt. 

Tham khảo tiêu chuẩn AC 150 / 5380-6 hướng dẫn sửa chữa vết nứt và khe nối. 
4.12.2.4 Làm sạch bề mặt 

Bề mặt mặt đường cần được quét sạch mọi bụi bẩn, rác và vật liệu ngoại lai sau khi 
tất cả các sửa chữa đã hoàn thành và trước khi thi công lớp phủ tăng cường. Vật liệu 

trám khe nối dư thừa nên được cắt bỏ từ mặt đường cứng. Vệt sơn cũ loại tẩy xóa 
trước khi lớp phủ lớp BTXM không dính kết với lớp dưới. 

4.12.3 Lớp phủ BTXM dính kết    
Việc dính kết giữa bê tông hiện hữu và một lớp BTXM tăng cường là vô cùng khó khăn 
để đạt được và cần đặc biệt quan tâm để đảm bảo sự dính kết với các mặt đường hiện 

hữu. Làm sạch và chuẩn bị bề mặt bằng việc bắn bị sắt hoặc máy cơ khí tạo rãnh nhám 
được sử dụng để đạt được một bề mặt dính kết chắc chắn. Chất kết dính có thể được 

sử dụng trên bề mặt trước khi thi công lớp phủ tăng cường để đạt được một dính kết, 

cần phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi thiết kết lớp BTXM nâng cấp dính kết. 
4.12.4 Vật liệu và phương pháp 

Phù hợp với tiêu chuẩn AC 150 / 5370-10, Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng sân bay (AC 
150 / 5370-10, Standards for Specifying Construction of Airports) 

 

Chương 5. Đánh giá kết cấu mặt đường 

5.1 Mục đích của việc đánh giá kết cấu mặt đường  
Việc đánh giá kết cấu mặt đường và các công trình khác (cầu, cống, hệ thống thoát 

nước) là cần thiết để kiểm tra kết cấu hiện hữu có đáp ứng việc khai thác các loại tàu 

bay, tải trọng và tần suất hoạt động khác, sử dụng trong việc lập kế hoạch và thiết kế 
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nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không. Khi thị sát kiểm tra thấy kết cấu mặt đường bị 

xuống cấp, sức chịu tải mặt đường không đáp ứng được yêu cầu khai thác thì cần thí 

nghiệm để đánh giá, chi tiết xem tiêu chuẩn AC 150/5380-7 về việc thị sát kiểm tra, 

đánh giá trạng thái mặt đường và quản lý khai thác kết cấu. 

5.2 Quy trình đánh giá 
Quá trình đánh giá kết cấu mặt đường sân sân bay theo từng bước. Các bước dưới 

đây được áp dụng cho tất cả các loại mặt đường. 

5.2.1 Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu lưu trữ 
Trước tiên là xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về xây dựng, hồ sơ thiết kế, hồ 

sơ hoàn công, quy trình và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế và xây dựng, các phương 

pháp và kết quả thí nghiệm, quy trình bảo trì. Cũng nên chú trọng các thông tin về thời 

tiết cũng như tình hình khai thác tại thời điểm hiện tại. 

5.2.2 Kiểm tra hiện trường 
Cần phải có sự kiểm tra thị sát điều kiện khai thác mặt đường trên thực địa. Bao gồm 

cả kiểm tra kết cấu mặt đường, điều kiện thoát nước, kết cấu hệ thống thoát nước hiện 

hữu trên thực địa và lưu ý đến các tác hại của thời tiết, đất trương nở, hư hỏng các lớp 

móng cấp phối,..., khảo sát đánh giá trạng thái kết cấu mặt đường PCI theo tiêu chuẩn 

ASTM D 5340. 

5.2.3 Chỉ số tình trạng mặt đường PCI 
Chỉ số tình trạng mặt đường PCI (Pavement Condition Index) được sử dụng để đánh 

giá kết cấu mặt đường sân bay. Chỉ số PCI là tỉ lệ trạng thái mặt đường xấu tốt của 

một kết cấu thông qua việc khảo sát và đánh giá các hư hỏng, khuyết tật biểu hiện trên 

bề mặt của mặt đường và tính toán khả năng phục vụ còn lại của mặt đường biểu thị 

bằng số phần trăm (gồm cả sức chịu tải, trạng thái bề mặt, độ an toàn khi khai thác). 

Giá trị PCI từ 100 với kết cấu mới không có các hư hỏng đến 0 với kết cấu không còn 

khả năng khai thác. Từ giá trị PCI tính được, có thể quyết định một kết cấu mặt đường 

có tiếp tục được khai thác hay không, cũng như định hướng xử lí mặt đường (khôi 

phục, nâng cấp, cũng như mức độ khôi phục, nâng cấp), các phần mềm MicroPAVER 

hoặc FAA PAVEAIR cũng có thể sử dụng để tính toán chỉ số PCI. 

5.2.4  Lấy mẫu và thí nghiệm 

Dựa vào khảo sát hiện trường, nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, yêu cầu và mục đích của 

việc đánh giá sẽ quyết định các thí nghiệm cơ lý và phân tích vật liệu. Việc đánh giá 

vật liệu phục vụ thiết kế một dự án cụ thể sẽ cần nhiều mẫu và nhiều thí nghiệm hơn 

việc đánh giá, phân tích chung cả hệ thống sân đường của một cảng hàng không. Việc 

lấy mẫu thí nghiệm sẽ cung cấp các thông tin về chiều dày, chất lượng và trạng thái 

của kết cấu mặt đường hiện tại và loại vật liệu xây dựng. 

5.2.4.1 Lấy mẫu trực tiếp 
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Các đánh giá cơ bản gồm việc khảo sát thực địa lấy mẫu thí nghiệm và thí nghiệm khi 

cần thiết. Với một mặt đường mới được xây dựng, thiết kế theo tiêu chuẩn mà không 

hiệu tượng nứt gãy hư hỏng, sức chịu tải của kết cấu có thể dựa vào báo cáo đánh giá 

chất lượng mặt đường để đánh giá. 

5.2.4.2 Đánh giá độ dốc và độ nhám 

Việc đánh giá độ nhám mặt đường để xem xét khả năng khai thác của mặt đường. Đo 

đạc để biết được trắc dọc mặt đường, bao gồm tất cả các độ dốc thay đổi, cho phép 

sử dụng các phương pháp đánh giá độ nhám khác nhau. Trắc dọc mặt đường có thể 

được đánh giá bằng các chương trình như ProFAA. Xem tiêu chuẩn AC 150 / 5380-9, 

Hướng dẫn và Quy trình đo độ nhám bề mặt sân bay. 

5.2.4.3  Thí nghiệm không phá hủy (Nondestructive Testing - NDT)  

Thí nghiệm không phá hủy là phương pháp thí nghiệm không gây phá hoại hay loại bỏ 

vật liệu mặt đường. Ưu điểm của phương pháp này thí nghiệm kết cấu mặt đường tại 

hiện trường trong điều kiện khai thác thực tế về độ ẩm, dung trọng,.., hạn chế tối thiểu 

gián đoạn khai thác và có thể kết hợp với một số thí nghiệm phá hủy ở mức tối thiểu 

để đánh giá. Trong thí nghiệm không phá hủy phổ biến nhất là thí nghiệm độ võng động 

HWD, NDT sử dụng HWD, bao gồm việc quan sát độ võng của mặt đường dưới tác 

dụng của tải trọng động, thí nghiệm NDT được hướng dẫn cụ thể trong tiêu chuẩn 

TCVN 11365:2016. 

5.2.4.4 Các phương pháp không phá hủy khác 

5.2.4.4.1 Thí nghiệm thăm dò bằng sóng siêu âm 

Thí nghiệm sóng siêu âm thăm dò là thí nghiệm không phá hủy được sử dụng để nghiên 

cứu tình trạng kết cấu nền mặt đường. Sóng siêu âm dựa hằng số điện môi để phân 

biệt sự khác nhau giữa các loại vật liệu, thí nghiệm này được sử dụng để phát hiện 

các lỗ rỗng, vật ngoại lai hay các thùng nhiên liệu và mảnh gỗ bị bỏ quên lẫn trong kết 

cấu hay nền đường đắp cao 

5.2.4.4.2 Thí nghiệm thăm dò bằng tia hồng ngoại 

Là một thí nghiệm không phá hủy, phát hiện sự khác nhau của tia hồng ngoại quan sát 

để xác định các tính chất cơ lý của kết cấu mặt đường. 

5.2.5 Báo cáo kết quả đánh giá mặt đường 

5.2.5.1 Phân tích, thu thập, các kết quả thí nghiệm được tập hợp lại thành một báo cáo đánh 

giá và là tài liệu được lưu trữ để sử dụng và tham khảo sau này. Báo cáo được thể 

hiện dưới nhiều hình thức song phải có thêm một bản vẽ xác định các khu vực đánh 

giá. Việc phân tích các thông tin liên quan đến khả năng chịu tải của mặt đường là ưu 

tiên hàng đầu trong báo cáo cần được thực hiện. 

5.2.5.2 Các đánh giá cũng nên xem xét đến các tác động của băng giá có thể ảnh hưởng đến 

kết cấu mặt đường. Đánh giá ảnh hưởng bất lợi của băng giá từ việc xem xét lại địa 
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chất lớp đất nền, chế độ mưa, độ ẩm và tác động thời tiết khác. Ảnh hưởng của băng 

giá có thể làm giảm sức chịu tải của mặt đường. 

5.3 Kết cấu mặt đường mềm 

 Để đánh giá kết cấu mặt đường mềm tối thiểu cần khảo sát các số liệu sau: 

 - Xác định được chiều dày của từng lớp kết cấu; 

 - Khả năng chịu tải của nền đường, thể hiện qua CBR hay mô đun (E) 

5.3.1 Xác định chiều dày các lớp kết cấu 

 Xác định chiều dày các lớp kết cấu từ các hố khoan khảo sát hiện trường hoặc hồ sơ 

hoàn công và tài liệu lưu trữ có liên quan. 

5.3.2 CBR nền đường 

5.3.2.1 Thí nghiệm CBR 

Thí nghiệm CBR trong phòng được thực hiện trên các mẫu ngâm nước theo các quy 

định trong tiêu chuẩn ASTM D 1883.  Thí nghiệm CBR hiện trường theo các quy định 

trong tiêu chuẩn ASTM D 4429. Các thí nghiệm CBR hiện trường thực hiện trên các 

mặt đường khai thác dưới 3 năm có thể không chính xác trừ khi độ ẩm nền đường đã 

ổn định. 

5.3.2.2 Tính toán mô đun đàn hồi các lớp kết cấu từ thí nghiệm NDT 

Trong trường hợp không thể thực hiện được thí nghiệm CBR trong phòng hoặc tại hiện 

trường, có thể tính toán xác định mô đun đàn hồi của nền đường thông qua kết quả thí 

nghiệm không phá hủy NDT đã được thực hiện. Các phương pháp tính toán được trình 

bày trong tiêu chuẩn TCVN 119365:2016. Các giá trị mô đun đàn hồi của nền đường 

được nhập trực tiếp vào FAARFIELD mà không cần quy đổi ra CBR. 

5.3.3 Đặc tính vật liệu các lớp kết cấu 

Các vật liệu trong FAARFIELD được thiết kế phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật. Ví dụ, một 

kết cấu mặt đường hiện hữu gồm một lớp mặt BTN nóng trên lớp móng cấp phối đá 

dăm nghiền chất lượng cao theo quy định tại mục P-209, lớp móng được đưa vào trong 

FAARFIELD là lớp cấp phối đá dăm nghiền P-209. Trường hợp chất lượng của vật liệu 

trong một kết cấu mặt đường có sự khác biệt đáng kể với các quy định về tiêu chuẩn 

vật liệu trong tiêu chuẩn AC 150/5370-10, có thể sử dụng "User defined"  hay "variable" 

trong FAARFIELD để nhập vào một giá trị mô đun đàn hồi thích hợp. FAARFIELD cho 

phép không giới hạn các lớp bên dưới lớp mặt BTN. Tuy nhiên, không nên lớn hơn 5 

lớp. 

5.3.4 Ví dụ về quy trình đánh giá kết cấu mặt đường mềm 

1. Sau khi thiết lập các thông số đánh giá một kết cấu mặt đường mềm hiện có, sử 

dụng một quá trình đánh giá mà thực chất là đảo ngược của các thủ tục thiết kế. 

FAARFIELD có thể được sử dụng để xác định tuổi thọ kết cấu mặt đường hiện tại phục 

vụ khai thác các loại tàu bay với tần suất xác định hoặc thay đổi, kết cấu mặt đường 
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được thiết kế, xây dựng với tuổi thọ 20 năm đảm bảo khai thác các loại tàu bay với tần 

suất xác định nhưng khi có những yếu tố bất lợi trong quá trình khai thác như tần suất, 

tải trọng, điều kiện duy tu bảo dưỡng, điều kiện môi trường, ... làm cho kết cấu giảm 

tuổi thọ khai thác cần tính toán lại. Những số liệu đầu vào bắt buộc là giá trị CBR nền 

đường hoặc giá trị mô đun, độ dày của lớp mặt BTN, lớp móng trên và lớp móng dưới, 

các loại tàu bay  và tần suất khai thác mặt đường hàng năm. 

Giả sử một kết cấu mặt đường lăn hiện tại được xây dựng theo tiêu chuẩn, gồm các 

thông số sau (Hình 5.1): 

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

4 inches P-401, Lớp mặt bê tông nhựa 

5 inches P-401/403, Lớp móng gia cố 

12 inches P-209, Lớp cấp phối đá dăm nghiền 

10 inches P-154, Lớp móng cấp phối thiên nhiên 

 Nền đường, CBR = 5 

 Đường lăn được khai thác các loại tàu bay sau: 

Tàu bay Trọng tải (Lbs) Tần suất cất cánh/năm 

B737-800 174.700 3.000 

A321-200 opt 207.014 2.500 

EMB-195 STD 107.916 4.500 

Regional Jet – 700 72.500 3.500 

2. FAARFIELD sẽ được sử dụng để xác định tuổi thọ của kết cấu hiện có dựa trên hỗn 

hợp tàu bay khai thác. Hệ số phá hủy tích lũy CDF của nền đất và bê tông nhựa cũng 

sẽ được kiểm tra. 

3. Các bước sử dụng phần mềm: 

a. Trong Form Structure, nhập chiều dày của các lớp và loại vật liệu cho tương ứng 

với mỗi lớp; 

Lưu ý: Khi các lớp kết cấu mặt đường được được xây dựng theo tiêu chuẩn của FAA, 

các loại vật liệu tương ứng có thể sử dụng cho từng lớp. 

b. Đưa dữ liệu các loại tàu bay vào tính toán từ thư viện trong Form Airplane; 

c. Trong Form Options, chọn “HMA CDF”. 

d. Nhấn nút “Life” 



TCCS XXXX : 2018 
 

 
86 

 
Hình 5.1. Kết cấu đường lăn hiện hữu 

4. Việc đánh giá đưa ra khuyến cáo cần nâng cấp kết cấu mới đảm bảo khai thác các 

loại tàu bay và tần suất như trên. Giá trị tính toán hệ số phá hủy tích lũy nền đường 

CDF (sub CDF) là 23,16, giá trị này lớn hơn 1 chỉ ra rằng kết cấu không đủ chiều dày, 

cường độ để bảo vệ nền đường với các loại tàu bay và tần suất khai thác yêu cầu 

tương ứng với tuổi thọ thiết kế đặt ra. Dự báo về tuổi thọ của kết cấu nêu trên dưới tác 

dụng của các loại tàu bay và tần suất nêu trên là 0,9 năm. Tuổi thọ của kết cấu được 

dựa trên tiêu chuẩn phá hoại nền đường. FAARFIELD cũng tính ra hệ số phá hủy tích 

lũy CDF của lớp bê tông nhựa là 0,57. Mặc dù giá trị này nhỏ hơn 1, những vẫn tương 

đối cao, cho thấy bề mặt BTN có thể có nguy cơ bị mỏi. Xem Chương 4 hướng dẫn 

thiết kế chiều dày nâng cấp đảm bảo khai thác các loại tàu bay theo tuổi thọ thiết kế 

đặt ra. 

5. Ví dụ trên giả định rằng tất cả các lớp xây dựng theo tiêu chuẩn AC 5370-10. Nhưng 

cần phải dựa vào thí nghiệm NDT hoặc các phương pháp thí nghiệm khác như đã trình 

bày mục 5.2.4, khi không biết loại vật liệu đã sử dụng xây dựng mặt đường. Nên dùng 

định nghĩa (User-Defined) vật liệu để mô tả lớp kết cấu sử dụng vật liệu khác với tiêu 

chuẩn. 

Lưu ý: Tùy thuộc vào vị trí được mô tả của các lớp và độ lệch lớn so với giá trị mô đun 

đàn hồi của vật liệu tiêu chuẩn trong FAARFIELD, có thể ảnh hưởng đến kết quả dự 

tính tuổi thọ còn lại của kết cấu. Để minh họa cho điều này, hình 5.2 tương tự như hình 

5.1, trừ lớp mặt BTN được thay thế bằng một lớp khác tự định nghĩa với E = 240000 

psi (1.655 MPa). Trong trường hợp này giá trị mô đun tăng 20% và tuổi thọ dự tính 

tăng từ 0,9 lên 1,1 năm. Xem xét độ biến thiên trong mô hình thiết kế FAARFIELD, liên 

quan đến dữ liệu đầu vào không chính xác (tần suất khai thác, tải trọng tàu bay, CBR 

nền đường,...), điều này làm tăng tuổi thọ dự tính rất nhỏ nên không cần quá quan tâm. 
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Hình 5.2. Ví dụ kết cấu mặt đường với thông số BTN thay đổi 

5.4 Yêu cầu lớp tăng cường 

Nếu đánh giá cho thấy rằng kết cấu hiện tại là không đạt yêu cầu, bước tiếp theo cần 

xác định chiều dày tăng cường lớp mặt thêm bao nhiêu để đáp ứng yêu cầu khai thác 

các loại tàu bay (Thiết kế tăng cường). Thiết kế lớp tăng cường là quá trình lặp đi lặp 

lại việc thử chiều dày khác nhau. Ví dụ, giảm 1 in (25 mm) chiều dày lớp mặt và thêm 

4 inches (100mm) chiều dày của lớp P401/403, tuổi thọ của kết cấu tăng lên 19.2 năm 

(hình 5.3). 

 
Hình 5.3. Đánh giá kết cấu mặt đường 
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5.5  Kết cấu mặt đường cứng   

Để đánh giá kết cấu mặt đường cứng tối thiểu cần khảo sát các số liệu sau: 

- Xác định được chiều dày của từng lớp kết cấu; 

- Cường độ kéo uốn lớp BTXM, mô đun của lớp móng và nền đường. 

5.3.1 Chiều dày các lớp kết cấu 

Xác định chiều dày các lớp kết cấu từ các hố khoan khảo sát hiện trường hoặc hồ sơ 

hoàn công và tài liệu lưu trữ có liên quan. 

5.5.2  Ứng suất kéo uốn của bê tông 

5.5.2.1 Hồ sơ xây dựng hoặc số liệu thí nghiệm NDT thường được sử dụng làm nguồn cho số 

liệu xác định cường độ kéo uốn của bê tông. Số liệu ứng suất được xây dựng của bê 

tông có thể cần được điều chỉnh tăng lên để tính ứng suất bê tông theo độ tuổi. Mối 

tương quan giữa ứng suất kéo uốn và các thí nghiệm cường độ khác là các biến có 

mối quan hệ gần đúng. 

5.5.2.2 Tiêu chuẩn ASTM C 496, xác định mối quan hệ gần đúng giữa cường độ kéo uốn với 

cường độ kéo bửa theo công thức gần đúng sau: 

R = 1.02 (T) + 117 psi    or     1.02 (T) + 0.81 MPa   (5.1) 

Trong đó: R  = Cường độ kéo uốn, psi (MPa) 

T  = Cường độ kéo bửa, psi (MPa)  

5.5.3  Mô đun nền đường 

5.5.3.1 Hồ sơ xây dựng hoặc số liệu thí nghiệm NDT thường được sử dụng để xác định mô 

đun nền đường. Giá trị mô đun đàn hồi nền được được tính toán dựa trên từ kết quả 

thí nghiệm NDT. 

5.5.3.2 Mô đun phản lực nền k có thể được xác định từ nghí nghiệm bàn nén hiện trường trên 

nền đường theo tiêu chuẩn AASHTO T 222 nhưng thường xác định từ các thí nghiệm 

NDT. 

5.5.4 Mô đun E hoặc k được tính lại trong FAARFIELD  

5.5.4.1 Giá trị mô đun E hoặc k được tính lại có thể được đưa trực tiếp vào FAARFIELD, nếu 

mô đun phản lực nền k được đưa vào, FAARFIELD sẽ quy đổi sang mô đun E theo 

công thức trong mục 3.14.4   

5.5.4.2 Các vật liệu FAARFIELD được thiết kế phù hợp các yêu cầu kỹ thuật. Trường hợp chất 

lượng của vật liệu trong kết cấu mặt đường được đánh giá khác với các quy định trong 

tiêu chuẩn AC 150 / 5370-10, có thể cần phải sử dụng lớp “không xác định” hoặc “tùy 

biến” trong FAARFIELD để nhập vào giá trị mô đun phù hợp. Trong FAARFIELD, số 

lớp kết cấu phía trên nền đường với mặt đường cứng được giới hạn là 4 lớp, bao gồm 

cả lớp mặt BTXM. Nếu kết cấu mặt đường cứng thực tế được đánh giá nhiều hơn 4 
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lớp, thì phải kết hợp hai hoặc nhiều lớp dưới để giảm tổng số lớp xuống còn 4 hoặc ít 

hơn để phân tích. Đánh giá mặt đường cứng không bị ảnh hưởng nhiều bởi giá trị mô 

đun của các lớp móng dưới trên nền đường và việc tính toán tuổi thọ không bị ảnh 

hưởng đáng kể. 

5.5.5  Ví dụ đánh giá kết cấu mặt đường cứng   

Có thể sử dụng FAARFIELD để xác định tuổi thọ còn lại của một kết cấu mặt đường 

hiện hữu với một hỗn hợp giao thông cụ thể. Một đường lăn được thiết kế với tuổi thọ 

20 năm với kết cấu mặt đường như sau: 

Kết cấu mặt đường: 

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

16,46 inches  P-501 Lớp bề mặt BTXM (R = 650)  

6 inches  P-304 Lớp móng trên gia cố xi măng 

12 inches  P-209 Lớp móng 

  Nền đất, E = 15,000 psi 

Với hỗn hợp tàu bay: 

Tàu bay Trọng lượng (lbs)  Tần suất cất cánh/năm 

B737-800  174.700 3.000 

A321-200 opt  207.014 2.500 

EMB -195 STD  107.916 4.500 

Regional Jet - 700  72.500 3.500 

5.5.5.2 Yêu cầu ước tính tuổi thọ còn lại khi lưu lượng giao thông hiện tại tăng lên và đặc tính 

các lớp như khi được xây dựng. Nền đường được đánh giá bằng thí nghiêm NDT và 

xác định được mô đun E xấp xỉ 7500 psi (52 Mpa). Dựa vào mẫu khoan trên đường 

lăn tại hiện trường, đặc tính của các lớp trong kết cấu mặt đường như sau: 

Kết cấu mặt đường: 

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

17,25 inches  P-501 Lớp bề mặt BTXM (R = 685)  

6 inches  P-304 Lớp móng gia  cố xi măng 

12 inches  P-209 Lớp móng 

  Nền đường, E = 7500 psi 

Hỗn hợp tàu bay khai thác đường lăn thay đổi, hỗn hợp giao thông hiện nay như sau: 
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Tàu bay Trọng lượng (lbs) Tầu suất cất cánh/năm 

B737-800  174.700 3.000 

A321-200 opt  207.014 2.500 

EMB-195 STD  107.916 4.500 

Regional Jet – 700 72.500 3.500 

A380  1.238.998 50 

B777-300 ER  777.000 50 

5.5.5.3 Đánh giá tuổi thọ của mặt đường hiện hữu chỉ ra tuổi thọ của kết cấu theo độ bền mỏi 

còn lại là 14,0 năm với hỗn hợp giao thông mới (xem hình 5.4a). Đây là tổng tuổi thọ, 

không phải là tuổi thọ còn lại, bởi tính toán tuổi thọ trong FAARFIELD bỏ qua tuổi thọ 

theo độ bền mỏi xảy ra ở điểm giao thông thay đổi. (Trong ví dụ này, một phân tích tuổi 

thọ trong FAARFIELD của mặt đường hiện hữu với giao thông ban đầu chỉ ra rằng sau 

10 năm hoạt động, % CDFU chỉ khoảng 2,5% (hình 5.4b)). Điều này cho thấy khá hợp 

lí khi bỏ qua đóng góp của giao thông trước đó vẫn tính toán tổng tuổi thọ bằng 

FAARFIELD có thể xem xét đến tuổi thọ còn lại của kết cấu với điều kiện giao thông 

hiện tại. Làm việc của mặt đường thực tế sẽ chịu tác động bởi nhiều thay đổi trong 

tương lai về thành phần hỗn hợp đội tàu bay và tải trọng khai thác thực tế. Kết cấu mặt 

đường của đường lăn nên được theo dõi kiểm tra thường xuyên. 

 
a. Đánh giá tuổi thọ của giao thông hiện tại 

Hình 5.4. Đánh giá mặt đường cứng 
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b. Đánh giá tuổi thọ của giao thông ban đầu 

Hình 5.4. Đánh giá mặt đường cứng 
5.6  Sử dụng các kết quả 

Kết quả đánh giá được sử dụng cho mục đích lập kế hoạch nâng cấp, cải tạo và khi 

kết cấu mặt đường hiện hữu bị phát hiện có hư hỏng không đảm bảo điều kiện khai 

thác theo các tiêu chuẩn thiết kế trong chương 3, thì đơn vị khai thác Cảng HK nên 

thông báo về hư hỏng này và phải lập kế hoạch sửa chữa các hư hỏng (ví dụ, tăng 

cường sức chịu tải của kết cấu mặt đường hoặc giới hạn tần suất hoạt động của tàu 

bay), gồm cả việc sử dụng nguồn vốn để sửa chữa các hư hỏng. Nếu sử dụng kết quả 

đánh giá để lập dự án cải tạo hoặc tăng cường kết cấu mặt đường, thực hiện theo các 

quy định trong chương 3 hoặc 4 để lập dự án nâng cấp hoặc tăng cường kết cấu. 

Trong trường hợp, mối quan tâm lớn nhất không phải là khả năng chịu tải nhưng có 

sự khác biệt giữa kết cấu mặt đường hiện hữu và kết cấu mặt đường mới cần xem lại 

số liệu dự báo tần suất hoạt động của tàu bay.  

5.7 Thông báo cường độ chịu tải của kết cấu mặt đường 
5.7.1 Chỉ số phân cấp mặt đường/ Chỉ số phân cấp tàu bay (PCN/ACN) 

5.7.1.1 Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO có một phương pháp tiêu chuẩn hoá 

thông báo cường độ chịu tải của kết cấu mặt đường sân bay là Chỉ số phân cấp mặt 

đường PCN / Chỉ số phân cấp tàu bay ACN. Phương pháp này dựa trên khái niệm 

thông báo về cường độ đảm bảo khai thác tàu bay quy đổi ra tải trọng bánh đơn tương 

đương tiêu chuẩn. FAA đã phát triển một chương trình phần mềm, COMFAA dụng để 

tính toán PCN theo tiêu chuẩn AC 150/5335-5. 

5.7.1.2 Thông báo chỉ số PCN phục vụ khai thác, chỉ số PCN phải được cập nhật hàng năm. 
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Chương 6. Thiết kế lề vật liệu 

6.1 Mục đích 
6.1.1 Chương này hướng dẫn phương pháp thiết kế kết cấu lề vật liệu, có thể thiết kế dải 

chống khí luồng phụt của động cơ tàu bay và dải hãm phanh đầu theo hướng dẫn này. 

6.1.2 Các lề vật liệu có khả năng chống xói mòn và các mảnh vỡ do luồng khí phụt của động 

cơ tàu bay phản lực gây ra. Luồng khí phụt tàu bay phản lực có thể gây xói mòn bảo 

hiểm đất tiếp giáp với các kết cấu mặt đường không được bảo vệ ngay lập tức. Lề vật 

liệu phải có khả năng đảm bảo an toàn cho khi tàu bay lăn qua khi có tình huống bất 

trắc và các phương tiện bảo trì, cứu nguy khẩn cấp. 

6.1.3 Kết cấu lề vật liệu được xây dựng khu vực tiếp giáp đường CHC, đường lăn, vệt lăn, 

và sân đỗ với dải bảo hiểm đất nhằm đáp ứng nhóm tàu bay thiết kế (ADG - Airplane 

Design Group) IV, tàu bay thấp hơn và được khuyến nghị cho các đường CHC đáp 

ứng các tàu bay thuộc nhóm ADG III. Đối với lề vật liệu đường CHC chỉ đáp ứng các 

tàu bay thuộc nhóm ADG I và ADG II, các loại bề mặt sau đây được khuyến nghị là: 

cỏ, cỏ tổng hợp, xi măng đất, vôi, hoặc đất gia cố bitum. Tham khảo tiêu chuẩn AC 150 

/ 5300-13. 

6.2 Thiết kế lề vật liệu 
6.2.1 Lề vật liệu được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của (1) tổng cộng 

15 lượt tải trọng tác dụng của tàu bay có yêu cầu cao nhất hoặc (2) đảm bảo hoạt động 

của các phương tiện bảo dưỡng sân bay. Chiều dày tối thiểu của các lớp kết cấu lề 

vật liệu được quy định trong Bảng 6.1. Chiều dày lề vật liệu được thiết kế cho phép 

khai thác an toàn của một tàu bay trong trường hợp khẩn cấp lăn qua mà không gây 

hư hỏng cho các tàu bay. Kết cấu lề vật liệu mềm có thể bị lún thẳng đứng sau mỗi 

lượt hoạt động của một tàu bay và có thể yêu cầu kiểm tra hoặc sửa chữa nhỏ mỗi 

lượt hoạt động của tàu bay. Kết cấu lề vật liệu cứng có thể bị nứt sau mỗi lượt hoạt 

động của tàu bay. 

6.2.2 Hệ thống thoát nước sát với lớp móng trên và lớp móng dưới của kết cấu mặt đường 

sân bay cần phải được xem xét khi thiết kế tổng chiều dày của kết cấu lề vật liệu. Kết 

cấu lề vật liệu dày hơn so với yêu cầu cấu tạo và thoát nước mép lề có thể là cần thiết 

để tránh trữ nước bên dưới kết cấu mặt đường, được thực hiện bằng cách sử dụng 

móng trên / móng dưới tối thiểu trên mép ngoài và làm thu lại để phù hợp với móng 

trên / móng dưới kết cấu đường CHC. Xem tiêu chuẩn AC 150 / 5320-5. 

6.2.3 Chiều dày lề vật liệu được xác định bằng cách sử dụng phần mềm thiết kế FAARFIELD. 

Vì kết cấu lề vật liệu không có mục đích đảm bảo khai thác với tần suất hoạt động của 

tàu bay thường xuyên, nên không xem xét một hỗn hợp các loại tàu bay khai thác. 

Thay vào đó, tàu bay có yêu cầu kết cấu mặt đường dày nhất được sử dụng để xác 

định chiều dày lề vật liệu. Như hướng dẫn dưới đây, không cần thiết thực hiện một 

thiết kế riêng biệt cho mỗi tàu bay trong hỗn hợp tàu bay khai thác, một số tàu bay có 



TCCS XXXX : 2018 
 

93 
 

hệ số phá hủy tích luỹ CDF lớn nhất sẽ được đánh giá để xác định tàu bay nào yêu 

cầu chiều dày lớn nhất khi thiết kế lề vật liệu. Phương tiện cứu hộ và chữa cháy (ARFF) 

tàu bay, bảo trì và dọn tuyết hoạt động trên lề vật liệu nên được xem xét tính riêng với 

tàu bay trong thiết kế chiều dày lề vật liệu. 

6.3 Trình tự các bước thiết kế 
Bước 1: Tạo một file mới trong FAARFIELD với kết cấu đề xuất cho việc thiết kế lề vật 

liệu. Gồm các lớp kết cấu mặt đường, ví dụ, lớp mặt, lớp móng trên, lớp móng gia cố, 

lớp móng dưới, vv. Chiều dày các lớp đáp ứng yêu cầu về chiều dày tối thiểu đối với 

thiết kế lề vật liệu.  

Lưu ý: Khi cần thiết có thể sử dụng lớp định nghĩa (User Defined) để đưa ra đề xuất 

mặt cắt ngang kết cấu lề vật liệu vì những yêu cầu về chiều dày tối thiểu. 

Bước 2: Đưa vào tất cả các tàu bay khai thác vào và tần suất hoạt động 1200 lần/năm. 

Từ màn hình Form Structure trong FAARFIELD, nhấp vào nút "Life (tuổi thọ)". Trở lại 

hỗn hợp tàu bay khai thác và tìm được "CDF lớn nhất trong các tàu bay". Trong hầu 

hết các trường hợp, tàu bay có giá trị CDF cao nhất sẽ là tàu bay yêu cầu lớn nhất về 

chiều dày kết cấu và sẽ được sử dụng để thiết kế lề vật liệu. Tuy nhiên, nên đánh giá 

một số tàu bay có giá trị CDF lớn vì có ảnh hưởng lớn đến chiều dày của kết cấu mặt 

đường. 

Bước 3: Trở về FAARFIELD Airplane và xoá các tàu bay khác trừ tàu bay tính toán 

được sử dụng để thiết kế chiều dày lề vật liệu, điều chỉnh trọng lượng khai thác cho 

phù hợp. 

Bước 4: Thay đổi tần suất hoạt động hàng năm thành 1 lần/năm. 

Bước 5: Trở về Form Structure và xác nhận thời gian thiết kế là 15 năm. Mục đích là 

để thiết kế kết cấu cho tổng số 15 lượt hoạt động của tàu bay tính toán hoặc phương 

tiện giao thông phục vụ mặt đất. 

Bước 6: Hiệu chỉnh cấu tạo, chiều dày của các lớp kết cấu và thiết kế lặp để xác định 

chiều dày chính xác từng lớp. Các lớp được hiệu chỉnh sẽ có một mũi tên nhỏ dọc theo 

phía bên trái đánh dấu. 

Bước 7: Chọn vào nút "Design Structure" để thiết kế kết cấu cho từng tàu bay. 

Bước 8: Lặp lại các bước 3-7 cho từng tàu bay có CDF lớp nhất trong hỗn hợp tàu bay 

khai thác. Kết cấu lề vật liệu thiết kế là kết cấu có chiều dày lớn nhất. 

Lưu ý: Kết cấu lề vật liệu dày hơn so với yêu cầu cấu tạo và thoát nước mép lề có thể 

là cần thiết để tránh trữ nước bên dưới kết cấu mặt đường 

Bước 9: Kiểm tra những yêu cầu về chiều dày kết cấu cho các phương tiện cứu nguy, 

chữa cháy, dọn tuyết, bảo trì hoạt động tại Cảng HK. Trở về Form Airplane trong 

FAARFIELD và xóa tất cả các tàu bay. Đưa các phương tiện phục vụ mặt đất từ "Non-

Airplane Vehicles" trong thư viện tàu bay và điều chỉnh tổng tải trọng khi cần thiết. Ở 

vị trí "tần suất hoạt động/năm" cho phương tiện phục vụ mặt đất không phải là tàu bay, 
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nhập tần suất khai thác hàng năm trên lề vật liệu. Sử dụng tần suất khai thác được dự 

kiến và không giới hạn đến 15 lần. Sau khi thêm tất cả các phương tiện phục vụ mặt 

đất để tính toán, trở về Form Structure và ấn vào nút "Design Structure" để thiết kế mặt 

cắt kết cấu. 

Bước 10: Tại các khu vực bị băng giá, kiểm tra các yêu cầu chống băng giá theo quy 

định. 

Bước 11: Chiều dày lề vật liệu cuối cùng sẽ là chiều dày lớn nhất đối với tàu bay tính 

toán (bước 3 - bước 7), phương tiện phục vụ mặt đất hoặc chiều dày tối thiểu của lề 

vật liệu được quy định trong (Bảng 6.1). 

6.4 Yêu cầu về vật liệu 

6.4.1  Lớp mặt BTN 
Sử dụng vật liệu có chất lượng cao, như vật liệu P-401 / P-403 và đầm chặt trung bình 

đạt trên 93% dung trọng tối đa. 

6.4.2 Lớp mặt bê tông xi măng Portland 

Sử dụng vật liệu có chất lượng cao, như vật liệu P-501 với cường độ thiết kế uốn tối 

thiểu là 600 psi (4.14 MPa). 

6.4.3 Lớp móng trên 
Sử dụng vật liệu có chất lượng cao, như vật liệu P-208, P209, P-301, P-304. 

6.4.4 Lớp móng dưới 
 Vật liệu lớp móng dưới phù hợp với tiêu chuẩn AC 150/5370-10, mục P-154.    

6.4.5 Nền đường 
 Vật liệu làm nền đường theo tiêu chuẩn AC 150/5370-10, mục P-152. 

Bảng 6.1. Độ dày lớp lề áo đường tối thiểu 

Loại lớp 
Chỉ dẫn kỹ thuật 

của FAA  
Chiều dày tối thiểu, 

in (mm) 

Lớp mặt HMA  P-401, P-403   4,0 (100)  

Lớp mặt PCC  P-501  6,0 (150)  

Lớp móng cấp phối đá dăm P-209, P-208,   6,0 (150)1  

Lớp móng dưới (nếu cần) P-154   4,0 (100)  

Chú ý: 1. Chiều dày tối thiểu của móng cấp phối 

 

 

  



TCCS XXXX : 2018 
 

95 
 

PHỤ LỤC A. TÍNH CHẤT CÁC LOẠI ĐẤT PHÙ HỢP XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG 
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PHỤ LỤC B. KHE GIÃN GIA CƯỜNG CỐT THÉP CẠNH TẤM 
 
 

B.1  Cấu tạo khe giãn gia cường cốt thép 
Khe nối gia cường cốt thép cạnh tấm (loại A-1 in) có thể được sử dụng như một giải 

pháp thay khe nối tăng chiều dày mép tấm BTXM với các tấm có chiều dày lớn hơn hoặc 

bằng 9 inches. Cần gia cường cốt thép ở đáy tấm để chống lại mô men uốn lớn nhất do 

tải trọng tàu bay gây ra ở cạnh tự do của tấm, giả sử không có truyền tải giữa các tấm 

và áp dụng hệ số tải trọng mép tấm (1.7 cho tải trực tiếp). Lượng thép bố trí cần phải 

được tính toán đảm bảo khai thác. Bố trí cốt thép được đặt ở phía trên cùng của tấm 

bằng phía đáy tấm để chống mô men âm có thể phát sinh tại các góc tấm. Cốt thép cấu 

tạo để kiểm soát vết nứt phải phù hợp với các yêu cầu của mục 3.14.12.2. Trường hợp 

một khe nối gia cường cốt thép giao với một khe nối khác, thép gia cường không nên bị 

ngắt đột ngột và cũng không nên tiếp tục cắt qua khe nối giao nhau. Tại mỗi điểm giao 

nhau, cả thanh cốt thép trên và dưới phải uốn cong 90 độ trên mặt phẳng nằm ngang 

và kéo dài khoảng ít nhất một khoảng (ld) hoặc 12 lần đường kính thanh (12 db) tính từ 

điểm cách khe nối 49 inches (1,25 m) ), như trong Hình B.1. Các thanh uốn cong cách 

nhau tối thiểu 3 inches (75 mm) và uốn tất cả các thanh cốt thép. 

 

Hình B.1. Chi tiết khe loại A-1 

 

Đường kính và khoảng cách được 
xác định theo tính toán 

Đường kính và khoảng cách được 
xác định theo tính toán 

Chi tiết 1 

LOẠI A-1 CHI TIẾT BỐ TRÍ CỐT THÉP (LỚP TRÊN VÀ DƯỚI) 
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B.2 Ví dụ thiết kế khe giãn gia cường cốt thép (loại A-1) 
B.2.1 Một kết cấu mặt đường cứng mới sẽ được xây dựng đảm bảo khai thác các loại tàu bay 

sau: DC 10-10, B747-200B, B777-200. Khe gia cường cạnh tấm được bố trí tại vị trí có 

kế hoạch mở rộng trong tương lai, để đảm bảo thoát nước, sử dụng khe gia cường cốt 

thép cạnh tấm. Giả thiết cường độ nén của bê tông '
cf =4,000 psi (27,6MPa), Sử dụng 

FAARFIELD, chiều dày thiết kế tấm BTXM với tuổi thọ 20 năm được xác định 15.0 

inches (381mm). Ứng suất lớn nhất sử dụng tính toán cốt thép khe được xác định như 

sau: 

 1. Trong Option screen, dưới “General option”, chọn “Out files”. 

 2. Tính toán tuổi thọ cho kết cấu thiết kế, sử dụng hỗn hợp tàu bay thiết kế nếu không 

cần thiết tính toán riêng cho từng tàu bay. 

 3. Với mỗi tàu bay, xác định được ứng suất kéo uốn mép tấm BTXM từ file NikePCC.out 

trong thư mục công việc FAARFIELD. Chú ý: Trong báo cáo có 2 ứng suất cho mỗi một 

tàu bay trong hỗn hợp tàu bay khai thác, ứng suất cạnh tấm, ứng suất trong tấm (ứng 

suất đã đánh dấu) “PCC SLAB HOR STRESS” với 2 giá trị lớn nhất. Không quan tâm 

đến giá trị “ứng suất trong tấm”, chú ý đơn vị tính ứng suất là psi. 

 4. Với ứng suất lớn nhất đã xác định ở bước 3, tính toán ứng suất cạnh tự do bằng việc 

chia ứng suất kéo uốn tấm BTXM cho 0,75 (chia cho hệ số 0,75 là cần thiết vì ứng suất 

cạnh tấm trong FAARFIELD được giảm 0,25% giá trị tính toán vì xét đến việc truyền tải 

giữa các khe nối. 

B.2.2 Với ví dụ này, ứng suất kéo uốn lớn nhất cạnh tấm BTXM nhận được từ file Output 

NikePCC.out là 356,87 psi, với tàu bay B747-200B. Vì vậy, ứng suất (làm việc) lớn nhất 

cạnh tấm tự do dùng thiết kế cốt thép gia cường được tính toán là 356,87/0,75 = 475,83 

psi. 

B.2.3 Mặt cắt bê tông cốt thép sẽ được thiết kế theo phương pháp tải trọng giới hạn, không 

quan tâm đến tải trọng tĩnh. 

 1. Giả thiết kế số tải trọng động 1,7, tính toán mô men uốn giới hạn Mu: 

 315,0 12
475,83

121,7   =1,7
7,5

      364,009 30,3

edge g
u

in in
psiI

M
c in
lb in kip ft





  

   

 

 Trong đó: 

 edge Ứng suất lớn nhất cạnh tự do tính ở bước 4. 

 Ig Mô men độ quán tính với tiết diện là bề rộng 1 foot của tấm BTXM. 

c Khoảng cách từ trục trung hòa đến tâm cốt thép, thường lấy bằng 1/2 chiều dày 

tấm. 
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 2. Giả sử bố trí cốt thép mép tấm phía dưới là 6 thanh cách nhau 6 inches, bỏ qua ảnh 

hưởng ứng suất nén của cốt thép mép tấm phía trên đến mô đun độ cứng, tính cường 

độ kéo uốn thiết kế theo công thức sau: 

  

'1 0 , 5 9 y
n s y

c

f
M A f d

f
  

  
   

   
 

Trong đó: 

 Hệ số triết giảm ứng suất (bằng 0.9 với trường hợp uốn mà tải trọng không đồng 

trục) 

As Diện tích cốt thép (2x0,44  =0,88 in2 với bề rộng 1 ft) 

fy Ứng suất cốt thép (giả sử fy = 60.000 psi) 

fc’ Cường độ nén của bê tông 

d Chiều sâu đến trọng tâm cốt thép. 

 Tỉ lệ cốt thép (bằng sA
bd

) 

b Bề rộng mặt cắt (12 inches) 

3. Chiều dày lớp phủ tối thiểu 3 inches (76mm) trên 6 thanh cốt thép, d = 11,63 inches 

(295mm). Sử dụng các giá trị trên, tính toán Mn = 43,5 kip-ft. Khi Mu < Mn, thiết kế đảm 

bảo điều kiện chịu kéo uốn. 

4. Kiểm tra tỉ lệ cốt thép nhỏ nhất và lớn nhất. Tỉ lệ cốt thép nhỏ nhất được tính theo 

công thức sau: 

min
200

yf
   

Trong đó fy (in psi), từ các giá trị trên, tính được min = 0,0033 

Tính toán tỉ lệ cốt thép 0,0063 > 0,0033, vậy điều kiện tỉ lệ cốt thép nhỏ nhất được thỏa 

mãn. 

5. Tính tỉ lệ cốt thép lớn nhất theo công thức sau: 

'

max 1
870000,75 0,75 0,85 0,0213

87000
c

b
y y

f
f f

  
 

      
  

 

 Trong đó: 

 b Tỉ lệ cốt thép cân bằng 

 1 0,85 (với fc’ = 4000 psi) 

 fy (in psi). 

6. Khi tính toán tỉ lệ cốt thép  = 0,0060 < 0,0213, vậy điều kiện tỉ lệ cốt thép lớn nhất 

được thỏa mãn. Thiết kế hoàn chỉnh với 6 thanh (5 khoảng) cách nhau 6 inches 

(152mm). 
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PHỤ LỤC C. ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH CÓ KẾT CẤU THAY ĐỔI 
 

C.1 Đường CHC có thể được xây dựng với một mặt cắt kết cấu thay đổi. Mặt cắt kết cấu 

thay đổi cho phép giảm số lượng vật liệu theo yêu cầu với các lớp mặt đường phía 

dưới đường CHC. Các tiêu chí sau đây cần được xem xét khi thiết kế một mặt cắt kết 

cấu mặt đường thay đổi. 

C.2  Thông thường, thiết kế nên xác định chiều dày kết cấu mặt đường đầy đủ tại khu vực 

máy bay sẽ sử dụng mặt đường cất cánh, việc này cần xác định mặt cắt kết cấu của 

đường cất hạ cánh, đường lăn vào và sân đỗ máy bay. Phần mặt cắt phải đầy đủ 

cường độ là một dải trung tâm rộng 50 feet (15 m) của đường CHC rộng 150 foot. 

C.2.1 Đối với đường lăn thoát nhanh, chiều dày kết cấu mặt đường được thiết kế theo tải 

trọng tàu bay hạ cánh và tần suất tính toán. 

C.2.2  Dọc theo các mép ngoài cùng của đường CHC nơi có yêu cầu kết cấu mặt đường 

nhưng không chắc chắn sẽ có tàu bay khai thác, chiều dày kết cấu được thiết kế theo 

tải trọng tàu bay cất cánh với tần suất tính toán là 1%. 

C.2.3 Việc xây dựng mặt cắt kết cấu thay đổi thường tốn kém hơn do việc xây dựng phức 

tạp để kết nối giữa các mặt cắt thay đổi và điều này có thể làm mất đi bất kỳ khoản tiết 

kiệm nào nhận được từ việc giảm số lượng vật liệu. 

C.3 Đối với mặt cắt thay đổi chiều dày của phần mép mỏng hơn và mặt cắt chuyển tiếp, 

việc áp dụng giảm chiều dày tấm bê tông. Sự thay đổi chiều dày cho việc chuyển tiếp 

phải được thực hiện trên toàn bộ chiều dài hoặc chiều rộng tấm. Trong các khu vực 

có chiều dày tấm thay đổi, chiều dày lớp móng dưới phải được điều chỉnh khi cần thiết 

để đảm bảo thoát nước bề mặt từ toàn bộ bề mặt nền đường. Chiều dày kết cấu nên 

được làm tròn đến 0,5 inch (1 cm) gần nhất. Bản vẽ mặt bằng và mặt cắt điển hình 

cho mặt cắt kết cấu đường CHC thay đổi được thể hiện trong hình sau. 
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Hình C.1. Mặt cắt ngang kết cấu đường CHC thay đổi  

 
  

Chú ý: 
1. Chiều rộng đường cất hạ cánh, đường lăn và lề vật liệu, độ dốc 
ngang,... tuân thủ tiêu chuẩn AC 150/5300-13, Airport Design. 
2. Chiều dày các lớp kết cấu tuân thủ theo tiêu chuẩn AC 150/5320-6 
3. Chiều dày tối thiểu lớp móng trên và móng dưới từ 12ins (30cm) đến 
36ins (90cm). 
4. Xây dựng dải bảo hiểm sườn tiếp giáp với phần vật liệu thấp hơn 
1,5in (4cm). 
5. Đường cất hạ cánh thoát nước về hai phía. 

 

Mặt cắt A-A (mặt đường cứng) 
Không theo tỉ lệ 

Mặt cắt A-A (mặt đường mềm) 
Không theo tỉ lệ 

Xem ghi chú 4 
 

KÝ HIỆU 
 

Đủ chiều dày kết cấu 
 

Khu vực giảm chiều dày ra phía mép, đủ 
chiều dày kết cấu với đường lăn cao tốc 

 
Chiều dày phía mép (thiết kế sử dụng 1% 
tần suất cất cánh) 

Đường lăn thoát nhánh (thiết kế sử dụng 
tần suất hạ cánh) 

Xem ghi chú 4 
 

Xem ghi chú 5 
 

Xem ghi chú 5 
 

ĐƯỜNG CHC 
 

ĐƯỜNG CHC 
 

Độ dốc 

Độ dốc 
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PHỤ LỤC D. VÍ DỤ THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG MỀM  
 

D.1 Ví dụ thiết kế áo đường mềm 
Thiết kế của một kết cấu mặt đường là một quá trình lặp trong FAARFIELD. Thiết kế 

cấu tạo kết cấu và tần suất tàu bay khai thác. Sau đó, FAARFIELD đánh giá chiều dày 

tối thiểu các lớp kết cấu theo yêu cầu và điều chỉnh độ dày lớp kết cấu để xác định tuổi 

thọ của dự tính của kết cấu bằng với tuổi thọ thiết kế. Ví dụ này thực hiện theo các 

bước (đã nêu tại mục 3.12.5) như sau: 

  Bước (1): Từ “Startup Screen” tạo một việc mới, và thêm kết cấu cơ bản từ ví dụ để 

phân tích. 

 Bước (2a):  Đối với ví dụ này, giả thuyết kết cấu mặt đường và tần suất hoạt động của 

tàu bay như sau: 

 Kết cấu mặt đường: 

Chiều dày Kết cấu mặt đường 

4 inches  P-401 Lớp mặt BTN nóng 

5 inches  P-401/P-403 Lớp móng gia cố 

6 inches  P-209 Lớp móng cấp phối đá dăm nghiền 

12 inches  P-154 Lớp móng cấp phối thiên nhiên 

  Nền đất, CBR=5 (E = 7500 psi) 

 Tần suất hoặt động của tàu bay như sau: 

Tàu bay Trọng lượng (lbs) Tần suất hoạt động/năm 

B737-800  174,700  3000 

A321-200 opt  207,014  2500 

EMB-195 STD  107,916  4500 

Re.Jet – 700  72,500  3500 

 Step (2b): Thiết kế cấu tạo kết cấu mặt đường được nhập vào bằng cách vào Form 

STRUCTURE nhấn vào nút "Structure" (xem hình D.1) và sửa đổi kết cấu hiện có để 

phù hợp với kết cấu đề xuất bằng cách chọn nút "Modify Structure" (xem hình D.2). 

Các lớp có thể được thêm vào/bỏ đi bằng cách chọn nút "Add / Delete Layer". Vật liệu 

các lớp có thể thay đổi bằng "clicking" vào lớp vật liệu và chiều dày từng lớp có thể 

được điều chỉnh bằng cách “clicking” vào chiều dày từng lớp để điều chỉnh. Để thay 

đổi mô đun của từng lớp, “clicking” vào mô đun từng lớp. Một hộp thoại sẽ hiển thị 

phạm vi cho phép của các giá trị, và có một cửa sổ để nhập vào giá trị mới. Nếu mô 

đun không thể thay đổi, hộp thoại sẽ hiển thị một thông điệp giá trị được cố định trong 

FAARFIELD. Khi thực hiện xong việc điều chỉnh kết cấu nhấn nút "End Modify". 
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                   Hình D.1. Ví dụ thiết kế kết cấu mặt đường - Bước 1 

 

                   
           Hình D.2. Ví dụ thiết kế kết cấu mặt đường - Bước 2 

Step (3): Tần suất tàu bay khai thác kết cấu mặt đường được nhập trong Form Airplane 

bằng cách chọn nút "Airplane" (xem hình D.3). Tàu bay thiết kế được lựa chọn từ thư 

viện tàu bay ở phía bên trái của màn hình (xem hình D.4). Đối với mỗi tàu bay được 

lựa chọn, các dữ liệu sau đây có thể được điều chỉnh: tổng trọng lượng cất cánh, tần 

suất cất cánh/năm, và tỉ lệ trưởng hàng năm (%). Thư viện tàu bay được sắp xếp theo 

từng nhóm dựa trên các hãng sản xuất tàu bay. Ngoài ra còn có một nhóm các tàu bay 

Chọn nút 
Structure 

Sửa đổi kết cấu 
phù hợp với kết 

cấu đề xuất 

Yêu cầu lớp 
móng gia cố khi 

máy bay >= 
100.000 pounds 

(45.360kg) 
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chung dựa trên phân loại chung và kích thước càng bánh. Trong một số trường hợp 

đặc biệt, mô hình tàu bay cụ thể không có trong thư viện tàu bay có thể lấy đại diện 

của một chiếc tàu bay cùng loại. Sau khi nhập tất cả các loại tàu bay, trở về Form 

Structure bằng cách chọn nút "Back" (xem Hình D.4). 

                      
             Hình D.3. Ví dụ thiết kế kết cấu mặt đường - Bước 3 

 

                
        Hình D.4. Ví dụ thiết kế kết cấu mặt đường - Bước 3 

Step (4). Chọn nút "Design Structure" để bắt đầu thiết kế (xem hình D.5). Trong quá 

trình thiết kế, FAARFIELD kiểm tra chiều dày lớp móng dưới P-209, giả định rằng lớp 

Đưa các máy 
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vào tính toán 
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chỉnh tải 
trọng, tần 
suất cất 

cánh/năm 
và tốc độ 

tăng 
trưởng 
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phía dưới có CBR = 20. Trong ví dụ này, chiều dày cần thiết của lớp P-209 để bảo vệ 

một lớp phía dưới với CBR = 20 là 6,1 inches, lớn hơn 6 inches là chiều dày tối thiểu 

cho phép đối với một lớp P-209 quy định trong Bảng 3.3. Tiếp theo, FAARFIELD thiết 

kế với chiều dày của lớp móng dưới P-154, cấp phối thiên nhiên. Các lớp được tính 

toán lại trong FAARFIELD (lớp thiết kế) được đánh dấu bởi một mũi tên nhỏ màu đen 

bên trái. Kết quả của thiết kế hoàn thiện được thể hiện trong hình D.6. 

 

 
Hình D.5. Ví dụ thiết kế kết cấu mặt đường - Bước 4 

 

 
Hình D.6. Ví dụ thiết kế kết cấu mặt đường - Bước 4 kết quả thiết kế 

Thực 
hiện phân 

tích kết 
cấu 
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 Step (5). Thiết kế hoàn thiện (hiệu chỉnh) kết cấu: 

- Tắt chức năng thiết kế lớp móng trên tự động (Automatic Base Design) bằng cách 

tích bỏ trong hộp điều kiển "Enable Automatic Base Design" "trong Form Option. Để 

vào Form Option chọn nút Option (Hình D.7); 

- Đóng màn hình Form Option bằng cách chọn nút "OK"; 

- Quay trở lại Form Structure bằng cách chọn nút "Structure"; 

- Chọn nút "Modify structure"; 

- Hiệu chỉnh các lớp (Lớp mặt đường, lớp móng gia cố và lớp móng trên) để xác định 

chiều dày chính thức được xây dựng; khi hiệu chỉnh các lớp là hoàn thành chọn nút 

"End Modify". Ví dụ, xem xét hiệu chỉnh kết cấu mặt đường sau, đáp ứng yêu cầu về 

chiều dày tối thiểu để thi công: 4 inches P-401, 8 inches P-403, 12 inches P-209 và 10 

inches P-154; 

 - Chọn nút "Design Structure" để hoàn thành phân tích cuối cùng. 

 

 
Hình D.7. Ví dụ thiết kế kết cấu mặt đường - Form Option 

 
Chú ý: Kiểm tra chiều dày thiết kế cuối cùng cho ví dụ được trình bày trong hình D.8, 

lưu ý chiều dày cần thiết của lớp móng dưới 10,08 inches nhưng nó được làm tròn 

trong phạm vi 0,5 inch là 10 inches. 

Bỏ lựa 
chọn khi 
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Hình D.8. Ví dụ thiết kế kết cấu mặt đường - Kết cấu mặt đường hoàn thiện 

Step (6). FAARFIELD v1.4 có thể xác định độ sâu đầm chặt yêu cầu của nền đường. 

Sau khi hoàn thành thiết kế kết cấu, chọn nút "Life/Compaction". Báo cáo thiết kế bao 

gồm một bảng yêu cầu hệ số đầm chặt nền đường cho loại đất rời và đất dính. Kiểm 

tra "Yêu cầu đầm chặt tính toán - Compute compaction requirement" được chọn trong 

Form Option (hình D.7). Một ví dụ chi tiết về làm thế nào để tạo các bảng yêu cầu đầm 

chặt trong FAARFIELD được trình bày trong mục 3.13.8. (Lưu ý. Tính toán chiều sâu 

đầm chặt sẽ không thực hiện được khi không hoàn thành thiết kế kết cấu, hoặc nếu 

"Yêu cầu đầm chặt tính toán - Compute compaction requirement" không được chọn 

trong Form Option. Trong trường hợp như vậy, phần mềm sẽ chỉ tính tuổi thọ kết cấu 

"Life".) 

Step (7/ 8):  Báo cáo thiết kế kết cấu mặt đường sân bay (Hình D.9) sẽ tự động được 

lưu vào một tập tin có tên như sau: [Tên công việc] _ [tên mặt cắt kết cấu] .pdf.into thư 

mục làm việc tương tự mà bạn được chỉ định cho các tập tin công việc khi thực hiện 

trong FAARFIELD. Bản báo cáo cũng có thể được xem từ Form Startup bằng cách 

chọn nút "Note". Báo cáo thiết kế tổng hợp về kết cấu mặt đường, tần suất tàu bay 

khai thác, và hệ số phá hủy tích lũy CDF với mỗi tàu bay được tính toán. 
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Hình D.9. Báo cáo thiết kế kết cấu mặt đường sân bay 
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Hình D.9. Báo cáo thiết kế kết cấu mặt đường sân bay (tiếp) 
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Hình d.10. Báo cáo thiết kế kết cấu mặt đường sân bay (tiếp) 

Chú ý: Thực hiện việc kiểm tra cuối cùng với tiêu chuẩn phá hoại mỏi với hiện tường 

nứt mỏi trong các lớp BTN bằng việc lựa chọn "HMA CDF" trong Form Option (xem 

hình 3.8). Trong ví dụ này, biến dạng nền đường đạt giới hạn và hệ số CDF trong lớp 

BTN chỉ bằng 0,23. 

D.2 Ví dụ chi tiết tính toán bảng hệ số đầm chặt trong FAARFIELD 

1. Sân đỗ tàu bay được xây dựng mở rộng bảo đảm khai thác các loại tàu bay: 

Tàu bay Tải trọng (lbs) Tần suất cất cánh/năm 

B737-800  174,700 3000 

A321-200 opt  207,014 2500 

EMB-195 STD  107,916 4500 

Regional Jet – 700  72,500 3500 

2. Kết quả khảo sát địa chất, nền đường là đất dính với CBR thiết kế = 5, Dung trọng 

hiện trường tăng dần theo chiều sâu (khảo sát theo từng foot chiều sâu) tính từ bề mặt 
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nền đất tự nhiên theo hướng dẫn chương 2. 

 3. Dung trọng tự nhiên thay đổi theo chiều sâu được sắp xếp theo bảng sau: 

Chiều sâu tính từ mặt đất  Dung trong hiện trường1  

1ft (0.3 m) 75% 

2 ft (0.6 m) 89% 

3 ft (0.9 m) 91% 

4 ft (1.2 m) 95% 

5 ft (1.5 m) 96% 

Chú ý: 1. Dung trọng hiện trường được xác định theo tiêu chuẩn ASTM D 1557 khi tải 

trọng tàu bay thiết kế lớn hơn 60.000 pounds (27.200 kg), xem mục 2.4.2. 

4. Kết quả thiết kế chiều dày kết cấu mặt đường theo FAARFIELD như sau (hình D.11): 

4 inches P-401; 8 inches P-403; 6 inches P-209; 18 inches P-154, tổng chiều dày kết 

cấu 36 inches. 

 
Hình D.11. Ví dụ đầm chặt trong kết cấu mặt đường FAARFIELD 

5. Sau khi hoàn thành thiết kế chiều dày các lớp kết cấu, chắc chắn rằng "Compute 

Compaction Requirements" được lựa chọn trong FAARFIELD Option. 

6. Từ Form Structure, lựa chọn nút "Life/Compaction". Hệ số đầm chặt yêu cầu cho 

mặt cắt kết cấu sẽ được hiển thị trên FAARFIELD trong "Design Information". Với ví 

dụ này, hệ số đầm chặt yêu cầu được tính toán cho đất dính được thể hiện trong bảng 

3-6, 30 inches dưới nền đường cần đầm chặt. Khi dung trọng hiện trường lớn hơn 

dung trọng theo độ chặt yêu cầu được tính toán bởi FAARFIELD, thì dung trọng hiện 

trường đạt yêu cầu.  
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Bảng D.1. Tính toán yêu cầu hệ số đầm chặt cho kết cấu ví dụ 

 
Chú ý: Vì hình dạng càng bánh tàu bay khác nhau nên có thể với mỗi một tàu bay tính 

toán khác nhau sẽ tương ứng với mỗi một yêu cầu độ chặt khác nhau. 

7. Chú ý: độ chặt yêu cầu cụ thể ở trên chỉ áp dụng cho một số tàu bay thiết kế và tần 

suất khai thác cho ví dụ này. Độ chặt yêu cầu sẽ khác phụ thuộc vào giá trị CBR thiết 

kế, mô đun đàn hồi E, loại đất, chiều dày kết cấu thiết kế, hỗn hợp tàu bay và tần suất 

hoạt động. 
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PHỤ LỤC E. VÍ DỤ THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG CỨNG 
 

Thiết kế một kết cấu áo đường là một quá trình lặp trong FAARFIELD. Người sử dụng đưa vào 

kết cấu áo đường và tàu bay để sử dụng trong phần này. FAARFIELD đánh giá các yêu cầu 

lớp áo đường tối thiểu và điều chỉnh độ dày PCC để đưa ra một tuổi thọ kết cấu cân bằng với 

giai đoạn thiết kế (nhìn chung là 20 năm). Ví dụ này có các bước như đã đưa ra trong mục 

3.12.5. 

Bước (1):  Từ “ màn hình khởi động” tạo một công việc mới, và thêm kết cấu cơ bản 

từ kết cấu ví dụ đã phân tích. 

Bước (2):   Đối với ví dụ này, giả thuyết kết cấu áo đường bắt đầu như sau: 

Kết cấu áo đường: 

Chiều dày Kết cấu áo đường 

Chiều dày được FAARFIELD 

tính toán 

P-501 PCC Lớp bề mặt (R = 600 psi) 

5 inches  P-401/P-403 Lớp móng gia cố 

12 inches  P-209 Lớp móng cấp phối đá dăm nghiền 

  Nền đường, CBR=5 (E = 7500 psi) 

Bước (2b):   Với lượng máy khai thác như sau:  

Tần suất tàu bay: 

Tàu bay Tổng trọng lượng (lbs) Lượt cất cánh/năm 

B737-800  174,700 3000 

A321-200 opt  207,014 2500 

EMB-195 STD  107,916 4500 

Regional Jet – 700 72,500 3500 

Bước (2c):  Phân tích kết cấu áo đường được nhập vào bằng cách ấn vào nút 

“STRUCTURE” (hình E.1) và thay đổi kết cấu hiện hữu để phù hợp 

với kết cấu thiết kế bằng cách lựa chọn nút “Modify Structure” (xem 

hình E.2). Các lớp có thể thêm vào bằng các lựa chọn nút 

“Add/Delete Layer”. Có thể thay đổi các loại lớp bằng cách “ấn” vào 

vật liệu lớp và chiều dày của lớp có thể điều chỉnh bằng cách ấn vào 

chiều dày lớp. Để thay đổi modul một lớp, ấn vào các modul. Một hộp 

thoại sẽ hiển thị. Nếu các modul của loại lớp có thể thay đổi, thì hộp 

thoại sẽ hiển thị phạm vi giá trị cho phép và một hộp hội thoại để nhập 

giá trị mới. Nếu modul không thể thay đổi, thì hộp thoại hiển thị tin 

nhắn giá trị cố định trong FAARFIELD. Khi hoàn thành những thay 

đổi thì chọn nút “End Modify”. 



TCCS XXXX : 2018 
 

113 
 

            
          Hình E.1. Bước 2, Ví dụ thiết kế mặt đường cứng 

          
    Hình E.2. Ví dụ thiết kế áo đường cứng – bước 2C thay đổi thông tin kết cấu 

Bước (3)  Chuyển sang thư mục tàu bay bằng cách ấn vào nút “Airplane” ở phía 

bên trái phía dưới màn hình Kết cấu (hình E.3). Các tàu bay thêm 

vào hỗn hợp tàu bay bằng cách chọn từ thư viện tàu bay phía bên 

trái màn hình Tàu bay. Đối với một tàu bay đã lựa chọn, có thể điều 

chỉnh dữ liệu sau: tổng trọng lượng cất cánh, tần suất cất cánh/năm 

và phần trăm tăng trưởng hàng năm (hình E.4). Các tàu bay được 

sắp xếp theo nhóm dựa trên nhà sản xuất tàu bay. Thêm vào đó, có 

một nhóm tàu bay cùng loại. Sau khi nhập toàn bộ tàu bay, quay trở 

lại màn hình Kết cấu bằng cách lựa chọn ấn nút “Back”. 

Lựa chọn 
“Structure” 
để thiết kế 

cấu tạo 
kết cấu 

Chiều dày ban 
đầu trong kết 
không quan 

trọng. Ban đầu 
phần mềm sử 

dụng chiều 
dày này tính 
toán theo lý 

thuyết lớp đàn 
hồi bằng 

phương pháp 
PTHH 

Lớp móng gia 
cố khi tải trọng 

máy bay ≥ 
100.000 pounds 

(45.360kg) 

Hiệu chỉnh kết 
cấu nếu cần 
thiết cho phù 

hợp với kết cầu 
đề xuất                       
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    Hình E.3. Ví dụ thiết kế áo đường cứng – Bước 3 

 

                 
  Hình E.4. Ví dụ thiết kế áo đường cứng – bước 3: Dữ liệu tàu bay 
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Hình E.5. Ví dụ thiết kế áo đường cứng – Bước 4 Thiết kế kết cấu 

 

 
Hình E.6. Ví dụ thiết kế áo đường cứng – Bước 4: Kết cấu áo đường 

Bước (4) Chọn nút "Desgn Structure” 'để bắt đầu phân tích thiết kế, xem hình 

3.23. FAARFIELD lặp lại theo chiều dày của lớp mặt BTXM cho đến 

khi hệ số CDF bằng 1,0 là đạt. Tính toán đưa ra chiều dày 17,15 inch 

(43cm), xem hình E.6. FAARFIELD không thiết kế chiều dày của lớp 

khác ngoài chiều dày tấm PCC trong kết cấu áo đường cứng, nhưng 

sẽ kiểm tra yêu cầu chiều dày tối thiểu cho tất cả các lớp như thể 

Tính toán 
phân tích 
kết cấu                       

Lớp mặt 
PCC dày 

17,15 
inches (làm 

tròn đến 
0,5 inch là 
17 inches)                       
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hiện trong Bảng 3.4. Thời gian tính toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 

bao gồm các lớp kết cấu và số lượng tàu bay. Nhìn chung, thiết kế 

mặt đường cứng lâu hơn so với thiết kế mặt đường mềm vì tính theo 

phương pháp phần tử hữu hạn. Trong khi FAARFIELD đang chạy, 

đồng hồ thời gian ở phía dưới bên trái sẽ cập nhật thời gian thực 

hiện. 

Bước (5) Nếu kết cấu được tính toán có chiều dày khác với kết cấu phân tích 

ban, điều chỉnh chiều dày và lặp lại việc phân tích thiết kế. 

Bước (6) FAARFIELD v1.4 có khả năng tính toán chiều sâu yêu cầu đầm chặt 

của nền đường sau khi hoàn thành thiết kế kết cấu mặt đường. Sau 

khi hoàn thành thiết kế, chọn nút “Life/Compaction”, xem hình E.7. 

(Lưu ý: Nếu bạn chưa hoàn thành một thiết kế, nút này sẽ chỉ hiệu 

chỉnh được “tuổi thọ kết cấu”, hoặc nếu không chọn “Tính toán đầm 

chặt yêu cầu” trong thư mục cài đặt). Báo cáo thiết kế sau đó bao 

gồm một bảng đầm chặt nền đường với đất rời và đất dính. Kiểm tra 

việc lựa chọn “Tính toán yêu cầu đầm chặt” trong thư mục cài đặt. 

 
Hình E.7. Ví dụ thiết kế mặt đường cứng Bước 6 Tuổi thọ/Đầm chặt 

Bước (7/8):  Báo cáo Thiết kế kết cấu măt đường sân bay (Hình E.8) được tự 

động lưu vào thư mục đã được chỉ định cho các tập tin công việc của 

FAARFIELD hoặc có thể xem từ màn hình khởi động bằng cách chọn 

nút "Notes". Báo cáo thiết kế tóm tắt kết cấu mặt đường, lưu lượng 

tàu bay và hệ số phá hủy CDF của mỗi tàu bay được đánh giá. 

Lưu ý: Trong ví dụ này để xây dựng, chiều dày BTXM sẽ được làm tròn đến 0,5 inch 

Lựa chọn 
“Tuổi thọ/ 
Đầm chặt”                
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(12,5 mm), hoặc 17,0 inch (425 mm). 

 

 
Hình E.8. Báo cáo thiết kế mặt đường sân bay bước 7 và 8 
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Hình E.8. Báo cáo thiết kế mặt đường sân bay bước 7 và 8 (tiếp) 
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F. TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM NỀN ĐẤT 
 
 

Stt Nội dung Tiêu chuẩn ASTM Tiêu chuẩn TCVN 

1 Phân loại đất ASTM D2487 TCVN 5747-1993 

2 Lập đề cương, Phương án kỹ thuật ASTM D240 NĐ 46-2015 

3 Xuyên động ASTM D6951  

4 
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 

ASTM D1586 
TCVN 9351:2012 

 

5 Lấy mẫu nguyên dạng ASTM D1587 TCVN 2683:2012 

6 Thí nghiệm thành phần hạt ASTM D421 TCVN 4198 : 2014 

7 Thí nghiệm thành phần hạt ASTM D422 TCVN 4198 : 2014 

8 
Thí nghiệm xác định  giới hạn 

chảy, dẻo, chỉ số dẻo 
ASTM D4381 TCVN 4197 : 2012 

9 Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn ASTM D698 22TCN 333-06 

10 Thí nghiệm đầm chặt cải tiến ASTM D1557 22TCN 333-06 

11 Thí nghiệm CBR trong phòng ASTM D1883 22TCN 332-06 

12 Thí nghiệm CBR hiện trường ASTM D4429 TCVN 8821-2011 

13 Thí nghiệm bàn nén hiện trường AASHTO T222 TCVN 9354:2012 

14 Thí nghiệm cắt ASTM D3080 TCVN 4199 - 1995 

15 Thí nghiệm cắt cánh ASTM D2573 22TCN 355-06 

16 
Thí nghiệm nén không hạn chế nở 

hông 
ASTM D2166 ASTM D2166 

17 Thí nghiệm độ trương nở ASTM D1883 22TCN 332-06 
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G. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
G.1 Các tài liệu tham khảo 

1. Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2009/CHK, Quy trình thiết kế mặt đường sân bay 

dân dụng Việt Nam.  

2. TCVN 2683 : 2012 Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản 

mẫu;  

3. TCVN 9153 : 2012 Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm 

mẫu đất. 

4.  Aerodrome Design Manual (Doc 9157) - Part 3. Pavements - Sổ tay thiết kế sân 

bay (Doc 9157) - Phần 3. Mặt đường; 

5. Annex 14 - Aerodromes – Volume I – Aerodrome Design and Operations – 

International Civil Aviation Organization - Phụ lục 14 - Sân bay – Tập I – Thiết kế 

và khai thác sân bay – Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế; 

6. ASTM D5340 – 12 Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index 

Surveys – ASTM International – 2012  

7. AC 150/5335-5C, Standardized Method of Reporting Airport Pavement Strength 

– PCN (AC 150/5335-5C, Phương pháp tiêu chuẩn đánh giá sức chịu tải mặt 

đường sân bay – PCN). 

8. ASTM D1586. Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and 

Split  Barrel Sampling of Soils 

9. ASTM D 420, Standard Guide to Site Characterization for Engineering Design 

and Construction Purposes, 

10. ASTM D 2488, Standard Practice for Description and Identification of Soils 

(Visual - Manual Procedures) 

11. ASTM D 6951 - Standard Test Method for Use of the Dynamic Cone 

Penetrometer in Shallow Pavement Applications) 

12. ASTM T 222, Standard Method of Test for Non-repetitive Static Plate Load Test 

of Soils and Flexible Pavement Components for Use in Evaluation and Design of 

Airport and Highway 

13. (ASTM 78, Standard Test Method for Flexural  Strength of Concrete) 

G.2 Các tiêu chuẩn sau đây có sẵn để tải về trên website của FAA  

(The following advisory circulars are available for download on the FAA website) 

(http://www.faa.gov/airports/resources/advisory_circulars):  

14. AC 150/5300-9, Predesign, Prebid, and Preconstruction Conferences for Airport 

Grant Projects.  

15. AC 150/5300-13, Airport Design.  

16. AC 150/5320-5, Surface Drainage Design.  

http://www.faa.gov/airports/resources/advisory_circulars):
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17. AC 150/5320-12, Measurement, Construction and Maintenance of Skid 

Resistance Airport Pavement Surfaces.  

18. AC 150/5320-17, Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating Manual.  

19. AC 150/5335-5, Standardized Method of Reporting Airport Pavement 

StrengthPCN.  

20. AC 150/5340-30, Design and Installation Details for Airport Visual Aids.  

21. AC 150/5370-10H, Standard for Specifying Construction of Airports.  

22. AC 150/5370-11, Use of Nondestructive Testing Devices in the Evaluation of 

Airport Pavement.  

23. AC 150/5370-14, Hot Mix Asphalt Paving Handbook.  

24. AC 150/5380-6, Guidelines and Procedures for Maintenance of Airport 

Pavements.  

25. AC 150/5380-7, Airport Pavement Management Program (PMP).  

 

 


