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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Kết cấu mặt đường ô tô là hệ nhiều lớp, trong đó các lớp vật liệu 

có tính chất và đặc trưng khác nhau, chịu ảnh hưởng nhiều của các 

yếu tố khí hậu thời tiết và tác dụng của tải trọng xe chạy. Tiêu chuẩn 

thiết kế áo đường mềm Việt Nam hiện nay (22TCN 211-06) giả định 

sử dụng mô hình lý thuyết đàn hồi nhiều lớp, trong đó vật liệu mặt 

và móng đường giả định là đồng nhất và đẳng hướng, nền đất được 

xem là bán không gian đàn hồi tuyến tính. Trị số mô đun đàn hồi đặc 

trưng cho vật liệu là không đổi theo trạng thái ứng suất. Tuy nhiên, 

đối với lớp móng không sử dụng chất liên kết, giả thuyết này không 

hoàn toàn chính xác và phù hợp với các lý thuyết và phương pháp 

thiết kế kết cấu mặt đường dựa trên mô hình cơ học thực nghiệm 

hiện nay tại nhiều nước trên thế giới [3][9].  

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện tính 

toán bằng máy tính đã cho phép giải quyết được nhiều bài toán phức 

tạp, đạt được độ chính xác khá cao. Trong đó, phần mềm Abaqus 

được xây dựng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH), là 

phần mềm được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, tại 

Việt Nam việc nghiên cứu ứng dụng phần mềm này còn hạn chế, đặc 

biệt trong phân tích sự làm việc của kết cấu mặt đường dưới tác 

dụng của tải trọng xe chạy và tính chất phi tuyến của vật liệu lớp 

móng và nền đất. Đề tài nghiên cứu của luận văn "Ứng dụng 

Abaqus phân tích ứng suất-biến dạng trong kết cấu mặt đường 

mềm có xét đến tính chất phi tuyến của vật liệu lớp móng" nhằm 

mục đích chính xác hoá việc tính toán xác định ứng suất, biến dạng 

trong các lớp vật liệu mặt đường dưới tác dụng của tải trọng xe chạy. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt 

đường mềm dưới tác dụng của tải trọng xe chạy dựa trên phân tích 

trạng thái ứng suất, biến dạng của các lớp vật liệu mặt đường theo 

các mô hình và lời giải hệ kết cấu nhiều lớp. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: Ứng dụng phần mềm Abaqus phân tích ứng 

suất - biến dạng trong kết cấu áo đường mềm dưới tác dụng của tải 

trọng xe chạy; Xác định trạng thái ứng suất, biến dạng trong các lớp 

vật liệu mặt đường trong trường hợp vật liệu lớp móng không phải là 

vật liệu đàn hồi tuyến tính; So sánh, đánh giá kết quả tính toán ứng 

suất-biến dạng trong 2 trường hợp: Giả thuyết vật liệu lớp móng là 

đàn hồi tuyến tính và trường hợp phi tuyến. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Ứng suất, biến dạng của các lớp kết cấu 

mặt đường mềm chịu tác dụng của tải trọng xe chạy. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: Mặt đường mềm có cấu tạo 2 lớp, trong 

đó lớp mặt là bê tông nhựa chặt thông thường (một hoặc hai lớp) và 

lớp móng là vật liệu đá dăm không sử dụng chất liên kết. 

4. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết: Phân tích và 

tổng hợp lý thuyết tính toán kết cấu áo đường, phương pháp phần tử 

hữu hạn trong tính toán kết cấu và Phương pháp mô hình hoá: Sử 

dụng phần mềm Abaqus mô phỏng sự làm việc của mặt đường mềm 

dưới tác dụng của tải trọng. 

5. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài: Đề tài đã đưa ra các hạn 

chế của phương pháp tính toán kết cấu áo đường mềm của Việt Nam 

hiện nay theo 22TCN-211-06 [1]. Đề xuất phương pháp tính toán kết 

cấu áo đường theo phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần 
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mềm Abaqus và xét đến tính chất phi tuyến vật liệu cấp phối không 

gia cố chất liên kết được sử dụng trong lớp móng của kết cấu áo 

đường, giúp cho các đơn vị thiết kế và thi công lựa chọn, đề xuất, 

tính toán các lớp kết cấu áo đường phức tạp gồm nhiều lớp kết cấu 

và tính chất khác nhau của vật liệu đầu vào của từng lớp. Ngoài ra, 

còn sử dụng để đối chứng, kiểm tra lại kết quả tính toán theo các 

phương pháp thông thường, để tìm ra nguyên nhân và hạn chế tối đa 

các hư hỏng của kết cấu áo đường. 

6. Dự kiến nội dung của luận văn: Mở đầu; Chương 1. Ứng xử cơ 

học của kết cấu áo đường mềm dưới tác dụng của tải trọng xe chạy; 

Chương 2. Phần mềm Abaqus và ứng dụng phân tích ứng xử cơ học 

kết cấu trong kết cấu mặt đường mềm dưới tác dụng của tải trọng xe 

chạy; Chương 3. Ứng suất và biến dạng trong kết cấu áo đường mềm 

chịu tác dụng của tải trọng xe chạy có xét đến tính chất phi tuyến của 

vật liệu lớp móng; Kết luận và kiến nghị. 

 

CHƯƠNG 1. ỨNG XỬ CƠ HỌC CỦA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 

MỀM DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG XE CHẠY 

 

1.1. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI ÁO ĐƯỜNG VÀ CẤU TẠO KẾT 

CẤU ÁO ĐƯỜNG 

Trong suốt thời hạn thiết kế áo đường phải có đủ cường độ và 

duy trì được cường độ. Kết cấu áo đường mềm gồm nhiều lớp vật 

liệu phù hợp với chức năng làm việc của mỗi lớp bao gồm lớp mặt, 

lớp nền đất đáy móng áo đường. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG XE CHẠY LÊN 

MẶT ĐƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG XE CHẠY ĐẾN 
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CƠ CHẾ LÀM VIỆC CỦA NỀN ĐẤT VÀ VẬT LIỆU ÁO ĐƯỜNG 

1.2.1. Tác dụng của tải trọng xe chạy lên mặt đường mềm: Tải 

trọng tác dụng lên mặt đường là tải trọng động, tức thời và có tính 

chất trùng phục. Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06 

[1] quy định tải trọng trục thiết kế tiêu chuẩn 100kN và 120kN với 

áp lực tính toán là 0,6Mpa. 

1.2.2. Ảnh hưởng của tải trọng xe chạy đến cơ chế làm việc của 

nền đất và vật liệu áo đường: Dưới tác dụng của tải trọng xe chạy, 

trong các lớp kết cấu áo đường và nền đất phát sinh ứng suất và biến 

dạng. Trị số ứng suất và biến dạng phụ thuộc vào tính chất, cường 

độ của các lớp vật liệu mặt đường và nền đất, đặc điểm tác dụng của 

tải trọng như thời gian lặp lại, độ lớn của tải trọng.  

1.2.3. Hiện tượng phá hoại kết cấu áo đường mềm và nguyên lý 

tính toán cường độ áo đường mềm theo tiêu chuẩn 22TCN 211-

06: Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm Việt Nam [1] quy định các 

điều kiện như sau: Điều kiện về biến dạng (lún), điều kiện về nứt 

mỏi (kéo uốn) và điều kiện trượt giữa các lớp vật liệu. 

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG MỀM 

Theo Huang [9], có thể chia thành 05 nhóm: Phương pháp thực 

nghiệm có hoặc không xét đến sức chống cắt của nền đất; Phương 

pháp dựa trên phá hoại giới hạn cắt; Phương pháp độ võng giới hạn; 

Phương pháp hồi quy dựa trên đặc trưng cường độ mặt đường hoặc 

thí nghiệm trên tuyến đường thực tế và phương pháp cơ học - thực 

nghiệm. 

1.4. ĐẶC ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA VẬT LIỆU LỚP MÓNG 

TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI 

TRỌNG XE CHẠY 
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1.4.1. Đặc điểm của vật liệu cấp phối không gia cố chất liên kết  

Thực tế hiện nay, ứng xử của vật liệu cấp phối không gia cố chất 

liên kết được coi là liên tục. Tuy nhiên, nó bị ảnh hưởng bởi lịch sử 

gia tải, mật độ, độ rỗng, hàm lượng nước,... nên rất khó để phát triển 

một mô hình toán học thích hợp bao gồm tất cả các yếu tố trong 

khuôn khổ cơ học liên tục. 

1.4.2. Khái niệm cơ học thiết kế móng kết cấu áo đường 

Trong bài luận văn tác giả sử dụng mô hình mô đun Uzan của vật 

liệu cấp phối không gia cố chất liên kết [12]: 

                                  32
1( ) ( )KK

R dM K                     (1.16) 

Trong đó: θ là ứng suất tổng = (σ1 + 2 σ3) hoặc (σd + 3σ3), σd là 

ứng suất lệch = (σ1- σ3) và K1, K2, n là các hằng số phân tích hồi quy 

thu được từ dữ liệu thực nghiệm.  

1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Sự làm việc của kết cấu áo đường mềm dưới tác dụng của tải 

trọng xe chạy và các yếu tố khí hậu thời tiết là phức tạp do tính chất 

đàn hồi phi tuyến của các lớp vật liệu và đặc trưng cường độ tính 

toán của vật liệu thay đổi theo trạng thái ứng suất và điều kiện nhiệt 

độ môi trường. Có nhiều phương pháp thiết kế mặt đường đã được 

phát triển, trong đó mô hình cơ học - thực nghiệm có thể xem là một 

phương pháp thiết kế mới đã và đang được nghiên cứu áp dụng ở 

nhiều nước tiên tiến trên thế giới. 

Các mô hình mô đun đàn hồi khác nhau cho vật liệu cấp phối 

không gia cố chất liên kết đã được đưa ra. Những yếu tố ảnh hưởng 

đến kết cấu với tải lặp lại trong phòng thí nghiệm được xem xét chủ 

yếu dưới dạng các trạng thái ứng suất. Các mô hình này được đề 

xuất sử dụng trong thiết kế và phân tích kết cấu áo đường. Mô đun 



7 
 

đàn hồi thay đổi tùy thuộc vào loại vật liệu, trạng thái ứng suất áp 

dụng và các mô hình được phát triển gần đây đã phù hợp với điều 

kiện ứng suất và dự đoán chính xác ứng xử của kết cấu áo đường đàn 

hồi.  

Luận văn chọn mô hình Uzan cho vật liệu cấp phối không gia cố 

chất liên kết để phân tích vì kết quả phân tích sử dụng mô hình Uzan 

phù hợp với ứng xử của vật liệu cấp phối trong kết cấu áo đường. 

Ngoài ra, mô hình đơn giản và sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên 

cứu trên thế giới. 

 

CHƯƠNG 2. PHẦN MỀM ABAQUS VÀ ỨNG DỤNG PHÂN 

TÍCH ỨNG XỬ CƠ HỌC KẾT CẤU TRONG KẾT CẤU MẶT 

ĐƯỜNG MỀM DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG XE CHẠY 

 

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT-BIẾN 

DẠNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM THEO 

PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC 

2.1.1. Phương pháp phân tích dựa trên mô hình đàn hồi lớp 

2.1.1.1. Mô hình Boussinesq (1958): Mục đích là xác định chiều dày 

cần thiết để đảm bảo ứng suất do tải trọng xe chạy gây ra ở độ sâu 

thiết kế không vượt quá trị số ứng suất giới hạn. 

2.1.1.2. Mô hình 1 lớp: Các tác giả đã thiết lập được hệ thống các 

biểu đồ và bảng tra cho phép xác định các thành ứng suất theo 

phương ngang, thẳng đứng, hướng tâm và các biến dạng đàn hồi 

trong bán không gian đàn hồi vô hạn. 

2.1.1.3. Lý thuyết tính toán cho hệ nhiều lớp: Lý thuyết của 

Burmister cho phép giải quyết hệ đàn hồi nhiều lớp. 
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2.1.1.4. Các chương trình tính toán hỗ trợ phân tích ứng xử cơ học 

mặt đường dựa trên lý thuyết hệ đàn hồi tuyến tính nhiều lớp: Một 

số chương trình đã được phát triển: BISAR, KENLAYER… 

2.2.1.5. Chương trình tính toán mặt đường Alizé-LCPC: Alizé-

LCPC là phần mềm tính toán thiết kế kết cấu mặt đường được phát 

triển bởi Viện Nghiên cứu Cầu đường Paris (LCPC) và Uỷ ban 

nghiên cứu kỹ thuật đường bộ và đường cao tốc Pháp (SETRA) dựa 

trên mô hình lý thuyết đàn hồi lớp Burmister.  

2.1.2. Phương pháp phần tử hữu hạn: Một số chương trình phân 

tích ứng xử kết cấu mặt đường mềm sử dụng phương pháp phần tử 

hữu hạn có xét đến tính chất phi tuyến của vật liệu như: GT-PAVE 

(Tutumluer, 1995); ILLI-PAVE (Thompson và Garg, 1999); 

ABAQUS (Zaghloul et al, 1993) [12]… 

2.2. PHẦN MỀM ABAQUS VÀ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ỨNG 

XỬ CƠ HỌC MẶT ĐƯỜNG MỀM 

2.2.1. Giới thiệu phần mềm Abaqus: Abaqus là phần mềm được 

lập trình trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn, giải quyết được 

nhiều vấn đề về ứng suất - biến dạng, chuyển vị trong kết cấu. 

2.2.2. Cơ sở lý thuyết: Abaqus sử dụng phương pháp và thuật toán 

giải Newton để giải hệ phương trình tuyến tính tìm nghiệm là ứng 

suất hoặc biến dạng tại các nút. 

2.2.3. Các loại phần tử sử dụng trong tính toán của phần mềm 

Abaqus: Phần tử Solid đẳng tham số bậc một và bậc hai.  

2.2.4. Hệ đơn vị sử dụng trong Abaqus: Tác giả chọn hệ đo lường 

SI để phân tích trong toàn bộ nội dung luận văn. 

2.2.5. Phân tích ứng xử trong kết cấu mặt đường tuyến cao tốc 

Đà Nẵng - Quảng Ngãi dưới tác dụng của tải trọng trục tính 
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toán bằng phần mềm Abaqus 

2.2.5.1. Kết cấu áo đường và thông số tính toán: Luận văn chọn kết 

cấu mặt đường thiết kế cho dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 

đoạn từ Km16+629 đến Km16+680. Các đặc trưng tính toán của vật 

liệu được cho ở Bảng 2.2.  

Bảng 2.2. Đặc trưng tính toán của vật liệu theo 22TCN 211-06 [1] 

TT Lớp  
Chiều dày  Mô đun đàn hồi E (Mpa) Hệ số 

Poisson  

Tính 

chất  (m) (10-15)oC 30oC 60oC 

1 BTNC 12,5 0,05 2000 420 300 0,35 

Tuyến 

tính  

2 BTNC 19 0,08 1800 350 250 0,35 
3 CPĐD GCXM  0,15 500 500 500 0,35 
4 CPĐD loại I 0,3 300 300 300 0,35 
5 CPĐD loại II 0,3 250 250 250 0,35 

2.2.5.2. Mô hình hóa bài toán: Tiến hành với 2 trường hợp 01 lớp 

đất nền và trường hợp gồm các lớp kết cấu đã cho.  

2.3.  KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CƠ HỌC TRONG KẾT CẤU 

ÁO ĐƯỜNG TUYẾN CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI BẰNG 

PHẦN MỀM ABAQUS  

2.3.1. Ứng suất theo phương ngang σ11: trường hợp tải trọng trục 

tiêu chuẩn 100kN và 120kN ở các điều kiện nhiệt độ (10oC, 30oC và 

60oC). Kết quả được so sánh với kết quả phân tích trên phần mềm 

Alizé ở kết quả luận văn của tác giả Nguyễn Xuân Thọ [4]. 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 
Hình 2.16. Quan hệ ứng suất ngang σ11 và chiều sâu Z ở nhiệt độ 10oC 
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a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.17. Quan hệ ứng suất ngang σ11 và chiều sâu Z ở nhiệt độ 30oC 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.18. Quan hệ ứng suất ngang σ11 và chiều sâu Z ở nhiệt độ 60oC 
Nhận xét: Sự thay đổi vùng kéo, nén trong kết cấu áo đường và trị 
số ứng suất theo phương ngang trong trường hợp phân tích trên hai 
phần mềm Abaqus và Alizé cho kết quả không khác nhau nhiều. Sai 
số lớn nhất không vượt quá 10% đối với lớp mặt BTN và lớn nhất là 
14,5% tại vị trí trên bề mặt nền đất. Ứng suất theo phương ngang 
trong trường hợp một lớp đất nền nhỏ hơn nhiều so với trường hợp 
đầy đủ lớp kết cấu áo đường và chỉ chịu ứng suất nén (Hình 2.16). 
Ứng suất theo phương ngang thay đổi theo chiều sâu của kết cấu. 
Ứng suất kéo thường tập trung lớn nhất ở đáy lớp bê tông nhựa hoặc 
lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Điều này lý giải cho sự 
hình thành và phát triển vết nứt từ dưới lên. Tại lớp đất nền, càng 
xuống phía dưới, biến dạng theo phương ngang càng giảm nhanh. 
Ứng suất theo phương ngang xuất hiện trên gần mặt lớp kết cấu áo 
đường mà không truyền sâu xuống các lớp dưới nên làm vật liệu lớp 
mặt bị xô trượt, bong bật, bào mòn, dẫn đến phá hoại. 

- Trường hợp tải trọng trục P=120kN cho giá trị ứng suất theo 

phương ngang lớn hơn so với trường hợp P=100kN; giá trị ứng suất 
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kéo lớn nhất trong trường hợp P=120kN lớn hơn khoảng (1,01-1,06) 

lần trường hợp P=100kN. Trị số mô đun đàn hồi của BTN (hay nhiệt 

độ trong lớp mặt BTN) có ảnh hưởng đến độ lớn và vị trí xuất hiện 

ứng suất kéo lớn nhất theo phương ngang trong kết cấu áo đường. 

Nhiệt độ càng thấp, ứng suất kéo lớn nhất theo phương ngang càng 

cao. Ở nhiệt độ t=100C, giá trị ứng suất kéo lớn nhất tập trung ở đáy 

lớp bê tông nhựa còn trong trường hợp nhiệt độ t=300C và 600C giá 

trị này xuất hiện tại đáy lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. 
2.3.2. Ứng suất theo phương đứng σ22 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 
Hình 2.19. Quan hệ ứng suất theo phương đứng σ22 và chiều sâu Z ở 10oC 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 
Hình 2.20. Quan hệ ứng suất theo phương đứng σ22 và chiều sâu Z 30oC 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 
Hình 2.21. Quan hệ ứng suất theo phương đứng σ22 và chiều sâu Z ở 60oC 

Nhận xét: Kết quả tính toán theo Bousinessq và phần mềm Abaqus 

trong trường hợp một lớp đất nền cho thấy kết quả tính toán tương 
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đồng. Khi so sánh hai trường hợp chỉ gồm 01 lớp đất nền và đầy đủ 

lớp kết cấu áo đường thì tác dụng của các lớp kết cấu được nhìn thấy 

rõ ràng. Các lớp này tiếp nhận phần lớn sự gia tăng áp lực tác dụng 

gây phá hoại, chỉ có một phần nhỏ được truyền xuống lớp Subgrade. 

- Ứng suất theo phương đứng là ứng suất nén có trị số lớn nhất 

xấp xỉ với áp lực tác dụng ở lớp mặt BTN và giảm dần theo chiều 

sâu. Trường hợp tải trọng trục P=120kN cho giá trị ứng suất theo 

phương đứng lớn hơn so với trường hợp P=100kN. Giá trị ứng suất 

nén tại đỉnh lớp đất nền trong trường hợp P=120kN lớn hơn khoảng 

(1,1-1,4) lần so với trường hợp P=100kN. Độ cứng của kết cấu áo 

đường có ảnh hưởng đến phân bố ứng suất theo chiều sâu. BTN có 

mô đun đàn hồi càng cao tương ứng với nhiệt độ càng thấp, ứng suất 

nén càng giảm nhanh theo phương đứng. 
2.3.3. Biến dạng theo phương ngang ɛ11 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.22. Quan hệ biến dạng phương ngang ɛ11 và chiều sâu Z ở 10oC 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.23. Quan hệ biến dạng phương ngang ɛ11 và chiều sâu Z ở 30oC 
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a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.24. Quan hệ biến dạng phương ngang ɛ11 và chiều sâu Z ở 60oC 

Nhận xét: Giá trị biến dạng theo phương ngang trung bình tại đáy 

lớp trên và lớp dưới khi tính toán theo phần mềm Abaqus xấp xỉ với 

giá trị của phần mềm Alizé - LCPC. Độ lớn của tải trọng và mô đun 

đàn hồi của BTN có ảnh hưởng đến ứng xử trong lớp mặt BTN: 

Trường hợp tải trọng trục tác dụng P=100kN, ở nhiệt độ t=10oC, tại 

tâm tác dụng của tải trọng, đáy bê tông nhựa lớp trên chịu nén (ɛ11 < 

0), thay vì chịu kéo (ɛ11 > 0) như trường hợp ở nhiệt độ t=30oC và 

60oC. Đáy bê tông nhựa lớp dưới chỉ chịu kéo, biến dạng kéo càng 

lớn khi nhiệt độ càng thấp (xem Bảng 2.7); Trường hợp tải trọng trục 

120kN, đáy bê tông nhựa lớp trên chịu nén (ɛ11 < 0) ở nhiệt độ 10oC 

và nhiệt độ 30oC, chỉ chịu kéo (ɛ11 > 0) ở nhiệt độ 60oC. Đáy bê tông 

nhựa lớp dưới chỉ chịu kéo, biến dạng kéo càng lớn khi nhiệt độ 

càng thấp. Trị số biến dạng kéo lớn hơn trường hợp chịu tải trọng 

100kN ở nhiệt độ 10oC, ngược lại nhỏ hơn ở nhiệt độ 30oC và 60oC. 

2.3.4. Biến dạng thẳng đứng ɛ22 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.25. Quan hệ biến dạng ɛ22 và chiều sâu Z ở nhiệt độ 10oC 
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a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.26. Quan hệ biến dạng ɛ22 và chiều sâu Z ở nhiệt độ 30oC 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.27. Quan hệ biến dạng ɛ22 và chiều sâu Z ở nhiệt độ 60oC 

Nhận xét: Biến dạng theo phương đứng đạt giá trị lớn nhất tại mặt 

tiếp xúc giữa lớp bê tông nhựa và lớp móng. Giá trị biến dạng theo 

phương đứng trong trường hợp chịu tải trọng trục P=120kN lớn hơn 

so với trường hợp P=100kN. Giá trị biến dạng lớn nhất trong trường 

hợp P=120KN lớn hơn khoảng (1,2-1,3) lần trường hợp P=100kN. 

Nhiệt độ (hay mô đun đàn hồi) của lớp mặt BTN có ảnh hưởng lớn 

đến ứng xử cơ học và độ lớn của biến dạng thẳng đứng ɛ22 của lớp 

mặt BTN. Giá trị biến dạng lớn nhất theo phương đứng càng nhỏ khi 

nhiệt độ càng thấp. BTN chịu biến dạng kéo (ɛ22 > 0) ở nhiệt độ 

t=100C và biến dạng nén ở trường hợp nhiệt độ t=300C và 600C. 
2.3.6. Độ võng mặt đường w22 tại tâm trục bánh xe 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.28. Quan hệ độ võng mặt đường w22 và chiều sâu Z ở 10oC 
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a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.29. Quan hệ độ võng mặt đường w22 và chiều sâu Z ở 30oC 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 2.30. Quan hệ độ võng mặt đường w22 và chiều sâu Z ở 60oC 

Nhận xét: Lớp nền đất Subgrade cũng là một bộ phận của kết cấu áo 

đường vì lớp này cũng tham gia chịu lực thẳng đứng truyền xuống từ 

áo đường, đặc biệt là với áo đường có cường độ thấp thì nền đất 

càng chịu nhiều, biến dạng của nền đất chịu tải trọng sẽ chiếm tỷ lệ 

lớn trong toàn bộ biến dạng chung của kết cấu (khoảng 45-60%). Độ 

võng mặt đường tại tâm trục bánh xe khi tính toán theo phần mềm 

Abaqus xấp xỉ với giá trị của phần mềm Alizé - LCPC. Sai số lớn 

nhất cho tất cả trường hợp đều nhỏ hơn 2,5%. 

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Có nhiều lý thuyết được phát triển để xác định ứng suất, biến 

dạng trong các lớp kết cấu áo đường mềm, trong đó lý thuyết đàn hồi 

lớp và phương pháp phần tử hữu hạn là các lý thuyết đã và đang 

được sử dụng phổ biến cho các phần mềm tính toán theo phương 

pháp cơ học - thực nghiệm hiện nay. Một trong các phần mềm tính 

toán theo phương pháp phần tử hữu hạn là phần mềm Abaqus, hiện 
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đang được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. 

Sử dụng phần mềm Abaqus, tiến hành phân tích xác định ứng 

suất - biến dạng trong các lớp kết cấu áo đường cho trường hợp tải 

trọng trục tính toán tiêu chuẩn 100kN và 120kN ở các điều kiện 

nhiệt độ 10oC, 30oC và 60oC cho kết cấu mặt đường dự án cao tốc 

Đà Nẵng - Quảng Ngãi. So sánh kết quả phân tích với kết quả tính 

toán được thực hiện trên phần mềm Alizé - LCPC [4] và Bousinessq 

cho thấy kết quả tính toán khá tương đồng. Tuy nhiên có sự sai khác 

cục bộ tại một số vị trí tiếp xúc giữa các lớp kết cấu giữa phần mềm 

Abaqus và Alizé - LCPC. Điều này có thể được giải thích bởi phần 

mềm Alizé - LCPC dựa trên mô hình lý thuyết đàn hồi lớp 

Burmister, mỗi lớp có chiều dày hữu hạn, ngoại trừ lớp cuối cùng 

(nền đất) có chiều dày vô hạn. Điều này dẫn đến giá trị tại mặt phân 

cách giữa các lớp không thay đổi, hoặc thay đổi rất nhỏ. Phần mềm 

Abaqus dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, cơ sở của phương 

pháp này là làm rời rạc hóa miền xác định của bài toán, bằng cách 

chia nó thành nhiều miền con (phần tử). Các phần tử này được liên 

kết với nhau tại các điểm nút chung. Vì vậy việc chia lưới có ảnh 

hưởng đến kết quả phân tích tại mặt phân cách giữa các lớp. 

Kết quả phân tích trên phần mềm Abaqus cho thấy ứng xử cơ học 

của kết cấu áo đường chịu ảnh hưởng bởi các đặc tính vật liệu (mô 

đun đàn hồi, hệ số Poisson ν). Trong chương này, kết quả phân tích 

được thực hiện trên cơ sở giả định vật liệu lớp móng là đàn hồi tuyến 

tính, đẳng hướng. Để nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất phi tuyến 

của vật liệu lớp móng đến ứng xử cơ học của kết cấu áo đường dưới 

tác dụng của tải trọng, luận văn chọn mô hình Uzan để thực hiện 

phân tích ở chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG TRONG KẾT CẤU 

ÁO ĐƯỜNG MỀM CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG XE 

CHẠY CÓ XÉT ĐẾN TÍNH CHẤT PHI TUYẾN CỦA VẬT 

LIỆU LỚP MÓNG 

 

3.1. KHÁI NIỆM VỀ TÍNH CHẤT PHI TUYẾN CỦA VẬT LIỆU 

Abaqus đã có nhiều giao diện được cải tiến để xác định các mô 

hình vật liệu do người dùng định nghĩa thông qua chương trình con 

Umat, tạo điều kiện kết hợp các mô hình khác nhau mà không ảnh 

hưởng đến mã chính của chương trình. Việc thực hiện mô hình phải 

sử dụng chương trình con bằng cách sử dụng mã Fortran.  

3.2. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 

3.2.1. Kết cấu áo đường và số liệu tính toán: Để phân tích ảnh 

hưởng tính chất phi tuyến của vật liệu lớp móng đến ứng suất - biến 

dạng trong kết cấu mặt đường mềm và kiểm chứng độ chính xác của 

kết quả phân tích tác giả sử dụng phần mềm Abaqus và so sánh với 

kết quả tính toán của Kim [12] trong trường hợp tính chất vật liệu là 

đàn hồi tuyến tính và phi tuyến. 

Mặt đường chịu tác dụng của tải trọng có đường kính tác dụng 

D= 30,4cm và áp lực 0,55MPa. Tính chất vật liệu của kết cấu mặt 

đường được giả định như ở Bảng 3.1. Tính chất của vật liệu lớp 

móng tham khảo nghiên cứu của Kim [12] thể hiện tại Bảng 3.2. 
Bảng 3.1. Số liệu đầu vào các lớp kết cấu áo đường  

T
T 

Lớp  
Chiều 

dày  
(m) 

Mô đun 
đàn hồi  
(Mpa) 

Hệ số 
Poisson v 

Tính chất 
vật liệu lớp 

móng  
1 BTN  0,076 2759 0,35 

Phi tuyến 
tính 

2 CPĐD 0,305 tùy biến tùy biến 
3 Nền đất    41,4 0,45 
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Bảng 3.2. Số liệu tính toán lớp móng kết cấu áo đường theo Kim [12] 

Mô hình vật liệu  Thông số vật liệu 
Tuyến tính  M = 207 (Mpa); ν = 0,4 

Uzan  K1 = 4,1 (Mpa); ν = 0,4; K2=0,64; K3= 0,065 

3.3.2. Kết quả phân tích bằng phần mềm Abaqus cho 2 trường 

hợp lớp móng tuyến tính và phi tuyến 

Hình 3.14, Hình 3.15 và Hình 3.16 thể hiện quan hệ ứng suất, 

biến dạng, độ võng của kết cấu áo đường theo chiều sâu Z của kết 

cấu áo đường được tính toán bởi phần mềm Abaqus. So sánh kết quả 

với kết quả được thực hiện bởi Kim [12] cho thấy sự sai khác không 

lớn.  

  
a) Ứng suất theo phương ngang σ11 b) Ứng suất theo phương đứng σ22 

Hình 3.14. Biểu đồ quan hệ ứng suất σ với chiều sâu Z 

  
a) Biến dạng theo phương ngang ɛ11 b) Biến dạng theo phương đứng ɛ22 

Hình 3.15. Biểu đồ quan hệ biến dạng ɛ với chiều sâu Z 

 
Hình 3.16. Biểu đồ quan hệ độ võng mặt đường w22 với chiều sâu Z 
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Nhận xét: Kết quả so sánh với Kim [12] cho thấy kết quả tính toán 

khá tương đồng. Trường hợp ứng suất theo phương ngang tại đáy 

lớp bê tông nhựa nằm trong khoảng giá trị trung bình hai điểm của 

lớp trên và lớp dưới. Trường hợp tính chất phi tuyến của vật liệu lớp 

móng được xét đến có ảnh hưởng đáng kể đối với các ứng xử mặt 

đường, đặc biệt là biến dạng ở đáy của lớp BTN Asphalt (AC), biến 

dạng thẳng đứng trên lớp nền đất Subgrade và độ võng của kết cấu 

áo đường. Tính chất phi tuyến của vật liệu lớp móng gây ra sự gia 

tăng khoảng 20% độ võng kết cấu áo đường, 35% biến dạng kéo ở 

đáy của lớp BTN Asphalt, 35% biến dạng thẳng đứng tại đỉnh lớp 

móng CPĐD và 25% tại đỉnh lớp đất nền Subgrade. 

3.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT-BIẾN DẠNG TRONG KẾT 

CẤU MẶT ĐƯỜNG DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG QUẢNG NGÃI 

TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ XÉT ĐẾN TÍNH CHẤT PHI TUYẾN 

CỦA VẬT LIỆU LỚP MÓNG 

3.3.1. Thông số tính toán của vật liệu lớp móng: Lựa chọn kết cấu 

mặt đường dự án Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn từ Km16+629 

đến Km16+680. Kết quả phân tích được thực hiện cho trường hợp 

nhiệt độ 30oC và so sánh với kết quả đã được thực hiện ở Chương 2. 

Tính chất phi tuyến của vật liệu lớp móng cấp phối đá dăm tham 

khảo nghiên cứu của Taciroglu [10] thể hiện tại Bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Số liệu tính toán của vật liệu lớp móng theo Taciroglu [10] 
Mô hình vật liệu  Thông số vật liệu 

Tuyến tính  M = 250 (300) (Mpa); ν = 0,35 

 Uzan K1 = 180 (Mpa); ν = 0,33; k2 = 0,22; k3 = 0,07 

3.3.2. Kết quả phân tích  

Hình 3.17 đến Hình 3.21 thể hiện các mối quan hệ ứng suất, biến 

dạng, độ võng của kết cấu áo đường với chiều sâu Z.  
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3.3.2.1. Quan hệ ứng suất ngang σ11 và chiều sâu Z 

  

a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 
Hình 3.17. Quan hệ ứng suất ngang σ11 và chiều sâu Z 

Nhận xét: Tính chất phi tuyến của vật liệu lớp móng và độ lớn của 

tải trọng có ảnh hưởng đáng kể đến ứng suất theo phương ngang 

trong các lớp kết cấu áo đường, đặc biệt tại đáy lớp móng CPĐD gia 

cố xi măng, nó gây ra sự gia tăng giá trị ứng suất khoảng 60% (Hình 

3.17). Trong trường hợp tải trọng trục tác dụng P=120kN có sự thay 

đổi vùng chịu kéo, nén tại đỉnh lớp CPĐD loại 1. Đối với trường hợp 

tuyến tính, tại đỉnh lớp CPDD loại 1 xuất hiện vùng chịu nén. Đối 

với trường hợp phi tuyến, xuất hiện vùng chịu kéo. 

3.3.2.2. Quan hệ ứng suất theo phương đứng σ22 và chiều sâu Z : 

Tính chất phi tuyến có ảnh hưởng đáng kể đến ứng suất theo 

phương đứng, đặc biệt ở đáy lớp CPĐD gia cố xi măng, nó gây ra sự 

gia tăng giá trị ứng suất khoảng 21% (Z=0,28m; Hình 3.18). Tuy 

nhiên khi xét cả hệ kết cấu thì không thay đổi nhiều so với trường 

hợp lớp móng tuyến tính. 

  
 a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm  b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 3.18. Quan hệ ứng suất theo phương đứng σ22 và chiều sâu Z  
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3.3.2.3. Quan hệ biến dạng theo phương ngang ɛ11 và chiều sâu Z 

Đối với tải trọng trục tác dụng P=100kN, trường hợp lớp móng 

phi tuyến làm thay đổi vùng chịu nén từ đỉnh lớp BTNC 12,5 sang 

đỉnh lớp BTNC 19. Ngoài ra ở cả hai trường hợp tải trọng, tính chất 

phi tuyến gây ra sự gia tăng giá trị biến dạng theo phương ngang tại 

đáy lớp BTNC12,5 (Z=0,05m) và lớp BTNC19 (Z=0,13m) khoảng 

70% (Hình 3.19). 

a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 
Hình 3.19. Quan hệ biến dạng theo phương ngang ɛ11 và chiều sâu Z 

3.3.2.4. Quan hệ biến dạng theo phương đứng ɛ22 và chiều sâu Z 

Hình 3.20 thể hiện quan hệ giữa biến dạng theo phương đứng và 

chiều sâu Z cho 2 trường hợp tải trọng tác dụng 100kN và 120kN. 

a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 
Hình 3.20. Quan hệ biến dạng theo phương đứng ɛ22 và chiều sâu Z  

Nhận xét: Tính chất phi tuyến gây ra sự gia tăng giá trị biến dạng 

theo phương đứng tại đỉnh lớp móng CPĐD (Z=0,28m) lên khoảng 

30% và đỉnh lớp đất nền Subgrade (Z=0,88m) khoảng 16%. 
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3.3.2.5. Quan hệ độ võng mặt đường w22 và chiều sâu Z 

  
a) Tải trọng trục P=100kN, D=33cm b) Tải trọng trục P=120kN, D=36cm 

Hình 3.21. Quan hệ độ võng mặt đường w22 và chiều sâu Z  

Nhận xét: Tính chất phi tuyến gây ra sự gia tăng giá trị độ võng mặt 

đường tại tâm trục bánh xe khoảng 12%. 

- So sánh ứng xử kết cấu áo đường trong trường hợp mặt đường 

thiết kế cho dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và kết cấu giả 

định theo Kim [12] ở mục 3.2, kết quả cho thấy tính chất phi tuyến 

của vật liệu lớp móng trong trường hợp kết cấu đơn giản, gồm ít lớp 

vật liệu sẽ ảnh hưởng lớn đến biến dạng thẳng đứng tại đỉnh lớp đất 

nền Subgrade và độ võng của toàn kết cấu mặt đường, còn trong 

trường hợp thiết kế với nhiều lớp kết cấu, sẽ ảnh hưởng lớn đến biến 

dạng theo phương ngang trong lớp BTN và ứng suất tại đáy lớp 

móng CPĐD gia cố xi măng. 

- Tính chất, thông số vật liệu đưa vào tính toán tham khảo một số 

tài liệu nghiên cứu đã được công bố. Tuy nhiên, để dự đoán chính 

xác ứng xử của kết cấu áo đường cần thí nghiệm để xác định cụ thể, 

chính xác các thông số đầu vào của vật liệu và nó sẽ ảnh hưởng lớn 

đến kết quả tính.   

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Để mô tả ứng xử của kết cấu áo đường có xét đến tính chất phi 

tuyến của vật liệu lớp móng, tác giả đã sử dụng mô hình Uzan được 
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lập trình trong chương trình con mô hình vật liệu Umat do người 

dùng định nghĩa của phần mềm phần tử hữu hạn Abaqus. Các thuộc 

tính phụ thuộc ứng suất của lớp móng tạo thành một phần giải pháp 

phi tuyến cho phân tích kết cấu áo đường. Kết quả tính toán được thể 

hiện trong hai trường hợp mặt đường thiết kế cho dự án Cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi và kết cấu giả định theo Kim [12]. 

Ứng xử cơ học trong các lớp kết cấu và bề mặt mặt đường trong 2 

trường hợp giả định vật liệu lớp móng có tính chất đàn hồi và tính 

chất phi tuyến là khác nhau, cho cả hai trường hợp kết cấu đề xuất 

bởi Kim [12] và kết cấu mặt đường tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng 

Ngãi. Trường hợp có xét đến tính chất phi tuyến, trạng thái ứng suất 

và biến dạng trong kết cấu lớn hơn so với trường hợp giả định vật 

liệu lớp móng có tính chất đàn hồi tuyến tính. 

 

KẾT LUẬN  

1. KẾT LUẬN  

Sự làm việc của kết cấu áo đường mềm dưới tác dụng của tải 

trọng xe chạy và các yếu tố khí hậu thời tiết là phức tạp do tính chất 

đàn hồi phi tuyến của các lớp vật liệu và đặc trưng cường độ tính 

toán của vật liệu thay đổi theo trạng thái ứng suất và điều kiện nhiệt 

độ môi trường. Có nhiều phương pháp thiết kế mặt đường đã được 

phát triển, trong đó mô hình cơ học - thực nghiệm có thể xem là một 

phương pháp thiết kế mới đã và đang được nghiên cứu áp dụng ở 

nhiều nước tiên tiến trên thế giới. 

Các mô hình mô đun đàn hồi khác nhau cho vật liệu cấp phối 

không gia cố chất liên kết đã được đưa ra. Những yếu tố ảnh hưởng 

đến kết cấu với tải lặp lại trong phòng thí nghiệm được xem xét chủ 
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yếu dưới dạng các trạng thái ứng suất. Các mô hình này được đề 

xuất sử dụng trong thiết kế và phân tích kết cấu áo đường. Mô đun 

đàn hồi thay đổi tùy thuộc vào loại vật liệu, trạng thái ứng suất áp 

dụng và các mô hình được phát triển gần đây đã phù hợp với điều 

kiện ứng suất và dự đoán chính xác ứng xử của kết cấu áo đường đàn 

hồi.  

Có nhiều lý thuyết được phát triển để xác định ứng suất, biến 

dạng trong các lớp kết cấu áo đường mềm, trong đó lý thuyết đàn hồi 

lớp và phương pháp phần tử hữu hạn là các lý thuyết đã và đang 

được sử dụng phổ biến cho các phần mềm tính toán theo phương 

pháp cơ học - thực nghiệm hiện nay. Một trong các phần mềm tính 

toán theo phương pháp phần tử hữu hạn là phần mềm Abaqus, hiện 

đang được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. 

Luận văn sử dụng phần mềm Abaqus phân tích ứng xử cơ học 

của kết cấu mặt đường dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thông 

qua việc tính toán ứng suất - biến dạng trong các lớp kết cấu áo 

đường và độ võng mặt đường, cho trường hợp tải trọng tải trọng trục 

tính toán tiêu chuẩn 100kN và 120kN, ở điều kiện nhiệt độ 10oC, 

30oC và 60oC. So sánh kết quả phân tích với kết quả tính toán được 

thực hiện trên phần mềm Alizé - LCPC [4] và công thức cơ học 

Bousiness q cho thấy kết quả tính toán khá tương đồng. Kết quả 

phân tích cho thấy ứng suất - biến dạng trong kết cấu áo đường mềm 

chịu ảnh hưởng bởi các đặc tính vật liệu (mô đun đàn hồi, hệ số 

Poisson ν).  

Để mô tả ứng xử của kết cấu áo đường có xét đến tính chất phi 

tuyến của vật liệu lớp móng, luận văn sử dụng mô hình Uzan được 

lập trình trong chương trình con mô hình vật liệu Umat do người 
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dùng định nghĩa của phần mềm tính toán Abaqus. Các thuộc tính 

phụ thuộc ứng suất của lớp móng tạo thành một phần giải pháp phi 

tuyến cho phân tích kết cấu áo đường. Kết quả tính toán được thực 

hiện trên kết cấu đề xuất bởi Kim [12] và kết cấu mặt đường dự án 

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

So với các giải pháp đàn hồi tuyến tính, tức là một mô đun được 

gán cho toàn bộ lớp móng. Kết quả thu được từ tính toán phân tích 

phi tuyến lớp móng của kết cấu áo đường cho thấy ứng suất - biến 

dạng trong trường hợp giả định vật liệu lớp móng có tính chất đàn 

hồi tuyến tính và tính chất phi tuyến là khác nhau. Với tải trọng trục 

tác dụng có độ lớn như nhau, trị số ứng suất-biến dạng và độ võng 

mặt đường trong trường hợp vật liệu lớp móng có tính chất phi tuyến 

cao hơn so với trường hợp xem lớp móng là đàn hồi tuyến tính.  

Kết quả phân tích cũng cho thấy tác động đáng kể của tính chất 

vật liệu phi tuyến đối với các ứng xử mặt đường quan trọng được dự 

đoán như là biến dạng kéo ở đáy của lớp bê tông nhựa liên quan đến 

hiện tượng nứt phản ánh trong lớp mặt bê tông nhựa và biến dạng 

thẳng đứng trên đỉnh lớp móng CPĐD và lớp nền đất Subgrade liên 

quan đến hiện tượng biến dạng (lún) của mặt đường. 
 


