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Bê tông nhựa - Phƣơng pháp thử Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn
Asphalt Concrete - Test methods Part 8: Determination of Compaction Coefficient

1 Phạm vi áp dụng
Độ chặt lu lèn của bê tông nhựa (BTN) là một trong các chỉ tiêu phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng lu lèn
trong quá trình thi công và kiểm tra nghiệm thu mặt đường BTN .

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
ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên
bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8860-1 : 2011, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall.
TCVN 8860-5 : 2011, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích
của bê tông nhựa đã đầm nén.

3 Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:
Hệ số độ chặt lu lèn (Compaction Coefficient)
Chỉ tiêu phản ánh mức độ lu lèn BTN tại hiện trường. Hệ số độ chặt lu lèn là tỷ lệ phần trăm của khối lượng
thể tích BTN được đầm nén trên hiện trường bởi các thiết bị thi công so với khối lượng thể tích của BTN
được đầm nén theo phương pháp Marshall tại phòng thí nghiệm.

4 Xác định hệ số độ chặt lu lèn
4.1 Độ chặt lu lèn của bê tông nhựa, ký hiệu là K, tính bằng phần trăm, chính xác tới 0,1%, được xác định
theo công thức:

K

 mHTb
x100
m b
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trong đó:
mbHT

là khối lượng thể tích của BTN đã đầm nén hiện trường, tính bằng gam trên centimét khối
(g/cm3);

mb

là khối lượng thể tích của BTN đầm nén theo phương pháp Marshall, tính bằng gam trên
centimét khối (g/cm3).

4.2 Xác định khối lượng thể tích của BTN đã đầm nén hiện trường (mbHT )
4.2.1 Tại vị trí mặt đường BTN đã lu lèn cần xác định độ chặt lu lèn (K), tiến hành khoan mẫu BTN theo 3.3.4,
TCVN 8860-1 : 2011.
4.2.2 Xác định khối lượng thể tích của của BTN đã đầm nén hiện trường (mbHT ) theo quy định tại TCVN
8860-5: 2011
4.3 Xác định khối lượng thể tích của BTN đầm nén trong phòng thử nghiệm (mb)
4.3.1 Khối lượng thể tích của BTN đầm nén trong phòng thử nghiệm (mb) xác định bằng giá trị khối lượng
thể tích mẫu đúc Marshall tại trạm trộn bê tông nhựa tương ứng với ca thi công có chứa lý trình kiểm tra theo
TCVN 8860-5 : 2011.
4.3.2 Trường hợp không có số liệu theo 4.3.1, tiến hành các bước sau:
- Lấy mẫu BTN mặt đường từ các lý trình tương ứng;
- Làm tơi mẫu BTN, đúc chế bị 03 mẫu Marshall theo 3.3.3, TCVN8860-1: 2011;
- Xác định khối lượng thể tích của BTN trên các mẫu đúc Marshall theo quy định tại quy định tại TCVN 88605: 2011.
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