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1. Lịch sử của thiết bị FWD 

1955 Sự phát minh của cần Benkelman ở Mỹ  

1956 Sự phát minh của máy thí nghiệm va chạm bởi Mr.Asai,…, 
từ Nhật Bản 

1962 Sự phát minh của FWD (loại giảm tải) trong nghiên cứu 
đường quốc lộ của người Đan Mạch 

1983 FWD được giới thiệu ở Nhật Bản lần đầu tiên. 

                 Viện nghiên cứu cảng và sân bay 

                 Viện nghiên cứu công nghệ Hokkaido 

1990 Nhóm nghiên cứu FWD bắt đầu nghiên cứu áp dụng FWD 

2006 Sự thành lập của nhóm nghiên cứu chuẩn đoán mặt đường 
NPO 



2. Giới thiệu thiết bị chuẩn đoán mặt đường 

Kiểu FWD trong xe  Kiểu FWD trong xe kéo  

FWD  

Kiểu FWD cầm tay  



Cấu tạo chung của FWD 

たわみセンサ

重 錘Quả nặng 
Rơi tự do 

Lò xo (quả nặng đơn) 

Tấm tải trọng 

Bề mặt 

Load cell 
(phát hiện tải) 

Giảm xóc+ 
   can thiệp 

 ( quả nặng kép) 

Bộ xử lý dữ liệu 

Cảm biến đo lún 

Đường cong lún 



Phương pháp áp dụng số liệu FWD 

 Đường cong lún kết nối các giá trị đỉnh của những độ lún, được 
đo bằng các cảm biến đo lún, được phân tích và sau đó độ 
cứng của mặt đường, nền, v.v. được đánh giá. 

たわみセンサ

衝撃荷重 (49kN)

たわみ形状舗装
D0 D200

D300

D450

D600 D900 D1500

D荷重中心からの距離[mm]

Trọng lượng tác động 
(49kN) 

Cảm biến đo lún 

Dkhoảng cách từ tâm của trọng lượng[mm] 

Đường cong lún 
Mặt đường 



Mối liên quan giữa độ lún và kết cấu  
mặt đường 

 

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

載荷板中心からの距離(mm)

(a)表層と路床が硬い場合

(b)表層が柔らかく路床が硬い場合

(c)表層と路床が柔らかい場合

(a) Bề mặt thô và móng 
cứng 

(b)  Bề mặt mềm và 
móng cứng 

(c) Bề mặt thô và móng 
mềm 

Khoảng cách từ tâm của trọng lượng ( mm) 

(a) Khi bề mặt thô và móng cứng 

(b) Khi bề mặt mềm móng cứng 

(c) Khi bề mặt thô và móng mềm 



Phương pháp ứng dụng thực tế 

Mặt đường Asphalt  Mặt đường bê tông 

Mục đánh 
giá 

• Sức chống đỡ của toàn bộ mặt 
đường 

• Độ dày tương đương với tuổi 
thọ còn lại 

• Sức chống đỡ của móng 

• Modul đàn hồi của lớp Asphalt  

• Tuổi thọ phục vụ còn lại 

• Khả năng phân phối tải trọng 
của tấm bê tông 

• Sự tồn tại của lỗ khí/ lỗ rỗng 
dưới tấm bê tông 

• Khả năng truyền tải trọng tại 
các mối liên kết và vết nứt 

 

Xây dựng 
phương án 
duy tu bảo 

dưỡng 

• Quyết định mức độ hư hỏng 
mặt đường 

• Quyết định thời gian bảo 
dưỡng 

• Lựa chọn phương pháp sửa 
chữa 

• Lựa chọn phương pháp sửa 
chữa 

• Quyết định khả năng truyền 
tải trọng 

• Kiểm tra lỗ rỗng 



Cấu tạo chung của of FWD cầm tay 

 

緩衝用

バッファ

重 錘

Thiết bị ghi 

Cơ cấu rơi tự do 

Quả nặng 

Đệm cho giảm 
xóc 

Cảm biến đo 
lực Tấm gia tải 

Cảm biến đo lún ngoài 
(0 to N) 

Cảm biến đo lún 

Bề mặt đo 



Phương pháp ứng dụng thực tế 

Mặt đường Asphalt Mặt đường dạng khối 

Mục đánh giá • Sự đánh giá độ cứng của móng và 
nền 

• Đặc điểm lún 

• Sức chống đỡ của lớp nền 

• Khả năng truyền tải trọng tại các 
mối nối 

• Khả năng phân phối tải 

Xây dựng 
phương án 
duy tu bảo 

dưỡng 

• Sự tính toán modul độ cứng nền 
K 

• Điều tra nguồn gốc hư hại (góc, 
mối nối, lún) 

• Sự quyết định khả năng tuyền tải 
trọng  

• Sự quyết định sức chống đỡ của 
lớp nền 

• Áp dụng kiểm tra hố đào 



3. Phương pháp chuẩn đoán mặt đường 
 

D0－D200 

D0 D200 D1500 

 
アスファルト混合物層 

Phạm vi bị ảnh hưởng bởi tải trọng 

① D0        : sự đánh giá sức chịu tải của toàn bộ mặt đường 

② D0－D1500 : sự đánh giá độ dày tương đương với tuổi thọ còn lại 

③ D1500        ：sự đánh giá sức chịu tải của nền 

④ D0－D200 ：sự đánh giá modul đàn hồi của lớp asphalt 

Lớp Asphalt 

Lớp móng trên 

Móng dưới 

Nền Phân phối tải trọng 

Độ lún chênh lệch 

Đường cong lún 

Quả nặng tác dụng 



① Đánh giá sức chịu tải của toàn bộ mặt đường 

Lưu lượng giao 

thông dự kiến 

cho mặt đường 
(xe/ngày・làn) 

Nhỏ hơn 

100 
100 ～250 250 ～1000 

1,000 ～ 

3,000 

Lớn hơn 

3,000 

Cấp giao thông 

thiết kế 
N3 N4 N5 N6 N7 

Độ võng cho 
phép（μm） 

【khi mới xây】 
800 600 400 300 200 

Độ võng cho 
phép（μm） 

【trong quá trình 

sử dụng】 

1,300 900 600 400 300 

Độ võng cho phép theo cấp giao thông（D0） 

Phương pháp đánh giá dựa trên độ lún 



② Ước tính độ dày tương đương với tuổi thọ 

còn lại 

TA0    ：độ dày tương đường với tuổi thọ còn lại (cm) 
D0      ：độ lún tại tâm của tấm gia tải (μm) 
D1500：độ lún tại 1500mm từ tâm của tấm gia tải (μm) 

 ③ Đánh giá sức chịu tải của nền 

CBRsg：CBR của nền (%) 
 

D1500   ：Độ lún tại 500mm từ tâm của tấm gia tải (μm) 

TA0 =
− 25.8log

D0 
−D1500

103
+11.1 

CBRsg = 

1,000

D1500

 



 ④ Đánh giá modul đàn hồi của lớp composite 

Asphalt  

E1    ：Modul đàn hồi cho lớp Asphalt (MPa) 
 

D0    ：Độ lún tại tâm của tấm gia tải (μm) 
 

D200：Độ lún tại 200mm từ tâm của tấm gia tải (μm) 
 

H1    ：Độ dày của lớp asphalt (cm) 

E1 
= 

2,352
D0 

− D200

103

−1.25

h1

 



Phân tích sau 

 

D0－D200 

D0 D200 D1500 

 
アスファルト混合物層 

Modul đàn hồi của mỗi lớp được 

thay đổi để phù hợp với đường cong 

lún thu được từ việc đo đến giá trị 

thu được từ phân tích. 

Lớp Asphalt tổng hợp 

Lớp móng trên 

Móng dưới 

Nền Phân phối tải trọng 

Chênh lệch lún 

Đường cong lún 

Tải trọng tác dụng 



4. Dòng lựa chọn phương pháp tái tạo 

Kết quả đo của FWD 

D0＜Giá trị 

tiêu chuẩn 

CBRsg ＞ 
3％ 

CÓ 

Không tái tạo 
Không 

Sự cải tạo móng, mặt 

Trang kế 

CÓ 

Cấp giao 
thông thiết kế 

Giá trị tiêu 
chuẩn (μm) 

N4 600 

N5 400 

N6 300 

N7 200 Không 



4. Dòng lựa chọn phương pháp tái tạo 

Trang trước 

Có vấn đề với mặt 
đường  

Tính toán STA 

15＜STa 5＜STa≦15 Sta <5 

E1≧6,000
MPa 

E1≧6,000
MPa 

Xây dựng lại từ 
lớp nền  

Xây dựng lại từ 
lớp Asphalt 

Lớp phủ Mill và lớp phủ 

CÓ 

Không CÓ 

Không 

STa（Ta ngắn) 
 ＝Tao – Ta cần thiết 


