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Pendahuluan

Penyusunan buku “Pedoman Pemanfaatan Asbuton” ini, dimaksudkan untuk membantu
dalam memperbaiki dan meningkatkan pemahaman tentang penggunaan Asbuton untuk
pekerjaan perkerasan beraspal, baik untuk campuran beraspal panas maupun campuran
beraspal dingin. Dengan buku pedoman ini, diharapkan dapat memberikan keterangan
yang cukup bagi perencana dan pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan
pekerjaan perkerasan beraspal yang menggunakan Asbuton sehingga didapatkan kinerja
perkerasan beraspal sesuai dengan perencanaan.
Buku Pedoman Pemanfaatan Asbuton ini disajikan dalam 6 buku, dengan ruang lingkup

sebagai berikut:

 Buku 1. Umum

Menguraikan tentang deposit, sifat bitumen dan mineral asbuton, perkembangan dan
prospek pemanfaatannya, illustrasi pengolahan asbuton serta menguraikan jenis-jenis
Asbuton olahan sebagai bahan campuran beraspal. Di samping itu, menguraikan juga
keunggulan penggunaan Asbuton secara teknik serta gambaran manfaat secara
finansial.

Buku 1 ini menguraikan juga hal-hal yang penting dalam pengelolaan lingkungan pada
saat pelaksanaan konstruksi perkerasan beraspal, serta permasalahan pada
perencanaan dan pelaksanaan.

 Buku 2. Pengambilan dan pengujian bahan serta pengujian campuran beraspal
Menguraikan tata cara pengambilan contoh bahan, pengujian bahan (aspal dan
agregat) dan pengujian campuran atau lapis beraspal. Tata cara pengambilan contoh
bahan dan cara pengujian tersebut, diuraikan secara ringkas dan hal ini diperlukan
untuk menentukan sifat-sifat bahan yang menjadi parameter mutu, baik bahan yang
akan atau telah digunakan dapat dievaluasi.

 Buku 3. Campuran beraspal panas dengan asbuton olahan

Menguraikan persyaratan bahan, campuran, hasil pelaksanaan dan persyaratan
peralatan. Disamping itu, menguraikan juga tata cara pembuatan formula campuran
rencana, formula campuran kerja serta tata cara pelaksanaan pencampuran di unit
pusat pencampur, pelaksanaan penghamparan, pelaksanaan pemadatan dan tata
cara pengendalian mutu pekerjaan campuran beraspal panas dengan Asbuton
olahan.

 Buku 4. Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir

Menguraikan tentang persyaratan bahan, campuran, hasil pelaksanaan dan
persyaratan peralatan. Disamping itu, menguraikan juga tata cara pembuatan formula
campuran rencana, formula campuran kerja serta tata cara pelaksanaan
pencampuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir di unit pusat pencampur,
pelaksanaan penghamparan, pelaksanaan pemadatan dan tata cara pengendalian
mutu pekerjaan.

 Buku 5. Campuran beraspal dingin dengan Asbuton Butir dan peremaja Emulsi

persyaratan bahan, campuran, hasil pelaksanaan dan persyaratan peralatan.
Disamping itu, menguraikan juga tata cara pembuatan formula campuran rencana,
formula campuran kerja serta tata cara pelaksanaan pencampuran beraspal dingin
dengan Asbuton Butir dan peremaja aspal emulsi di tempat pencampur, pelaksanaan
penghamparan, pelaksanaan pemadatan dan tata cara pengendalian mutu pekerjaan.
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 Buku 6. Lapis penetrasi macadam Asbuton

Menguraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan lapis penetrasi
Macadam sebagai lapis permukaan atau lapis aus yang dihampar dan dipadatkan di
atas lapis pondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan
Spesifikasi Umum dan yang ditetapkan dalam Gambar Rencana.
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Buku 4

Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir

1. Ruang Lingkup

Yang dibahas pada Buku 4 pedoman penggunaan asbuton ini adalah mencakup
persyaratan bahan, campuran, hasil pelaksanaan dan persyaratan peralatan.
Disamping itu, menguraikan juga tata cara pembuatan formula campuran rencana,
formula campuran kerja serta tata cara pelaksanaan pencampuran beraspal hangat
dengan Asbuton Butir di unit pusat pencampur, pelaksanaan penghamparan,
pelaksanaan pemadatan dan tata cara pengendalian mutu pekerjaan.

Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir ini, ditujukan untuk ruas-ruas jalan
yang melayani lalu lintas berat, yaitu untuk lalu-lintas rencana 1 juta sampai dengan
10 juta ESA atau LHR < 2000 kendaraan dan jumlah kendaraan truk maksimum 15%,
seperti jalan-jalan Nasional dan Propinsi.

2. Acuan Normatif

SNI 03-1968-1990 : Metode pengujian tentang analisis saringan agregat halus dan
kasar

SNI 03-1969-1990 : Metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat
kasar

SNI 03-1970-1990 : Metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat
halus

SNI 03-1971-1990 : Metode pengujian kadar air agregat

SNI 03-2417-1991 : Metode pengujian keausan agregat dengan mesin abrasi los
angeles

SNI 06-2432-1991 : Metoda pengujian daktilitas bahan-bahan aspal

SNI 06-2433-1991 : Metoda pengujian titik nyala dan titik bakar dengan alat
Cleveland Open Cup

SNI 06-2434-1991 : Metoda pengujian titik lembek aspal dan ter

SNI 03-2439-1991 : Metode pengujian kelekatan agregat terhadap aspal

SNI 06-2440-1991 : Metoda pengujian kehilangan berat minyak dan aspal dengan
cara A

SNI 06-2456-1991 : Metoda pengujian penetrasi bahan-bahan bitumen

SNI 03-3639-1994 : Metoda pengujian kadar parafin dalam aspal

SNI 03-3640-1994 : Metode pengujian kadar aspal dengan cara ekstraksi
menggunakan alat soklet

SNI 03-4797-1998 : Metode pengujian pemulihan aspal dengan alat penguap putar

SNI 06-2440-1991 : Metoda pengujian kehilangan berat minyak dan aspal dengan
cara A

SNI 06-2488-1991 : Metode pengujian fraksi aspal cair dengan cara penyulingan

SNI 06-2490-1991 : Metoda pengujian kadar air aspal dan bahan yang
mengandung aspal

SNI 03-3407-1994 : Metode pengujian sifat kekekalan bentuk batu terhadap
larutan natrium sulfat dan magnesium sulfat

SNI 03-4141-1996 : Metode pengujian gumpalan lempung dan butir-butir mudah
pecah dalam agregat
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SNI 03-4142-1996 : Metode pengujian jumlah bahan dalam agregat yang lolos
saringan no.200 (0,075 mm)

SNI 03-4428-1997 : Metode pengujian agregat halus atau pasir yang mengandung
bahan plastis dengan cara setara pasir

SNI 03-4804-1998 : Metode pengujian bobot isi dan rongga udara dalam agregat

SNI 06-6399-2002 : Tata cara pengambilan contoh aspal

SNI 03-6752-2002 : Metoda pengujian kadar air dan kadar fraksi ringan dalam
campuran perkerasan beraspal

SNI 03-6441-2000 : Metode pengujian viskositas aspal minyak dengan alat
brookfield.

SNI 03-6757-2002 : Metode pengujian berat jenis nyata campuran beraspal padat
menggunakan benda uji kering permukaan jenuh.

SNI 03-6877-2002 : Metode pengujian kadar rongga agregat halus yang tidak
dipadatkan

SNI 03-6893-2002 : Metode pengujian berat jenis maksimum campuran beraspal

RSNI S-01-2003 : Spesifikasi aspal keras berdasarkan penetrasi

RSNI M-05-2004 : Cara uji ekstraksi kadar aspal dari campuran beraspal
menggunakan tabung refluks gelas

RSNI M-06-2004 : Cara uji campuran beraspal panas untuk ukuran agregat
maksimum dari 25,4 mm (1 inci) sampai dengan 38 mm (1,5
inci) dengan alat Marshall

RSNI M-12-2004 : Metoda pengujian kelarutan aspal

RSNI T-01-2005 : Cara uji butiran agregat kasar berbentuk pipih, lonjong, atau
pipih dan lonjong

Pd T-03-2005B : Pedoman pemeriksaan peralatan unit produksi campuran
beraspal (asphalt mixing plant)

3. Istilah Dan Definisi

3.1
amp (asphalt mixing plant)
unit produksi campuran beraspal panas

3.2
asbuton
aspal alam dari Pulau Buton yang berbentuk padat

3.3
asbuton butir
aspal alam dari Pulau Buton yang berbentuk butiran hasil pengolahan dengan ukuran
butir, kadar air, kadar bitumen dan nilai penetrasi bitumen tertentu

3.4
apron
jenis pemasok agregat dari bin dingin dengan mengunakan rantai sebagai alat penggerak
dan pemasok

3.5
ban berjalan
pemasok agregat dari bin dingin dengan mengunakan ban berjalan (belt conveyor)

3.6
bin dingin (cold bin)
penampung beberapa fraksi agregat dingin
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3.7
bin panas (hot bin)
penampung beberapa fraksi agregat panas

3.8
bitumen asbuton
bitumen hasil ekstraksi Asbuton sebagai bahan pengikat dalam campuran

3.9
corong tuang (hopper)
wadah untuk menimbang agregat panas

3.10
elevator dingin (cold elevator)
mangkok berjalan pemasok agregat dingin

3.11
elevator panas (hot elevator)
mangkok berjalan pemasok agregat panas

3.12
FCK
Formula Campuran Kerja, rancangan yang diperoleh dari hasil pengujian bahan campuran
dan rencana campuran di laboratorium dengan pengujian kualitas melalui tahapan uji
pencampuran di unit pencampur aspal dan uji gelar pemadatan di lapangan (trial
compaction)

3.13
FCR
Formula Campuran Rencana, formula yang diperoleh dari hasil pengujian bahan
campuran dan rencana campuran di laboratorium

3.14
pelelehan
besarnya perubahan bentuk plastis suatu benda uji campuran beraspal yang terjadi akibat
suatu beban sampai batas keruntuhan, dinyatakan dalam satuan panjang

3.15
pemasok (feeder)
alat yang digunakan untuk memasok agregat pada unit pencampur campuran aspal
(AMP)

3.16
pencampur (pugmill)
pengaduk/pencampur yang digunakan untuk mencampur agregat, peremaja (modifier)
dan asbuton pada unit pencampur aspal

3.17
penampung bahan pengisi (filler storage)
bak/silo yang digunakan untuk menampung bahan pengisi

3.18
pengapian (burner)
alat yang digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan agregat pada pengering

3.19
pengatur udara (air lock damper)
alat pengatur udara yang berfungsi untuk mengatur udara saat pengapian
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3.20
pengatur waktu (timer)
alat untuk mengatur lama pencampuran kering dan basah campuran beraspal dalam alat
pencampur

3.21
pengering (dryer)
drum untuk pengering agregat

3.22
penggetar
alat yang dapat bergetar yang ditempatkan dekat pintu bukaan bin dingin dan saringan
panas

3.23
pengumpul debu (dust collector)
unit pengumpul debu dari pengeringan agregat

3.24
peremaja
bahan yang digunakan untuk meremajakan/melunakkan bitumen asbuton agar lunak
sehingga dapat berfungsi sebagai bahan pengikat pada campuran beraspal

3.25
pintu bukaan bin dingin (cold bin gate)
pintu bukaan untuk mengeluarkan agregat dari bin dingin

3.26
rongga di antara mineral agregat (Voids in Mineral Aggregates, VMA)
volume rongga di antara partikel agregat pada suatu campuran beraspal yang telah
dipadatkan, dinyatakan dalam persen terhadap volume total benda uji campuran

3.27
rongga udara dalam campuran beraspal (Voids in Mixed, VIM)
ruang udara di antara partikel agregat yang diselimuti aspal dalam suatu campuran yang
telah dipadatkan, dinyatakan dalam persen terhadap volume bulk total campuran

3.28
rongga terisi aspal (Voids Filled with Bitumen, VFB)
persen ruang diantara partikel agregat (VMA) yang terisi aspal, tidak termasuk aspal yang
diserap oleh agregat, dinyatakan dalam persen terhadap VMA.

3.29
saringan panas (hot screen)
unit saringan agregat panas

3.30
stabilitas
kemampuan maksimum benda uji campuran beraspal dalam menerima beban sampai
terjadi kelelehan plastis, yang dinyatakan dalam satuan beban

3.31
stabilitas sisa
nilai stabilitas dari benda uji menggunakan aspal emulsi setelah direndam di dalam
penangas selama 2 x 24 jam pada temperatur 25oC, atau dengan vakum 1 jam dengan
76 cm Hg

3.32
sudu-sudu (flights cup)
potongan besi di dalam drum pengering yang terpasang pada dinding pengering dengan
susunan tertentu
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3.33
tebal minimum lapisan
tebal lapisan yang tergelar setelah selesai pemadatan pada tebal toleransi

3.34
tebal nominal
tebal lapisan perkerasan yang terpasang lebih kurang 10% dari gambar rencana

3.35
timbangan panas (hot screen)
alat untuk menimbang agregat panas, filer dan aspal panas

3.36
unit pengontrol aspal (asphalt control unit)
alat yang terletak pada tangki timbangan aspal untuk mengontrol pemasokan aspal ke alat
pencampur (pugmill)

3.37
weight hopper
wadah yang digunakan untuk menimbang material pada unit pencampur campuran aspal
(AMP)

5. Simbol dan Singkatan
AASHTO = American Association of State Highway and Transportation Officials

AC = Asphalt Concrete

AMP = Asphalt Mixing Plant

Asbuton = Aspal Buton Batu Buton

BC = Binder Course

DMF = Design Mix Formula

JMF = Job Mix Formula

JSD = Job Standard Density

Pp = Kadar peremaja perkiraan, adalah % terhadap berat campuran

RSNI = Rancangan Standar Nasional Indonesia

RTFOT = Rolling Thin Film Oven Test

SNI = Standar Nasional Indonesia

TFOT = Thin Film Oven Test

UPCA = Unit Produksi Campuran Aspal

PH-1000 = Peremaja Hangat Viskositas pada 60oC 800-1200 cSt

6. Campuran Beraspal Hangat Dengan Asbuton Butir

5.1. Umum

Yang dimaksud dengan campuran beraspal hangat dengan asbuton olahan adalah
campuran antara agregat dengan peremaja hangat serta asbuton butir. Campuran
beraspal hangat ini, dicampur di Unit Pencampur Aspal (UPCA/AMP), dihampar dan
dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. Jenis Asbuton Butir
yang dapat digunakan dalam Asbuton Campuran Hangat ini adalah dapat salah satu
dari Asbuton Butir Tipe 5/20, Tipe 15/20, Tipe 15/25 atau Tipe 20/25. Sedangkan
Peremaja untuk Asbuton Campuran Hangat adalah PH-1000 (peremaja hangat
dengan kelas penetrasi 800-1200 cSt atau 80-120 detik.

Pekerjaan ini mencakup pembuatan lapisan campuran beraspal hangat dengan
Asbuton Butir untuk lapis pondasi atau lapis permukaan (lapis aus), yang dihampar
dan dipadatkan di atas lapis pondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan
sesuai dengan Spesifikasi dan sesuai dengan Gambar Rencana.
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5.2. Persyaratan

5.2.1. Persyaratan bahan

a. Agregat

1) Umum

a) Agregat yang akan digunakan dalam pekerjaan harus sedemikian rupa
agar campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir, yang proporsinya
dibuat sesuai dengan rumus perbandingan campuran dan memenuhi
semua ketentuan yang disyaratkan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

b) Setiap fraksi agregat pecah dan pasir untuk campuran beraspal hangat
dengan Asbuton Butir, paling sedikit untuk kebutuhan satu bulan dan
selanjutnya tumpukan persediaan harus dipertahankan paling sedikit
untuk kebutuhan campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir satu
bulan berikutnya.

c) Penyerapan air oleh agregat maksimum 3 %.

d) Berat jenis (bulk specific gravity) agregat kasar dan halus minimum 2,5
dan perbedaannya tidak boleh lebih dari 0,2.

2) Agregat Kasar

a) Fraksi agregat kasar untuk rancangan adalah yang tertahan ayakan No.8
(2,36 mm) dan harus bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau
bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan memenuhi ketentuan yang
diberikan dalam Tabel 4.1.

b) Fraksi agregat kasar harus batu pecah atau kerikil pecah dan harus
disiapkan dalam ukuran nominal. Ukuran maksimum (maximum size)
agregat adalah satu ayakan yang lebih besar dari ukuran nominal
maksimum (nominal maximum size). Ukuran nominal maksimum adalah
satu ayakan yang lebih kecil dari ayakan pertama (teratas) dengan
bahan tertahan kurang dari 10 %.

c) Agregat kasar harus mempunyai angularitas seperti yang disyaratkan
dalam Tabel 4.1. Angularitas agregat kasar didefinisikan sebagai persen
terhadap berat agregat yang lebih besar dari 2,36 mm dengan bidang
pecah satu atau lebih.

Tabel 4.1. Persyaratan agregat kasar

Pengujian Standar Nilai

Abrasi dengan mesin Los Angeles SNI 03-2417-1991 Maks. 40 %

Kelekatan agregat terhadap aspal SNI 03-2439-1991 Min. 95 %

Angularitas (kedalaman dari permukaan < 10 cm) 95/90(*)

Angularitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 cm)
SNI 03-6877-2002

80/75(*)

Partikel Pipih dan Lonjong(**) ASTM D-4791 Maks. 10 %

Material lolos Saringan No.200 SNI 03-4142-1996 Maks. 1 %

Catatan :
(*) 95/90 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih

dan 90% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah dua atau lebih.
(**) Pengujian dengan perbandingan lengan alat uji terhadap poros 1 : 5

d) Fraksi agregat kasar harus ditumpuk terpisah dan harus dipasok ke Unit
Pencampur Aspal melalui pemasok penampung dingin (cold bin feeds)
sedemikian rupa sehingga gradasi gabungan agregat dapat dikendalikan
dengan baik.
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3) Agregat Halus

a) Agregat halus dari sumber bahan manapun, harus terdiri atas pasir atau
pengayakan batu pecah dan terdiri dari bahan yang lolos ayakan No.8
(2,36 mm) sesuai SNI 03-6819-2002.

b) Fraksi agregat kasar, agregat halus pecah mesin dan pasir harus
ditumpuk terpisah.

c) Pasir boleh digunakan dalam campuran beraspal hangat dengan Asbuton
Butir. Persentase maksimum yang dijinkan untuk laston (AC) adalah
10%.

d) Agregat halus harus merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari
lempung, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya.

e) Agregat pecah halus dan pasir harus ditumpuk terpisah dan dipasok ke
Unit Pencampur Aspal dengan melalui pemasok penampung dingin (cold
bin feeds) yang terpisah sedemikian rupa sehingga rasio agregat pecah
halus dan pasir dapat dikontrol dengan baik.

f) Agregat halus harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Persyaratan agregat halus

Pengujian Standar Nilai

Nilai Setara Pasir SNI 03-4428-1997 Min. 50 %

Material Lolos Saringan No. 200 SNI 03-4142-1996 Maks. 8 %

Angularitas (kedalaman dari permukaan < 10 cm) Min 45

Angularitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 cm)
SNI 03-6877-2002

Min 40

4) Bahan Pengisi (Filler)

Umumnya tidak diperlukan tambahan bahan pengisi untuk Asbuton
Campuran Hangat.

b. Peremaja dan Asbuton Butir

1) Peremaja yang digunakan untuk campuran hangat ini adalah minyak berat
(seperti: Short Residu, Flux Oil, Minare D, dll) atau minyak berat yang telah
dimodifiasi dan harus memenuhi persyaratan sesuai Tabel 4.3.

2) Jenis Asbuton Butir yang dapat digunakan adalah salah satu dari Asbuton
Butir yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4.

3) Metoda kerja proses pencampuran Asbuton Butir dengan campuran antara
agregat dan peremaja hangau dilakukan di pugmill, sedangkan lama
pencampurannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya.
Asbuton butir yang akan digunakan harus dalam kemasan kantong atau
kemasan lain yang kedap air serta mudah penanganannya saat dicampur di
ruang pencampur (pugmill). Asbuton butir tersebut harus ditempatkan pada
tempat yang kering dan beratap sehingga terlindung dari hujan atau sinar
matahari langsung. Tinggi penimbunan asbuton butir tidak boleh lebih dari 2
meter.

Kemasan asbuton harus memiliki label yang jelas dan memuat informasi
berikut:

 logo pabrik

 kode pengenal antara lain tipe, berat, penetrasi bitumen, diameter butir
dan kelas kadar bitumen asbuton
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Tabel 4.3. Persyaratan Permaja
Metoda Persyaratan

Jenis Pengujian
Pengujian PH-1000

Viskositas: - pada 60
o
C (cSt)

- atau 100
o
C,(dtk)

AASHTO T-72 800-1200

80-120

Kelarutan dlm TCE, (%) SNI 06-2438-1991 Min. 99,5

Titik nyala, (
o
C) AASHTO T-73 Min. 180

Berat Jenis, SNI 06-2441-1991 Min. 0,95

Penurunan berat (TFOT), (% terhadap berat awal) SNI 06-2440-1991 Maks. 1

Kadar parafin lilin, (%) SNI 03-3639-94 Maks. 2

Tabel 4.4. Persyaratan Asbuton Butir

Sifat-sifat Asbuton Metoda Pengujian
Tipe

5/20

Tipe

15/20

Tipe

15/25

Tipe

20/25

Kadar bitumen asbuton; % SNI 03-3640-1994 18-22 18 - 22 23-27 23 - 27

Ukuran butir

- Lolos Ayakan No 8 (2,36 mm); % SNI 03-1968-1990 100 100 100 100

- Lolos Ayakan No 8 (2,36 mm); % SNI 03-1968-1990 100 100 100 Min 95

- Lolos Ayakan No 16 (1,18 mm); % SNI 03-1968-1990 Min 95 Min 95 Min 95 Min 75

Kadar air, % SNI 06-2490-1991 Maks 2 Maks 2 Maks 2 Maks 2

Penetrasi aspal asbuton pada 25 °C,

100 g, 5 detik; 0,1 mm

SNI 06-2456-1991 ≤10 10 - 18 10 - 18 19 - 22

Keterangan:
1. Asbuton butir Tipe 5/20 : Kelas penetrasi 5 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %.
2. Asbuton butir Tipe 15/20 : Kelas penetrasi 15 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 20 %.
3. Asbuton butir Tipe 15/25 : Kelas penetrasi 15 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %.
4. Asbuton butir Tipe 20/25 : Kelas penetrasi 20 (0,1 mm) dan kelas kadar bitumen 25 %.

5.2.2. Persyaratan campuran

a. Gradasi agregat gabungan

Gradasi agregat gabungan untuk campuran beraspal hangat dengan Asbuton
Butir, ditunjukkan dalam Tabel 4.5. Gradasi agregat gabungan tersebut
merupakan gradasi gabungan antara agregat kasar, halus dan mineral asbuton.
Gradasi campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir harus berada di luar
Daerah Larangan (Restriction Zone) dan berada di dalam batas-batas titik kontrol
(control point) yang diberikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Persyaratan Gradasi Agregat Gabungan
Ukuran Ayakan % Berat Yang Lolos

ASTM (mm) WC BC Base Course

1½” 37,5 100
1” 25 100 90 – 100
¾” 19 100 90 – 100 Maks.90
½” 12,5 90 – 100 Maks.90

3/8” 9,5 Maks.90
No.4 4,75
No.8 2,36 28 – 58 23 – 49 19 – 45

No.16 1,18
No.30 0,600

No.200 0,075 4 - 10 4 - 8 3 – 7

DAERAH LARANGAN

No.4 4,75 - - 39,5
No.8 2,36 39,1 34,6 26,8 - 30,8

No.16 1,18 25,6 - 31,6 22,3 - 28,3 18,1 - 24,1
No.30 0,600 19,1 - 23,1 16,7 - 20,7 13,6 - 17,6
No.50 0,300 15,5 13,7 11,4
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b. Komposisi Umum Campuran

Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir terdiri dari agregat, peremaja
hangat dan Asbuton Butir, harus memenuhi persyaratan sesuai Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Persyaratan Campuran Beraspal Hangat

Sifat-sifat Campuran WC BC
Base

Course

Jumlah tumbukan per bidang 75 112
(1)

Min 3,5Rongga dalam campuran (%)
(2)

Max 5,5

Rongga dalam Agregat (VMA) (%) Min 15 14 13

Rongga terisi aspal (%) Min 65 63 60

Min 800 1500
(1)

Stabilitas Marshall (kg)

Max - -

Min 3 5
(1)

Pelelehan (mm)

Max - -

Marshall Quotient (kg/mm) Min 250 300

Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah
perendaman selama 24 jam, 60°C

Min 75

Rongga dalam campuran (%) pada
(3)

Kepadatan membal (refusal)
Min 2,5

Catatan :
(1) Modifikasi Marshall (RSNI M-13-2004)
(2) Rongga dalam campuran dihitung berdasarkan pengujian Berat Jenis maksimum campuran (Gmm -

SNI 03-6893-2002)
(3) Untuk menentukan kepadatan membal (refusal), penumbuk bergetar (vibratory hammer) disarankan

digunakan untuk menghindari pecahnya butiran agregat dalam campuran. Jika digunakan penumbukan
manual jumlah tumbukan per bidang harus 600 untuk cetakan berdiameter 6 in dan 400 untuk cetakan
berdiameter 4 in

5.2.3. Persyaratan hasil pelaksanaan

a. Toleransi terhadap formula campuran kerja yang diijinkan

Seluruh campuran yang dihampar dalam pekerjaan harus sesuai dengan
Formula Campuran Kerja, dalam batas rentang toleransi yang disyaratkan dalam
Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Toleransi campuran

Uraian Toleransi Campuran

Ukuran Agregat yang sama atau lebih besar dari
2,36 mm (No. 8)

± 5 % berat total agregat

Ukuran Agregat 2,36 mm sampai No.50 ± 3 % berat total agregat

Ukuran Agregat No.100 dan tertahan No.200 ± 2 % berat total agregat

Agregat yang lolos No.200 ± 1 % berat total agregat

Kadar peremaja ± 0,3 % berat total campuran

Temperatur Campuran keluar dari pugmill ± 10 ºC

b. Persyaratan kepadatan

1) Kepadatan semua jenis campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir yang
telah dipadatkan, seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, tidak boleh
kurang dari 98% Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density).

2) Cara pengambilan benda uji campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir
dan pemadatan benda uji di laboratorium masing-masing harus sesuai dengan
RSNI M-01-2003 untuk ukuran butir maksimum 25,4 (1 inci) dan RSNI M-06-
2004 untuk ukuran maksimum 38 mm (1,5 Inci).
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3) Kepadatan campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir dianggap telah
memenuhi persyaratan, bilamana kepadatan lapisan yang telah dipadatkan
sama atau lebih besar dari nilai-nilai yang diberikan Tabel 4.8. Bilamana rasio
kepadatan maksimum dan minimum yang ditentukan dalam serangkaian benda
uji inti pertama yang mewakili setiap lokasi yang diukur untuk pembayaran,
lebih besar dari 1,08 maka benda uji inti tersebut harus diganti dan serangkaian
benda uji inti baru harus diambil.

Tabel 4.8. Persyaratan kepadatan

Kepadatan yang
disyaratkan

(% JSD)

Jumlah benda
uji per

pengujian

Kepadatan
Minimum Rata-rata

(% JSD)

Nilai minimum setiap
pengujian tunggal

(% JSD)

3 - 4 98,1 95

5 98,3 94,998

6 98,5 94,8

c. Persyaratan ketebalan dan kerataan hamparan

1) Bilamana Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir yang dihampar
lebih dari satu lapis, seluruh tebal lapisan beraspal tidak boleh lebih dari
toleransi yang disyaratkan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Persyaratan/toleransi tebal

Jenis Campuran beraspal hangat
dengan Asbuton Butir

Simbol
Tebal Nominal

Minimum (mm)

Toleransi

Tebal (mm)

Lapis Permukaan (Lapis Aus) WC 40 ± 4

Lapis Permukaan Antara BC 50 ± 5

Lapis Pondasi Base Course 75 ± 7

2) Toleransi kerataan harus memenuhi ketentuan berikut ini :

a) Kerataan Melintang

Bilamana diukur dengan mistar lurus sepanjang 3 m yang diletakkan
tegak lurus sumbu jalan tidak boleh melampaui 4 mm untuk lapis aus, 6
mm untuk lapis permukaan antara dan 8 mm untuk lapis pondasi.

b) Kerataan Memanjang

Setiap ketidakrataan individu bila diukur dengan mistar lurus atau mistar
lurus berjalan (rolling) sepanjang 3 m yang diletakkan sejajar dengan
sumbu jalan tidak boleh melampaui 5 mm.

3) Perbedaan setiap dua titik pada setiap penampang melintang untuk lapis aus
tidak boleh melampaui 5 mm, lapis permukaan antara tidak boleh melampaui 8
mm dan untuk lapis pondasi tidak boleh melampaui 10 mm dari elevasi yang
dihitung dari penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar Rencana.

5.2.4. Persyaratan peralatan

a. Unit Pencampur Aspal (UPCA / AMP)

1) Umum

Unit pencampur Aspal (UPCA/AMP) untuk campuran asbuton panas berupa
Unit Pencampur Aspal dengan sistem (batching) atau Unit Pencampur Aspal
menerus yang telah dimodifikasi sehingga menghasilkan campuran yang
memenuhi ketentuan pada Tabel 4.6. Unit pencampur aspal harus memiliki
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kapasitas yang cukup untuk melayani mesin penghampar secara menerus
(tidak terhenti) sewaktu menghampar campuran pada kecepatan normal dan
ketebalan yang disyaratkan. Unit pencampur aspal harus dirancang,
dikoordinasikan dan dioperasikan sedemikian rupa untuk menghasilkan
campuran dalam batas toleransi campuran kerja.

2) Tempat penyimpanan dan pemasokan Asbuton Butir

Apabila jenis campuran yang akan diproduksi adalah campuran beraspal
panas dengan menggunakan asbuton butir maka untuk tempat penyimpanan
dan pemasokan pada saat produksi campuran dapat menggunakan tempat
penyimpanan bahan pengisi (filler storage atau silo filler) yang dilengkapi
dengan alat pemasoknya (bucket cold elevator screw) dan timbangan atau
tempat khusus yang dilengkapi dengan alat pemasok asbuton butir ke tempat
pencampur (pugmill) seperti jenis ban berjalan (belt conveyor). Kecepatan
pasokan asbuton butir, baik dari tempat penyimpanan bahan pengisi (filler
storage atau silo filler) ataupun dari jenis ban berjalan (belt conveyor) harus
diatur sehingga sesuai dengan proporsi yang diperlukan.

Ruang pencampur (pugmill) harus dilengkapi dengan pintu pemasok asbuton
butir dengan ukuran yang cukup atau dengan memodifikasi sehingga
pasokan asbuton butir dapat masuk ke dalam ruang pencampur (pugmill)
tanpa hambatan, baik. dari silo filler (filler storage) ataupun tempat khusus
yang menggunakan sejenis ban berjalan.

3) Bin dingin
a) Masing-masing bin dingin dipasang penyekat, untuk mengurangi

terjadinya masuknya material agregat beda fraksi
b) Alat penggetar dan pintu pemasok harus dikalibrasi setiap terjadi

perubahan bahan agregat.

4) Timbangan Aspal/Peremaja

a) Timbangan-timbangan untuk setiap kotak penimbangan dari jenis jarum
tanpa pegas harus memiliki ketelitian 0,5% sampai dengan 1% dari beban
maksimum yang diperlukan;

b) Timbangan harus dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang dapat diatur
untuk menandai berat masing-masing bahan dalam campuran. Bila
digunakaan timbangan-timbangan dengan jenis piringan pembaca tanpa
pegas, ujung dari penunjuk-penunjuk tersebut harus diletakkan sedekat
mungkin dengan permukaan piringan dan harus dari jenis yang bebas
dari kesalahan parallax yang berlebihan. Timbangan harus memiliki
konstruksi yang kokoh dan timbangan yang mudah berubah harus diganti.
Semua piringan pembaca timbangan harus diletakkan sedemikian rupa
sehingga selalu dapat terlihat dengan mudah oleh operator;

c) Timbangan harus memenuhi persyaratan timbangan agregat. Skala
pembacaan minimum tidak boleh lebih dari 1kg. Piringan pembacaan
timbangan peremaja harus memiliki kapasitas yang tidak lebih besar dari
dua kali berat bahan yang akan ditimbang dan harus dibaca sampai 1kg
terdekat;

d) Timbangan harus diperiksa berulang kali bilamana dianggap perlu, untuk
menjamin ketepatannya.

5) Pemasok ke alat pengering

Untuk masing-masing ukuran dan jenis agregat harus disediakan pemasok
tersendiri. Pemasok agregat harus dari jenis ban berjalan. Jenis pemasok
lainnya dapat digunakan hanya jika alat tersebut dapat mengangkut bahan
basah pada kecepatan yang tepat tanpa menyebabkan terjadinya
penyumbatan atau hambatan lainnya. Seluruh pemasok harus dikalibrasi.
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Besar bukaan pintu dan setelan kecepatan untuk campuran kerja yang
disetujui harus dengan jelas ditunjukkan pada masing-masing pintu dan
panel-panel pengontrol di unit pencampur aspal.

6) Alat pengering

Alat pengering yang digunakan harus berupa jenis yang dapat berputar
dengan rancangan yang baik untuk pengeringan dan pemanasan agregat.
Pengering tersebut harus mampu mengeringkan dan memanaskan agregat
sampai temperatur yang disyaratkan.

7) Saringan panas

Saringan panas harus mampu menyaring seluruh agregat sesuai dengan
ukuran dan proporsi yang disyaratkan. Saringan-saringan tersebut harus
memiliki kapasitas normal sedikit diatas kapasitas penuh dari alat
pencampur. Saringan-saringan harus memiliki efisiensi pengoperasian
sedemikian rupa sehingga agregat yang tertampung dalam setiap bin
penampung tidak boleh mengandung 10% bahan yang berukuran lebih besar
dari ukuran saringan di atasnya atau lebih kecil dari ukuran saringan itu
sendiri.

8) Bin Penampung panas

Unit penampung jenis takaran harus dilengkapi bin-bin penampung agregat
panas yang berkapasitas cukup untuk melayani pencampuran sewaktu unit
beroperasi pada kapasitas penuh. Bin penampung harus dibagi paling sedikit
dalam tiga ruang, mempunyai kapasitas yang cukup dan harus diatur
sedemikian rupa untuk menjamin penyimpanan masing-masing fraksi
agregat (kecuali asbuton) secara terpisah. Masing-masing ruang harus
dilengkapi dengan pipa pengeluar kelebihan dengan ukuran tertentu dan
diletakkan pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat mencegah
masuknya bahan berlebih ke dalam bin penampung lainnya. Konstruksi
penampung harus dibuat sedemikian rupa agar pengambilan contoh dari
masing-masing bin penampung dapat diperoleh dengan mudah.

9) Peralatan penyimpan peremaja

Aspal dapat disiapkan pada tempat terpusat atau pada lokasi alat pencampur
di lapangan. Apabila peremaja harus disiapkan di lokasi pencampur harus
disediakan alat pemanas dengan temperatur 100oC -120oC. Alat pemanas
dapat berupa pipa dengan aliran uap panas, oli panas, elektrik atau burner
yang dioperasikan secara aman. Sistem sirkulasi aspal harus tetap dijaga
untuk memperoleh keseragaman tempetaraturnya.

Apabila akan digunakan aspal yang dimodifikasi asbuton, ketel aspal harus
dilengkapi dengan pengaduk yang bisa menjamin homogenitas campuran
beraspal.

Daya tampung tangki penyimpanan minimum adalah 30.000 liter dan paling
sedikit harus disediakan dua tangki yang berkapasitas sama. Tangki-tangki
tersebut harus dihubungkan ke sistem sirkulasi sedemikian rupa agar
masing-masing tangki dapat diisolasi secara terpisah tanpa mengganggu
sirkulasi aspal ke alat pencampur.

10) Unit pengontrol aspal/peremaja

a) Untuk memastikan jumlah peremaja dalam campuran ada dalam batas
toleransi campuran kerja maka suplai aspal harus dikontrol baik dengan
menimbang atau mengukur kecepatan aliran peremaja.

b) Penimbangan atau pengukuran aliran direncanakan untuk setiap batch
campuran. Untuk Unit Pencampur Aspal menerus, perangkat pengukur
aliran peremaja harus berupa pompa sistem putar dan perpindahan
positif, dengan susunan nozel penyemprot yang memuaskan pada
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pencampur. Kecepatan operasi pompa harus diselaraskan dengan
kecepatan aliran agregat ke dalam pencampur, menggunakan suatu
pengendali penguncian otomatis yang harus dapat distel dengan mudah
dan tepat. Harus tersedia cara yang mudah untuk memeriksa jumlah atau
kecepatan aliran peremaja ke dalam pencampur.

11) Alat pengukur panas

a) Termometer dengan pembacaan dari 80oC - 150oC harus dipasang pada
saluran pemasukan peremaja dekat dengan katup pengeluaran ke unit
pencampur.

b) Termometer tipe air raksa dengan skala cakram atau termometer listrik
atau instrumen pengukur panas lainnya yang disetujui, dipasang pada
corong dari alat pencampur untuk mencatat secara otomatis atau
menunjukkan temperatur agregat panas.

12) Pengumpul debu

Unit pencampur harus dilengkapi dengan alat pengumpul debu yang
dipasang sedemikian rupa sehingga dapat membuang atau mengembalikan
seluruh atau sebagian bahan yang dikumpulkan secara merata.

13) Pengendalian waktu pencampuran

Unit pencampur aspal harus dilengkapi dengan cara mengontrol waktu
pencampuran dan mempertahankannya secara konstan.

14) Timbangan dan rumah timbang

Timbangan dan tempat penimbangan harus disediakan untuk menimbang
truk yang bermuatan campuran yang siap untuk dikirim ke tempat pekerjaan.

15) Kotak penimbang

Alat ini berupa kotak atau wadah penimbang yang digantung pada timbangan
untuk menimbang agregat dari masing-masing bin penampung dengan teliti.
Kotak harus digantung sedemikian agar agregat tidak mengalami pemisahan
butir saat dituangkan ke dalam pencampur dan harus tertutup rapat sehingga
tidak ada bahan yang bocor ke dalam campuran di dalam pencampur selama
proses penimbangan campuran berikutnya.

16) Persyaratan keselamatan kerja

a) Tangga yang memadai serta aman untuk mencapai landasan (platform)
pencampur dan unit pencampur lainnya harus dipasang pada seluruh
tempat yang diperlukan sebagai akses terhadap semua unit
pencampuran untuk pergerakan antar unit diperlukan tangga berpagar.
Untuk mencapai bagian atas truk, harus disediakan landasan atau
perangkat lain yang sesuai. Untuk memudahkan peneraan timbangan,
pengambilan contoh dan lain-lain, harus disediakan suatu sistem penarik
sehingga dapat menaikturunkan perlengkapan tersebut dari tanah ke
landasan atau sebaliknya. Semua roda gigi, puli, rantai dan bagian-
bagian bergerak lainnya yang berbahaya harus selalu dipagari dan
dilindungi dengan baik;

b) Lintasan yang cukup lebar dan tidak terhalang di sekitar tempat pengisian
campuran ke dalam truk harus selalu disediakan dan dipelihara. Lintasan
ini harus bebas dari bocoran.

17) Ruang dan alat pencampur (Pugmill)

a) Pencampur harus memiliki pengontrol waktu yang tepat untuk
pengendalian operasi suatu siklus pencampuran sejak penguncian kotak
timbangan hingga saat penutupan pintu pencampur setelah selesainya
silklus tersebut. Pengontrol waktu harus mengunci wadah peremaja
selama periode pencampuran kering setelah selesai penimbangan aspal.
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Periode pencampuran kering ialah selang waktu antara pembukaan
gerbang kotak penimbang dan waktu dimulainya pemberian peremaja.
Periode pencampuran basah ialah selang waktu antara penebaran
peremaja ke agregat dan saat pembukaan gerbang pencampur;

b) Pengendalian waktu harus mudah diatur dan disetel untuk selang waktu
tidak lebih dari lima detik untuk satu siklus yang lamanya hingga 3 menit.
Penghitung jumlah campuran secara mekanis harus dipasang sebagai
bagian dari perangkat pengatur waktu dan harus dirancang sedemikian
rupa sehingga hanya mencatat jumlah campuran yang telah sempurna;

c) Pencampur harus dilengkapi dengan sejumlah pedal atau pisau pengaduk
yang cukup dan disusun dengan baik sehingga dapat menghasilkan
batch campuran yang benar dan merata. Ruang bebas di antara pisau ke
bagian yang tidak bergerak harus tidak lebih dari 2 cm kecuali dalam hal
agregat memiliki ukuran nominal maksimum lebih dari 25 mm, dalam hal
ini ruang bebas harus diatur sedemikian rupa untuk mencegah pecahnya
agregat kasar selama operasi pencampuran.

b. Peralatan pengangkut

1) Truk untuk mengangkut campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir
harus mempunyai bak terbuat dari logam yang rapat, bersih dan rata, yang
telah disemprot dengan sedikit air sabun, minyak bakar yang tipis, untuk
mencegah melekatnya Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir
pada bak. Setiap genangan bahan yang disemprotkan pada lantai bak truk
harus dibuang (dump truck dalam posisi dumping) sebelum campuran
beraspal hangat dengan Asbuton Butir dimasukkan dalam truk. Tiap muatan
harus ditutup dengan kanvas/terpal atau bahan lainnya yang cocok dengan
ukuran yang sedemikian rupa agar dapat melindungi campuran beraspal
hangat dengan Asbuton Butir terhadap cuaca.

2) Bilamana dianggap perlu, bak truk hendaknya diisolasi dan seluruh penutup
harus diikat kencang agar campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir
yang tiba di lapangan pada temperatur yang disyaratkan.

3) Jumlah truk untuk mengangkut campuran beraspal hangat dengan Asbuton
Butir harus cukup dan dikelola sedemikian rupa sehingga peralatan
penghampar dapat beroperasi tanpa berhenti dengan kecepatan yang
disetujui.

c. Peralatan penghampar dan pembentuk

1) Peralatan penghampar dan pembentuk harus penghampar mekanis
bermesin sendiri yang disetujui, yang mampu menghampar dan membentuk
campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir sesuai dengan garis,
kelandaian serta penampang melintang yang diperlukan.

2) Alat penghampar harus dilengkapi dengan penampung dan dua ulir pembagi
dengan arah gerak yang berlawanan untuk menempatkan campuran
beraspal hangat dengan Asbuton Butir secara merata di depan "screed"
(sepatu) yang dapat disetel. Peralatan ini harus dilengkapi dengan perangkat
kemudi yang dapat digerakkan dengan cepat dan efisien dan harus
mempunyai kecepatan jalan mundur seperti halnya maju. Penampung
(hopper) harus mempunyai sayap-sayap yang dapat dilipat pada saat setiap
muatan Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir hampir habis
untuk menghindari sisa bahan yang sudah mendingin di dalamnya.

3) Alat penghampar harus mempunyai perlengkapan mekanis seperti equalizing
runners (penyeimbang), straightedge runners (mistar lurus), evener arms
(lengan perata), atau perlengkapan lainnya untuk mempertahankan
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ketepatan kelandaian dan kelurusan garis tepi perkerasan tanpa perlu
menggunakan acuan tepi yang tetap (tidak bergerak).

4) Alat penghampar harus dilengkapi dengan "screed" (sepatu) baik dengan
jenis penumbuk (tamper) maupun jenis vibrasi dan dilengkapi dengan
perangkat untuk memanaskan "screed" (sepatu) dan sisa campuran dibawah
screed pada temperatur yang diperlukan.

5) Istilah "screed" (sepatu) meliputi pemangkasan, penekanan, atau tindakan
praktis lainnya yang efektif untuk menghasilkan permukaan akhir dengan
kerataan atau tekstur yang disyaratkan, tanpa terbelah, tergeser atau beralur
pada awal kerja/setiap hari screed harus dalam kondisi mulus dan licin.

6) Bilamana selama pelaksanaan, hasil hamparan peralatan penghampar dan
pembentuk meninggalkan bekas pada permukaan atau cacat atau
ketidakrataan permukaan lainnya, maka penggunaan peralatan tersebut
harus dihentikan.

d. Peralatan pemadat

1) Setiap alat penghampar harus disertai dua alat pemadat roda baja (steel
wheel roller) dan satu alat pemadat roda karet. Semua alat pemadat harus
mempunyai tenaga penggerak sendiri.

2) Alat pemadat roda karet harus dari jenis yang disetujui dan memiliki tidak
kurang dari sembilan roda yang permukaannya rata, halus tanpa cacat
dengan ukuran yang sama dan mampu dioperasikan pada tekanan ban
pompa 6,0-6,5 kg/cm2 (85-90 psi). Roda-roda harus berjarak sama satu
sama lain pada kedua sumbu dan diatur sedemikian rupa sehingga tengah-
tengah roda pada sumbu yang satu terletak di antara roda-roda pada sumbu
yang lainnya secara tumpang-tindih (overlap). Setiap roda harus
dipertahankan tekanan pompanya pada tekanan operasi yang disyaratkan
sehingga selisih tekanan pompa maksimum dan minimum tidak melebihi
0,350 kg/cm2 (5 psi). Suatu perangkat pengukur tekanan ban harus
disediakan untuk memeriksa dan menyetel tekanan pompa ban di lapangan
pada setiap saat. Untuk setiap ukuran dan jenis ban yang digunakan. Setiap
alat pemadat harus dilengkapi dengan suatu cara penyetelan berat total
dengan pengaturan beban (ballasting) sehingga beban per lebar roda dapat
diubah dari 300-375 kilogram per 0,1 meter. Tekanan dan beban roda harus
disetel agar dapat memenuhi ketentuan setiap aplikasi khusus. Pada
umumnya pemadatan dengan alat pemadat roda karet pada setiap lapis
campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir harus dengan tekanan
yang setinggi mungkin yang masih dapat dipikul bahan.

3) Alat pemadat roda baja yang bermesin sendiri dapat dibagi atas tiga jenis :

 Alat pemadat tiga roda

 Alat pemadat dua roda, tandem

 Alat pemadat tandem dengan tiga sumbu

Alat pemadat roda baja harus mampu memberikan tekanan pada roda tidak
kurang dari 200 kg per lebar 0,1 meter di atas lebar penggilas minimum 0,5
meter dan pemadat roda baja mempunyai berat statis tidak kurang dari 8 ton.
Roda gilas harus bebas dari permukaan yang datar, penyok, robek-robek,
bopeng atau tonjolan yang merusak permukaan perkerasan.

e. Peralatan penunjang

Peralatan penunjang lain adalah terdiri atas:

 Mesin tumbuk tangan (stamper) berat 5 kg

 Roll Vibro berat 600 kg
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 Straight edge 3 m

 Thermometer lapangan dengan kapasitas maksimum 150C.

5.3. Pembuatan Formula Campuran Kerja (FCK)

Perencanaan pekejaan campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir ini
mencakup pembuatan rancangan campuran untuk campuran beraspal hangat
dengan Asbuton Butir, bertujuan untuk mendapatkan resep campuran dari bahan
atau material yang terdapat disuatu lokasi sehingga dihasilkan campuran yang
memenuhi spesifikasi campuran yang ditetapkan.

Untuk dapat memenuhi ketujuh kriteria sesuai yang direncanakan, maka sebelum
pekerjaan campuran beraspal dilaksanakan, perlu terlebih dahulu dibuat
rancangan campurannya atau Design Mix Formula (DMF) atau yang dikenal
dengan Formula Campuran Rencana (FCR) sebelum dijadikan Job Mix Formula
atau yang dikenal dengan Formula Campuran Kerja (FCK) .

Metode rancangan campuran tersebut yang paling banyak digunakan di Indonesia
adalah metode rancangan campuran berdasarkan pengujian empiris dengan
mempergunakan alat uji Marshall. Metode rancangan berdasarkan pengujian
empiris tersebut secara garis besar terdiri dari 4 (empat) tahap utama, yaitu :

1) Menguji sifat agregat, peremaja dan peremaja yang akan digunakan sebagai
bahan dasar campuran

2) Membuat rancangan campuran di laboratorium yang menghasilkan FCR.

3) Kalibrasi hasil rancangan campuran ke Unit Pencampur Aspal (UPCA) atau
Asphalt Mixing Plant (AMP),

4) Berdasarkan hasil kedua tahap tersebut diatas, dilakukan percobaan produksi di
AMP, dilanjutkan dengan penghamparan dan pemadatan dari hasil campuran
percobaan. FCR dapat disetujui menjadi FCK apabila dari hasil percobaan
pencampuran dan percobaan pemadatan di lapangan telah memenuhi
persyaratan.

Tahapan pembuatan formula campuran kerja (FCK) dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1) Evaluasi jenis campuran beraspal yang digunakan dan persyaratan yang harus
dipenuhi

2) Melakukan pengujian mutu bahan (peremaja, Asbuton Butir san agregat) dari
tempat penyimpanan (stockpile) untuk kesesuaian mutu bahan terhadap
spesifikasi

3) Melakukan penyiapan dan kalibrasi peralatan laboratorium untuk kesesuaian
peralatan dengan standard pengujian.

4) Pembuatan Formula Campuran Rencana (FCR) berdasarkan material dari
stock pile atau bin dingin (cold bin), dengan kegiatan meliputi :

(1) Melakukan pengujian gradasi agregat dan menentukan kombinasi
beberapa fraksi agregat sehingga memenuhi spesifikasi gradasi yang
ditentukan.

(2) Menentukan kadar peremaja rencana perkiraan.

(3) Melakukan pengujian Marshall dan volumetrik, rongga diantara agregat
(VMA), rongga dalam campuran (VIM) dan rongga terisi aspal (VFA)
dengan kadar peremaja yang bervariasi.

(4) Mengevaluasi hasil pengujian dan menentukan kadar peremaja optimum
dari campuran
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5) Melakukan kalibrasi bukaan pintu bin dingin dan menentukan besarnya bukaan
sesuai dengan proporsi yang telah diperoleh. Selanjutnya melakukan
pengambilan contoh agregat dari masing-masing bin panas (hot bin) dan
selanjutnya melakukan pengujian gradasi agregat.

6) Pembuatan FCR berdasarkan material dari bin panas, dengan kegiatan
meliputi :

(1) Melakukan pengujian gradasi agregat dan menentukan kombinasi
beberapa fraksi agregat yang diambil dari bin panas. Gradasi campuran
yang ditentukan harus sesuai dengan gradasi yang direncanakan
berdasarkan material dari bin dingin.

(2) Melakukan pengujian Marshall dan volumetrik (VMA, VIM dan VFA) untuk
mengetahui karakteristik dari campuran beraspal dengan kadar peremaja
yang bervariasi.

(3) Mengevaluasi hasil pengujian dan menentukan kadar peremaja optimum
campuran

7) Melakukan percobaan pencampuran di unit pencampur aspal (AMP) dan
mengevaluasinya, untuk melihat kesesuaian operasional dengan rencana

8) Melakukan percobaan pemadatan di lapangan dan membandingkannya
dengan kepadatan laboratorium serta mengevaluasinya, untuk menentukan
jumlah lintasan pemadat.

9) Jika semua tahapan telah dilaksanakan dan telah memenuhi semua
persyaratan, maka formula akhir tersebut disebut Formula Campuran Kerja
(FCK).

10) Jika ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi maka langkah-langkah
tersebut harus diulang.

Tahapan pembuatan formula campuran kerja (FCK) diuraikan dengan bagan alir
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.1.

5.3.1. Penentuan jenis campuran

Laston (AC) yang umum dikenal terdiri dari tiga, yaitu lapis pondasi (AC-base),
lapis antara (AC-binder), dan lapis permukaan (AC-WC). Ukuran butir maksimum
ketiganya adalah berturut-turut, 11/2 inchi, 1 inchi, dan ¾ inci.

Pemilihan ukuran butir maksimum disesuaikan dengan rencana tebal
penghamparan, tebal hamparan padat minimum setebal 2 kali ukuran butir
maksimum untuk menjamin tekstur permukaan dan ikatan antara butir yang baik.
Untuk lapis permukaan diperlukan tekstur yang lebih rapat sehingga lebih kedap
terhadap air dan memberi kekesatan yang cukup.

Persyaratan campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir yang akan
digunakan, sebagaimana diperlihatkan pada Butir 5.2.2.
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Gambar 4.1. Bagan alir pembuatan Formula Campuran Kerja (FCK)
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5.3.2. Pembuatan formula campuran rencana (FCR)

Pembuatan rancangan campuran harus mengikuti ketentuan spesifikasi untuk
menjamin agar kadar peremaja, rongga udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan
dapat dipenuhi.

Perlu diperhatikan bahwa metode perencanaan campuran beraspal yang
didasarkan pada ketentuan kepadatan agregat maksimum (pada lengkung fuller),
umumnya tidak akan menghasilkan campuran yang memenuhi persyaratan dalam
spesifikasi.

Pengujian campuran di laboratorium harus dilaksanakan dalam tiga (3) langkah
dasar yaitu: memperoleh gradasi agregat yang sesuai, membuat campuran
rencana, dan memperoleh persetujuan campuran rencana sebagai rencana
campuran kerja.

a. Bahan campuran

1) Agregat

Agregat terdiri dari beberapa fraksi, berdasarkan ukuran butirnya, terdiri
dari :

 Agregat kasar, adalah agregat yang tertahan saringan 2,36 mm (no.8),
dapat berupa batu pecah atau kerikil pecah

 Agregat halus, adalag agregat yang lolos saringan 2,36 mm (no.8),
dapat berupa pasir alam atau hasil pemecah batu

 Bahan pengisi, agregat yang lolos saringan 0,28 mm (no 50) paling
sedikit sebanyak 95 %, dapat berupa debu batu kapur, semen portland,
abu terbang,

Pada umumnya fraksi kasar dan sedang dapat dikelompokan sebagai
agregat kasar, sementara abu batu atau pasir sebagai agregat halus.

Di dalam penyiapan bahan agregat yang akan digunakan untuk membuat
rencana campuran, diperlukan pertimbangan-pertimbangan :

 Bahan agregat yang digunakan untuk membuat campuran rencana awal
diambil dari stockpile atau dari bin dingin. Khusus untuk AMP yang
mempunyai bin panas, pembuatan FCR dilakukan dua tahap yaitu
berdasarkan bahan dari bin dingin dan dari bin panas. Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan agar produksi campuran beraspal hangat dengan
Asbuton Butir menjadi efesien dan efektif. Apabila pembuatan FCR
hanya dilakukan berdasarkan bahan dari bin panas akan menyebabkan
aliran material dari bin dingin tidak berimbang. Akibatnya terjadi
pelimpahan material (overflow) atau waktu yang diperlukan untuk
menunggu di bin panas sampai gradasi yang direncanakan terpenuhi
terlalu lama. Aliran material yang tidak seragam dapat juga
menyebabkan temperatur campuran beraspal bervariasi.

 Sebelum pekerjaan pembuatan campuran rencana dimulai di
laboratorium, jumlah agregat pecah dan pasir, sebaiknya sudah tersedia
di lokasi pencampuran sekurang-kurangnya untuk 1 bulan produksi. Hal
ini untuk menjamin tidak adanya perubahan gradasi dan sifat-sifat fisik
agregat yang digunakan. Jika terjadi perubahan gradasi atau sifat-sifat
fisik, harus dilakukan pembuatan FCK baru berdasarkan gradasi dan
karakteristik agregat yang baru.

 Dalam memilih sumber bahan agregat, perencana harus
memperhitungkan penyerapan agregat terhadap aspal. Karena itu
diupayakan untuk menjamin bahwa agregat yang digunakan adalah
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agregat dengan tingkat penyerapan air yang rendah sehingga aspal
yang terserap menjadi lebih kecil.

 Agregat yang terdapat di pasaran dapat terdiri atas beberapa fraksi
misalnya fraksi kasar, fraksi sedang dan abu batu atau pasir alam.
Agregat yang terdiri atas beberapa fraksi sering disebut sebagai batu
pecah 2/3, batu 1/2, batu 1/1, pasir alam dan bahan pengisi (filler).
Nama-nama tersebut biasanya hanya digunakan sebagai nama bahan di
lokasi penimbunan yang akan dipasok ke tempat pekerjaan.

Untuk keperluan perencanaan campuran, diperlukan sejumlah besar
contoh agregat dan aspal yang cukup untuk memenuhi sejumlah pengujian
laboratorium.

Jumlah kebutuhan masing-masing bahan yang harus disiapkan adalah
seperti diperlihatkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Jumlah contoh bahan untuk perencanaan campuran

No Uraian

Jumlah contoh

(ukuran butir nominal
Camp. < 25,4 mm)

Jumlah contoh

(ukuran butir nominal
Camp.  25,4 mm)

1. Peremaja 4 liter 20 liter

2. Agregat kasar 25 kg 100 kg

3. Agregat halus 25 kg 100 kg

4. Pasir (bila diperlukan) 15 kg 50 kg

5. Bahan pengisi (bila perlu) 10 kg 40 kg

Sebelum digunakan untuk pembuatan rencana campuran, terlebih dahulu
agregat harus diuji laboratorium untuk kesesuaian mutunya sesuai Butir
5.2.1.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dari pengujian mutu agregat
tersebut diatas, selanjutnya perlu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

 Seluruh analisis saringan agregat termasuk bahan pengisi harus diuji
dengan cara basah untuk menjamin ketelitian proporsi agregat. (SNI
03-4142-1996)

 Penentuan proporsi agregat dalam campuran agar sesuai dengan
spesifikasi dapat dimulai dengan pendekatan keadaan di antara titik
kontrol gradasi sedemikian rupa sehingga gradasi berada di antara titik
kontrol, atau pendekatan terhadap tengah-tengah spesifikasi gradasi
yang disyaratkan.

 Perbedaan berat jenis antara agregat kasar dan agregat halus tidak
boleh lebih dari 0,2. Bila terdapat perbedaan maka harus dilakukan
koreksi sehingga target gradasi dapat terpenuhi. Koreksi tersebut perlu
dilakukan karena standar umum perbandingan proporsi agregat adalah
berdasarkan perbandingan berat bukan volume, sehingga nilai berat
jenisnya harus berdekatan.

 Agregat halus harus ditimbun dalam cadangan terpisah dari agregat
kasar serta dilindungi terhadap hujan dan pengaruh air lainnya.

 Bahan pengisi harus kering dan bebas dari gumpalan-gumpalan
lempung/lanau, dan bila diuji dengan cara basah sesuai dengan SNI
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03-3416-1994 harus tidak kurang dari 75% (dianjurkan tidak kurang dari
85%) lolos saringan 0,075 mm.

Persyaratan gradasi agregat gabungan untuk campuran beraspal hangat
dengan Asbuton Butir sebagaimana diperlihatkan pada Butir 5.2.2.

2) Peremaja dan Asbuton Butir

Sebelum dilakukan pembuatan rencana campuran maka Peremaja dan
Asbuton Butir, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian laboratorium
untuk kesesuaian mutunya sesuai yang ditetapkan pada Butir 5.2.1.

Selanjutnya perlu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan berikut ini:

 Pengambilan contoh peremaja harus dilaksanakan sesuai dengan SNI
03-6399-2002.

 Peremaja dalam keadaan curah di dalam truk tangki tidak boleh
dialirkan ke dalam penyimpan peremaja di AMP, begitu juga bila
menggunakan asbuton butir maka tidak boleh ditempatkan di silo filler
(tempat khusus di AMP) sebelum hasil pengujian contoh memenuhi
persyaratan.

b. Peralatan

1) Peralatan Laboratorium

Peralatan untuk perencanaan campuran di laboratorium meliputi antara lain
alat untuk mengambil contoh bahan, timbangan, oven, alat pencampur dan
alat bantu lainnya.

Untuk campuran beraspal yang menggunakan agregat dengan ukuran butir
maksimum lebih dari 25 mm ( 1 inci) diperlukan peralatan untuk pengujian
Marshall modifikasi. Pengujian Marshall modifikasi menggunakan ukuran
contoh uji berdiameter 6 inci, bukan 4 inci seperti biasanya. Untuk
melaksanakan perencanaan campuran, maka peralatan untuk pengujian di
laboratorium harus sudah dikalibrasi. Dimensi dari masing-masing alat uji
harus sesuai dengan persyaratan.

2) Peralatan di Unit Pencampur Aspal (AMP)

Disamping peralatan laboratorium, karena FCK dapat diterima apabila telah
dilakukan uji pencampuran (trial mix) dan uji pemadatan (trial compaction),
maka untuk keperluan tersebut peralatan AMP, peralatan pengangkutan,
penghamparan, dan pemadatan harus telah memenuhi persyaratan dari
spesifikasi

5.3.3. Penentuan kadar peremaja optimum dari campuran beraspal hangat
dengan Asbuton Butir

Untuk perencanaan campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir dengan
kepadatan mutlak, diilustrasikan secara garis besar dengan bagan alir
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.2. atau dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Lakukan pemilihan gradasi agregat campuran berdasarkan jenis dan fungsi
campuran yang akan digunakan, serta lakukan penggabungan beberapa fraksi
agregat dengan salah satu cara (cara analitis atau grafis, dan cara
penggabungan beberapa fraksi agregat). Dimana gradasi agregat gabungan
sangat menentukan terhadap nilai rongga diantara agregat (VMA).

b. Tetapkan Kadar Asbuton Butir dan Perkiraan Peremaja (Pp)
Kadar asbuton dan perkiraan kadar peremaja untuk keperluan perencanaan
campuran adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11.
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Tabel 4.11. Kadar Asbuton dan Kadar Peremaja Perkiraan

Uraian Kadar Asbuton dan Peremaja

Jenis Peremaja PH-1000 PH-1000 PH-1000 PH-1000

Tipe asbuton 5/20 15/20 15/25 20/25

Kadar peremaja perkiraan (Pp), % 5 4,5 4,5 4

Kadar Asbuton (% terhadap berat

total campuran)

7 10 12,5 15

Keterangan : PH-1000 = Peremaja Hangat Viskositas pada 60
o
C 800-1200 cSt

c. Lakukan percobaan uji Marshall sesuai RSNI M-01-2000 ukuran agregat
maksimum 25 mm (1 inci) atau sesuai RSNI M-06-2004 untuk ukuran butir
maskimum lebih besar dari 25 mm (1 inchi) digunakan prosedur Marshall
modifikasi sehingga diperoleh hasil sesuai persyaratan dengan ketentuan:

Buat campuran pada tiga kadar peremaja di atas dan dua kadar di bawah nilai
Pp dengan perbedaan masing-masing 0, 5%;

Dalam pembuatan benda uji atau briket, terlebih dahulu disiapkan agregat,
peremaja dan Asbuton Butir sesuai jumlah banda uji yang akan dibuat.

Untuk mendapatkan kadar peremaja optimum dibuat kira-kira 18 buah benda
uji dengan 6 variasi kadar peremaja yang masing-masing berbeda 0,5 %.

Kadar peremaja dan Asbuton Butir serta persen lolos saringan untuk agregat
dihitung berdasarkan berat campuran.

Selain itu benda uji disiapkan pula untuk menentukan berat jenis maksimum
campuran yang belum dipadatkan (Gmm).

d. Lakukan pengujian dengan alat Marshall sesuai SNI 06-2489-1991, untuk
memperoleh : kepadatan, stabilitas, kelelehan (flow), hasil bagi Marshall
persentase stabilitas sisa setelah perendaman.

Sesuai dengan prosedur pengujiannya, sebelumnya lakukan mulai dari
penimbangan bahan, pemanasan bahan di dalam oven, penambahan
peremaja ke dalam agregat yang telah dipanaskan dan pengadukan campuran
agregat dan peremaja dalam alat pencampur mekanis atau manual.

e. Lakukan pengujian untuk memperoleh berat jenis maksimum campuran (Gmm)
pada kadar peremaja tertentu dengan metode AASHTO T 209 dan hitung
dengan menggunakan persamaan berat jenis efektif agregat pada kadar
peremaja lainnya.

f. Kemudian hitung besaran volumetrik dari campuran, yaitu rongga diantara
agregat (VMA), rongga dalam campuran (VIM), dan rongga terisi aspal (VFA).

g. Untuk mencari nilai VIM pada kepadatan mutlak, buat minimum 3 (tiga) contoh
uji tambahan dengan kadar peremaja, satu kadar peremaja pada VIM 5 % dan
dua kadar peremaja terdekat yang memberikan VIM di atas dan di bawah 5 %
dengan perbedaan kadar peremaja masing-masing 0,5 %.

Padatkan benda uji sampai mencapai kepadatan mutlak dengan dengan alat
pemadat getar listrik sesuai BS 598 Part 104 (1989) atau pemadat Marshall
sebanyak 2 x 400 tumbukan.

h. Gambarkan grafik hubungan antara kadar peremaja dengan hasil
pengujian:

 Kepadatan

 Stabilitas
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 Kelelehan

 VMA

 VFA

 VIM dari hasil pengujian Marshall

 VIM dari hasil pengujian kepadatan mutlak PRD (Percentage Refusal
Density).

i. Untuk masing-masing parameter yang tercantum dalam persyaratan
campuran, gambarkan batas-batas spesifikasi kedalam grafik dan tentukan
rentang kadar peremaja yang memenuhi persyaratan.

j. Pada grafik tersebut gambarkan rentang kadar peremaja yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan spesifikasi.

k. Periksa kadar peremaja rencana yang diperoleh, biasanya berada dekat
dengan titik tengah dari rentang kadar peremaja yang memenuhi seluruh
persyaratan.

l. Pastikan bahwa campuran memenuhi seluruh kriteria dalam persyaratan
spesifikasi.

m. Pastikan rentang kadar peremaja campuran yang memenuhi seluruh kriteria
harus melebihi 0,6 persen sehingga memenuhi toleransi produksi yang cukup
realistis (toleransi penyimpangan kadar peremaja selama pelaksanaan adalah
 0,3 %).

n. Gambarkan seluruh hasilnya (lihat Gambar 4.3).

o. Buat benda uji untuk pengujian stabilitas dinamis dengan menggunakan alat
Wheel Tracking Machine (WTM) dengan komposisi bahan (agregat, peremaja
dan asbuton butir) sesuai pada formula campuran rencana (FCR).

p. Bandingkan parameter Marshall, volumetrik campuran dan nilai stabilitas
dinamis terhadap spesifikasi campuran sesuai Tabel 4.6 pada Butir 5.2.2.
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Gambar 4.2. Bagan Alir Pembuatan FCR Dengan Kepadatan Mutlak

Mulai

Buat benda uji Marshall dengan perkiraan K. Peremaja. Opt., Pp
Benda uji : -1,0 %, -0,5 %, Pp, + 0,5 %, +1,0 % dan + 1,5 %

Persyaratan Marshall,
VMA, VIM, VFB, Ms, Flow,

Mq dan DS,
Bandingkan dgn Spesifikasi

Tentukan kadar peremaja pada VIM 6 %

Buat benda uji Marshall pada kadar peremaja - 0,5 %, Kasp, +0,5%
Minimum 2 buah untuk tiap kadar peremaja dan padatkan mencapai kepadatan

mutlak

Kepadatan Mutlak,
VIM prd > persyaratan

Stop

ya

tidak

tidak
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Gambar 4.3a. Tipikal kurva perencanaan campuran
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Gambar 4.3b. Penentuan kadar peremaja optimum

5.3.4. Percobaan pencampuran (Trial Mix)

Dengan menggunakan proporsi yang telah diperoleh dari campuran rencana, perlu
dilakukan percobaan pencampuran untuk mengetahui kinerja AMP.

Yang perlu diperhatikan pada saat proses pencampuran adalah lamanya waktu
pencampuran, karena apabila lamanya waktu pencampuran dalam pencampur
(mixer/pugmill) bertambah, maka akan menyebabkan derajat penuaan peremaja
(oksidasi) akan bertambah pula.

Temperatur pencampuran yang tinggi akan menambah derajat pengerasan dari
peremaja, sehingga campuran akan lebih kaku dibandingkan dengan hasil
pencampuran di laboratorium dengan material yang sama. Meskipun demikian
derajat pengerasan suatu campuran beraspal cukup beragam, tergantung pada
komposisi dan ketebalan film aspal yang menyelimuti butir agregat serta faktor
lainnya.

Campuran beraspal hasil dari percobaan pencampuran diuji dengan metode
Marshall di laboratorium dan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada
campuran rencana. Beberapa hasil yang direkomendasikan dari percobaan
pencampuran adalah kapasitas satu kali mencampur, lama waktu pencampuran,
temperatur pencampuran, penyelimutan aspal, kehomogenan campuran dan
kemudahan kerja.

5.3.5. Percobaan penghamparan dan pemadatan di lapangan

Percobaan campuran di unit pencampur aspal (AMP) dan percobaan
penghamparan di lapangan yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk
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mempertimbangkan disetujuinya atau tidak formula campuran rencana menjadi
formula campuran kerja (FCK, Job Mix Formula, JMF), yaitu sebagai berikut :

 Percobaan penghamparan dan pemadatan paling sedikit 50 ton campuran
untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan,
peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Pelaksanaan dilakukan
diluar lokasi proyek.

 Pelaksana harus dapat menunjukkan bahwa alat penghampar (finisher) mampu
menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi,
tergores, dan sebagainya. Kombinasi penggilas yang diusulkan mampu
mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia.

 Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat
benda uji Marshall maupun untuk pemadataan kepadatan mutlak (refusal
density).

Hasil pengujian ini harus dibandingkan dan sesuai dengan persyaratan dalam
spesifikasi.

Contoh inti (core drill) harus dilakukan untuk mengetahui derajat kepadatan
lapangan untuk masing-masing variasi jumlah lintasan pemadatan.

 Bilamana percobaan tersebut gagal memenuhi spesifikasi pada salah satu
ketentuannya maka perlu dilakukan penyesuaian dan percobaan harus diulang
kembali.

 Campuran rancangan sebagai rencana campuran kerja (RCK) tidak akan
disetujui sebagai formula campuran kerja (FCK), sebelum penghamparan
percobaan yang dilakukan memenuhi semua persyaratan dalam ketentuan
spesifikasi.

 Pekerjaan pengaspalan yang permanen belum dapat dimulai sebelum diperoleh
FCK yang telah disetujui, FCK yang disetujui menjadi definitif sampai disetujui
FCK penggantinya.

 Kemudian mutu campuran harus dikendalikan dalam toleransi yang diijinkan.

 Dua belas benda uji Marshall harus dibuat dari setiap percobaan pemadatan.
Contoh campuran beraspal dapat diambil dari instalasi pencampur aspal (AMP)
atau dari truk, dan dibawa ke laboratorium dalam kotak yang terbungkus rapi.

 Benda uji Marshall harus dicetak dan dipadatkan pada temperatur dan jumlah
tumbukan yang disyaratkan. Kepadatan rata-rata (Gmb) dari semua benda uji
yang diambil dari percobaan penghamparan yang memenuhi ketentuan harus
menjadi Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density), yang harus
dibandingkan dengan pemadatan campuran beraspal terhampar pada
pekerjaan selanjutnya.

Penerapan FCK dan dan toleransi yang diijinkan adalah sebagai berikut:

 Seluruh campuran yang dihampar dalam pekerajaan harus sesuai dengan FCK
dalam batas rentang toleransi yang disyaratkan.

 Setiap hari direksi akan mengambil benda uji baik bahan maupun campurannya
seperti yang digariskan dalam spesifikasi campuran beraspal hangat dengan
Asbuton Butir atau benda uji tambahan yang dianggap perlu untuk pemerik-
saan keseragaman campuran. Setiap bahan yang gagal memenuhi batas-batas
yang diperoleh dari FCK dan Toleransi yang diijinkan harus ditolak.

 Bilamana setiap bahan pokok memenuhi batas-batas yang diperoleh dari FCK
dan toleransi yang diijinkan, tetapi menunjukkan perubahan yang konsisten dan
sangat berarti atau perbedaan yang tidak dapat diterima atau jika sumber setiap
bahan berubah, maka harus dibuat FCK yang baru.
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 Batas-batas absolut yang ditentukan oleh FCK maupun toleransi yang diijinkan
menunjukkan bahwa pelaksana harus bekerja dalam batas-batas yang
digariskan pada setiap saat.

5.4. Pelaksanaan Pekerjaan Campuran Beraspal Hangat Dengan Asbuton Butir

5.4.1. Produksi campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir

a. Persiapan bagian dari unit AMP

Sebelum proses produksi campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir di AMP
beberapa hal pokok yang harus dilakukan seperti diuraikan di bawah ini.

1) Sistem pemasok agregat bin dingin

Persiapan yang diperlukan pada bagian ini, adalah :

 Pastikan kondisi semua bin dalam keadaan baik, bersih, tidak ada
kebocoran.

 Pastikan agregat tidak bercampur antar bagian bin yang berdekatan,
untuk itu dapat dicegah dengan membuat pemisah yang cukup. Bila
sudah ada alat pemisah, pastikan kondisinya baik.

 Pastikan pengisian agregat pada bin tidak berlebih, pengisian yang baik
jika ukuran bak (bucket) loader lebih kecil dari bukaan mulut bin dingin.

 Pastikan kondisi bukaan bin baik, tidak tersumbat dan memenuhi syarat
atau sudah dikalibrasi secara periodik.

 Pastikan kondisi dan fungsi ban berjalan baik, tidak terjadi perubahan
kecepatan pada ban berjalan, dan ada operator yang mengontrol aliran
agregat.

2) Unit pengering

Persiapan yang diperlukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan kondisi alat pengukur temperatur untuk agregat berfungsi dengan
baik dan sudah dikalibrasi.

 Pastikan kondisi alat/drum pengering berfungsi dengan baik, termasuk
fungsi penyemprot bahan bakar, sistim pengaturan udara, fungsi
pemasukan dan pengeluaran agregat.

 Pastikan kondisi alat/drum pengering dalam keadaan bersih, termasuk
kondisi kebersihan bagian di dalamnya, sudut-sudut, dll.

 Pastikan kemiringan alat/drum pengering memenuhi syarat.

 Pastikan suply bahan bakar cukup.

3) Pengumpul debu

Persiapan yang diperlukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan kondisi pengumpul debu berfungsi dengan baik, temasuk fungsi
kerja fan, bantalan, dan fan belt.

 Pastikan corong pada pengumpul debu tidak terjadi penyumbatan.

4) Unit saringan panas

Persiapan yang diperlukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan kondisi saringan berfungsi dengan baik, termasuk alat penggetar

 Pastikan ukuran saringan sesuai persyaratan.

 Pastikan lubang saringan bersih tidak tertutup agregat atau bahan lain,
lubang saringan tidak ada yang rusak/robek, bila rusak segera harus
diganti.
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5) Bin panas

Persiapan yang diperlukan pada bagian ini adalah:

 Pastikan kondisi bin dalam keadaan baik, bersih, tidak ada kebocoran,
pipa pembuangan/pengeluaran agregat tidak tersumbat .

 Pastikan kondisi bin berfungsi dengan baik, termasuk unit hidrolik
berfungsi dengan baik, fungsi bukaan.

 Pastikan bin bersih dari agregat yang halus (debu) yang menempel dan
menggumpal pada dinding akibat sisa kadar air setelah pemanasan.

6) Penimbangan

Persiapan yang dilakukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan kondisi dan fungsi kerja serta sensitivitas timbangan agregat,
Asbuton Butir dan peremaja bekerja dengan baik atau sudah dikalibrasi.

 Pastikan skala timbangan sudah dibersihkan, tiap bagian diperiksa.

 Pastikan kotak timbangan (weigh box) tergantung bebas

7) Pencampur

Persiapan yang dilakukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan kondisi temperatur peremaja berfungsi dengan baik dan sudah
dikalibrasi (pada tangki peremaja)

 Pastikan kondisi pedal alat pencampur dalam keadaan baik, termasuk
jarak terdekat pedal ke dinding alat pencampur memenuhi syarat.

 Pastikan kondisi bukaan atau tutup alat pencampur tidak ada kebocoran.

8) Penyimpanan asbuton butir

Persiapan yang dilakukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan tempat penyimpanan bahan pengisi atau asbuton butir bebas
dari pengaruh air.

 Pastikan sistim pemasok bahan pengisi berfungsi dengan baik.

9) Tangki aspal/peremaja

Persiapan yang dilakukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan tangki aspal/peremaja harus cukup besar sehingga dapat
menampung aspal yang memenuhi kebutuhan aspal saat AMP
dioperasikan, dan peremaja yang terdapat di dalamnya dapat dengan
mudah terlihat.

 Pastikan setiap tangki harus dilengkapi dengan sebuah alat sensor
thermometrik yang telah dikalibrasi sehingga temperatur peremaja dari
tiap tangki akan terkontrol.

10) Sistim kontrol operasi

Persiapan yang dilakukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan kondisi dari ruang sistim kontrol, distribution board, dan panel
pengontrol berfungsi dengan baik

 Pastikan kondisi dari sistim kontrol kompresor, selinder udara, filter
udara, pelumas berfungsi dengan baik

 Pastikan penentuan waktu untuk pengendalian lamanya waktu
pencampuran pada alat pencampur berfungsi dengan baik.

11) Generator set

Persiapan yang dilakukan pada bagian ini adalah :

 Pastikan kondisi dan fungsi kerja dari generator bekerja dengan baik
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 Pastikan kapasitas (KVA), bahan bakar, sistim kabel

b. Pelaksanaan produksi campuran berapal panas dengan asbuton olahan

Campuran beraspal hangat tidak boleh diproduksi bilamana tidak cukup tersedia
peralatan pengangkutan, penghamparan atau pembentukan, atau pekerja, yang
dapat menjamin kemajuan pekerjaan dengan tingkat kecepatan minimum 60%
kapasitas instalasi pencampuran.

Proses pelaksanaan produksi campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir
dengan menggunakan AMP jenis takaran diilustrasikan dengan Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Skema pengoperasian AMP jenis takaran

1) Tahap pertama adalah agregat dari tempat penimbunan dimasukan kedalam
bin dingin dengan menggunakan loader.

Gunakan loader yang mempunyai bak yang lebih kecil dari mulut pemisah
masing-masing bin, agar agregat-agregat tersebut harus terpisah satu
sama lain, yaitu untuk menjaga keaslian gradasi dari masing-masing bin
sesuai dengan rencana gradasi pada FCK. Jika alat pemisah antar bin
tidak ada maka pengisian masing-masing bin tidak boleh berlebih yang
dapat berakibat tercampurnya agregat.

2) Kemudian agregat dari dari masing-masing bak penampung dikeluarkan
melalui pintu bukaan yang dapat diatur sesuai dengan gradasi pada FCK

Kesinambungan aliran material dari bin dingin ini sangat berpengaruh
terhadap produksi campuran beraspal, salah satu penyimpangan yang
sering terjadi pada bin dingin adalah tidak dipasangnya pembatas antara
mulut pasokan agregat pada bin dingin sehingga agregat dari bin dingin
yang satu bercampur dengan agregat dari bin dingin lainnya.

Tidak berfungsinya ban berjalan atau penggetar akan menyebabkan
kelancaran pasokan ageregat terganggu, maka akan terjadi kesulitan
pengaturan di bin panas.

3) Agregat dialirkan sesuai proporsi dari masing-masing bagian bin dingin melalui
mangkok elevator dingin (cold elevator/conveyor) masuk ke tempat pengering
(dryer).

Elevator dingin merupakan bagian dari sistim pemasok agregat dingin,
yaitu tahapan aliran agregat dari bin dingin yang dipasang empat atau lebih
bin dingin, melalui bukaan atau pintu pada bin dingin yang dapat diatur,
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diangkut melalui ban berjalan (belt conveyor) dan diteruskan menggunakan
elevator dingin (cold elevator) menuju ke drum pengering (dryer).

4) Pengeringan agregat dilakukan agar pencampuran dan pengikatan agregat
oleh aspal dari asbuton butit dan peremaja dapat berlangsung dengan baik.
Alat pengering berputar mengeringkan dan memanaskan agregat yang ada di
dalamnya.

5) dan 6) Debu atau gas buang yang dihasilkan/keluar dari atau akibat
pemanasan dikumpulkan dengan alat pengumpul debu (dust collector) di
tempat tertentu untuk dipergunakan secukupnya atau dibuang melalui
cerobong pembuangan (exhaust stack).

7) Agregat yang telah dikeringkan dan dipanaskan diangkut dengan mangkok
elevator panas (hot elevator bucket) melalui pintu pengeluar yang terdapat
pada ujung alat pengering.

8) Agregat yang diangkut dari elevator panas kemudian disaring dengan
susunan unit ayakan panas (hot screening unit) dan dipisahkan dalam
beberapa ukuran yang selanjutnya dikirim ke bin panas, agregat yang
terlalu besar dan yang melebihi kapasitas dibuang.

9) Agregat panas yang lolos saringan ditempatkan sesuai ukurannya didalam
masing-masing bagian bin panas (hot bin)

Jika agregat halus masih menyisakan kadar air (pengering kurang baik)
setelah pemanasan, maka agregat yang sangat halus (debu) akan
menempel dan menggumpal pada dingding bin panas dan akan jatuh
setelah cukup berat. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan gradasi
agregat, yaitu penambahan material yang lolos saringan No. 200.

10) Agregat ditimbang melalui kotak penimbang sesuai dengan komposisi yang
direncanakan dalam FCK,

Hasil penimbangan dari agregat langsung ditransmisikan oleh mekanisma
timbangan pada skala penunjuk tanpa pegas, sehingga berat agregat tiap
bin serta jumlah tiap takaran dapat dibaca.

11) Setelah agregat ditimbang, kemudian asbuton butir juga ditimbang yang
diambil dari tempat penyimpanan bahan pengisi (mineral filler sterage).

12) Peremaja yang telah berbentuk cair setelah dipanaskan dalam tangki
aspal/peremaja (hot asphalt storage) dialirkan melalui pipa pemasok untuk
ditimbang beratnya sesuai yang direncanakan (asphalt weight bucket).

13) Selanjutnya bahan-bahan tersebut dimasukan kedalam tempat pencampur
(mixer atau pugmill) untuk dicampur. Waktu pencampuran harus sesingkat
mungkin untuk mencegah oksidasi yang berlebih namun harus diperoleh
penyelimutan yang seragam pada semua butir agregat.

Dalam pugmill terjadi dua jenis pencampuran, yaitu pencampuran kering
dan pencampuran basah (setelah ditambah peremaja).
Lamanya pencampuran kering diusahakan sesingkat mungkin untuk
meminimalkan degradasi agregat, umumnya 1 atau 2 detik. Pencampuran
basah juga diusahakan seminimal mungkin untuk menghindari degradasi
dan oksidasi atau penuaan (aging) dari peremaja.
Apabila agregat kasar (tertahan saringan No.8) telah terselimuti, maka
pencampuran basah dihentikan, karena dapat dipastikan agregat halus
juga telah terselimuti aspal. Umumnya waktu pencampuran sekitar 30
detik.

Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir yang homogen
selanjutnya dicurahkan kedalam truk pengangkut untuk dibawa ke lokasi
penghamparan.
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5.4.2. Pengangkutan dan penyerahan di lapangan

Campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir hasil produksi AMP
kemudian diangkut menggunakan truk (dump truck).

Dalam hal pengangkutan dan penyerahan hasil di lapangan harus
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 Campuran beraspal hangat harus diserahkan ke lapangan untuk
penghamparan dengan temperatur campuran tertentu sehingga
memenuhi ketentuan viskositas peremaja absolut yang ditentukan dalam
FCK/JMF.

 Setiap truk yang telah dimuati harus ditimbang di rumah timbang dan
setiap muatan harus dicatat berat kotor, berat kosong dan berat netto.

 Pengangkutan campuran beraspal dengan jarak yang cukup jauh dan
cuaca mendung campuran diatas truk harus ditutup terpal untuk
mempertahankan temperatur campuran.

 Setiap campuran yang diangkut truk tiba dilapangan harus diperiksa
temperatur campuran dan diamati secara visual.

5.4.3. Pelaksanaan penghamparan dan pemadatan

a. Umum

Dalam pekerjaan campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir,
penghamparan dan pemadatan merupakan salah satu langkah pekerjaan yang
memegang peranan penting dan menentukan. Penghamparan yang tidak baik
dapat menyebabkan tekstur permukaan buruk, kerataan tidak baik, dan
ketebalan lapisan kurang. Sementara pemadatan yang tidak memenuhi
persyaratan dapat menyebabkan kepadatan campuran beraspal tidak merata,
campuran beraspal mudah retak karena kurang padat, dan sambungan
melintang atau memanjang tidak rata. Kesemuanya itu akhirnya akan
mempengaruhi kinerja campuran beraspal yang dihasilkan, baik dari segi umur
pelayanan maupun dari segi kenyamanan dan keamanan.

Untuk mencapai hasil pekerjaan penghamparan dan pemadatan yang memenuhi
persyaratan perlu dipahami teknologi mengenai penghamparan dan pemadatan
campuran beraspal.

b. Penghamparan campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir

1) Kesiapan permukaan yang akan dihampar.

Kinerja campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir yang akan
dipasang dipengaruhi oleh kondisi perkerasan di bawahnya. Kerusakan
pada lapis perkerasan di bawahnya dapat menyebabkan kerusakan
campuran beraspal yang baru, meskipun campuran tersebut dalam berbagai
segi telah memenuhi persyaratan.

Penghamparan di atas lapis pondasi agregat harus memperhatikan
kesiapan permukaan seperti kepadatan, kerataan, tekstur, kadar air
permukaan dan lainnya.

Sementara untuk penghamparan di atas lapisan beraspal, pastikan
kerusakan-kerusakan yang terjadi, seperti: retak, alur, dan lainnya sudah
diperbaiki terlebih dahulu.

Dengan demikian sebelum penghamparan pastikan sudah dilakukan
pemasangan lapis resap pengikat (prime coats) atau lapis perekat (tack
coats) pada permukaan perkerasan yang telah siap sesuai kualitas dan
kuantitas seperti yang disyaratkan.

a) Penghamparan di atas Lapis Pondasi Agregat atau Lapis Beraspal
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(1) Penghamparan di atas Lapis Pondasi Agregat

Untuk penghamparan di atas lapis pondasi agregat, pastikan sudah
dipenuhi hal-hal sebagai berikut :

 Tekstur permukaan/gradasi lapis pondasi agregat sesuai dengan
rencana. Bagian-bagian yang mengalami segregasi dan degradasi
harus sudah diperbaiki.

 Ketebalan dan elevasi permukaan lapis pondasi telah sesuai
dengan rencana.

 Kepadatan lapis pondasi harus sudah sesuai persyaratan, yang
diuji dengan pengujian konus pasir (sand cone) atau metoda
standar lainnya yang diijinkan.

 Kerataan permukaan lapis pondasi memenuhi toleransi yang
disyaratkan, yang diuji dengan alat mistar datar 3 meter (straight
edge) baik arah melintang maupun arah memanjang.

 Kadar air lapis pondasi agregat di bawah kadar air optimum (tidak
basah atau becek). Kondisi permukaan yang basah akan
menyebabkan lapis resap pengikat tidak menyerap dengan baik ke
lapis pondasi agregat, yang berakibat daya lekatnya menjadi
berkurang.

 Permukaan bebas dari kotoran seperti tanah lempung, debu,
plastik , dan lain-lain.

 Untuk menjamin keseragaman kekuatan lapis pondasi agregat,
perlu dilakukan uji kekuatan (proof rolling). Metodanya adalah
dengan melewatkan kendaraan truk yang bermuatan sekitar 8 ton
secara perlahan-lahan dengan kecepatan setara dengan
kecepatan berjalan kaki ( 5 km/h). Perhatikan perkerasan di
bawah roda belakang. Apabila terlihat lendutan saat roda
belakang lewat, maka pada lokasi atau segmen tersebut harus
sudah dilakukan perbaikan.

Tahap berikutnya adalah pemasangan lapis resap pengikat (prime
coats), tetapi sebelumnya permukaan lapis pondasi harus sudah
dibersihkan terlebih dahulu dengan compressor udara atau sikat
mekanis.

(2) Penghamparan di atas Lapis Beraspal

Untuk penghamparan campuran beraspal hangat dengan Asbuton
Butir di atas lapis beraspal, maka pastikan sudah dipenuhi hal-hal
sebagai berikut :

 Jika terjadi kerusakan-kerusakan pada permukaan, seperti : retak,
lubang, alur, amblas dan lainnya harus sudah diperbaiki.

Metoda perbaikan yang umum dipakai adalah dengan
pembongkaran dan penambalan, yaitu membuat lubang persegi
empat dengan luas yang cukup yang meliputi daerah yang menga-
lami kerusakan tersebut dan sisi-sisinya mempunyai bidang tegak
lurus dengan perkerasan. Bentuk persegi dengan sisi yang tegak
dimaksudkan untuk menguatkan ikatan antara campuran beraspal
yang baru dengan yang lama. Kedalaman pembongkaran
disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi. Material yang dibong-
kar diganti dengan material pengganti yang mempunyai kekuatan
minimum sama dengan perkerasan disekitarnya. Contoh
perbaikkan diperlihatkan pada Gambar 4.5.
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Untuk area yang luas, akan lebih efektif menggunakan alat
penggaruk dingin (Cold Milling). Alat ini akan menggaruk
perkerasan lama dengan kedalaman maksimum sampai 15 cm
sekali garuk, dan lebar 1,5 m tergantung jenis alat. Jika
penambalan yang dilakukan mempunyai ketebalan lebih dari 10
cm, maka penghamparan dan pemadatan dilakukan secara
bertahap per lapis.

Gambar 4.5. Perbaikan permukaan beraspal dengan penambalan

Untuk lubang-lubang yang kecil, dimana alat pemadat bermesin tidak
bisa masuk, maka dapat digunakan alat pemadat mekanis yang lebih
kecil, misalnya pemadat tangan (hand stamper).

 Kerataan permukaan dan kemiringan melintang jalan telah
memenuhi persyaratan, diukur dengan mistar datar 4 meter
(straight edge). Jika diperlukan dapat dilakukan pekerjaan
perataan (levelling) terlebih dahulu. Pekerjaan levelling yang tebal
akan lebih optimal jika dilakukan dalam beberapa lapis, sehingga
penurunan setelah pemadatan dapat direncanakan dengan baik.

 Untuk pekerjaan campuran beraspal yang dilakukan lapis per lapis
dalam satu pekerjaan, maka persyaratan kualitas dan kuantitas
lapis beraspal di bawahnya harus sudah terpenuhi, termasuk
pengujian kepadatan, ketebalan dan elevasi.

Tahap berikutnya adalah pemasangan lapis perekat (tack coats),
tetapi sebelumnya permukaan campuran beraspal harus sudah
dibersihkan terlebih dahulu dengan compressor udara atau sikat
mekanis.

b) Pemasangan Lapis Resap Pengikat atau Lapis Perekat

Lapis resap pengikat (prime coats) adalah lapisan ikat yang diletakkan di
atas lapis pondasi agregat, sedangkan lapis perekat (tack coats)
diletakkan di atas lapis beraspal atau lapis beton semen. Pemasangan
lapis resap pengikat atau lapis perekat dilaksanakan setelah
permukaaan lama dibersihkan dengan compressor udara atau sikat
mekanis sehingga mosaik atau tekstur perkerasan lama terlihat jelas.
Tidak diijinkan adanya kotoran atau gumpalan lempung.

(1) Lapis Resap Pengikat (Prime Coats)

Bahan lapis resap pengikat umumnya adalah aspal keras pen 60
yang dicairkan dengan minyak tanah. Perbandingan yang dipakai
terdiri dari 80 bagian minyak tanah per 100 bagian aspal semen (80
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pph-kurang lebih ekivalen dengan viskositas aspal cutback jenis MC-
30). Kuantitas yang digunakan berkisar antara 0,4 sampai dengan
1,3 liter/m2 untuk lapis pondasi agregat kelas A dan 0,2 sampai 1
liter/m2 untuk pondasi tanah semen. Kuantitas pasti pemakaian lapis
resap pengikat tergantung pada bahan aspal, bahan lapis pondasi
dan kondisi lingkungan (cuaca, angin, kelembaban). Setelah
pengeringan selama waktu 4 hingga 6 jam, bahan pengikat harus
telah meresap kedalam lapis pondasi, meninggalkan sebagaian
bahan pengikat pada permukaan sehingga permukaan terlihat
berwarna hitam secara merata dan tidak porous.

(2) Lapis Perekat (Tack Coats)

Lapis perekat mempunyai kegunaan memberi daya ikat antara lapis
lama dengan baru, dan dipasang pada permukaan beraspal atau
beton semen yang kering dan bersih.

Bahan lapis perekat adalah aspal emulsi yang cepat mantap atau
aspal keras pen 60 yang dicairkan dengan 25 sampai 30 bagian
premium per 100 bagian aspal (RC-250). Kuantitas yang digunakan
sangat tergantung pada jenis aspal yang dipakai, kondisi permukaan
lapisan lama, dan kondisi lingkungan.

Pemakaian lapis perekat umumnya berkisar 0,20 liter/m2 sampai
0,50 liter / m2.

Pada perkerasan dengan tekstur kasar seperti hasil garukan
(milling), maka kuantitas tack coat relatif lebih banyak dibanding
pada permukaan dengan tekstur halus. Jenis aspal yang
menggunakan bahan pengencer lebih banyak memerlukan kuantitas
penyemprotan yang relatif lebih banyak, agar kuantitas aspal yang
melekat pada perkerasan jumlahnya relatif sama.

Jika digunakan aspal emulsi maka lapis perekat akan berwarna
coklat karena mengandung aspal dengan air. Pada tahap berikutnya
warnanya akan berubah dari coklat ke hitam sejalan dengan
menguapnya kandungan air. Waktu yang diperlukan untuk
menguapkan seluruh kandungan air tersebut antara 1 sampai 2 jam,
tergantung dari jenis aspal emulsi yang digunakan, kuantitasnya,
temperatur permukaan beraspal, dan kondisi lingkungan.

Pemasangan lapis perekat kadang-kadang tidak perlu dilakukan jika
campuran beraspal diletakkan pada campuran beraspal yang masih
baru (dipasang baru beberapa waktu), selama permukaanya tidak
kotor atau berdebu.

Untuk memperoleh hasil yang merata sebaiknya pemasangan lapis
resap pengikat dan lapis perekat menggunakan asphalt distributor-
batang penyemprot atau penyemprot tangan (hand sprayer)

Aspal distributor adalah truk yang dilengkapi dengan tangki aspal,
pompa, dan batang penyemprot. Tipikal aspal distributor
diperlihatkan pada Gambar 4.6.

Umumnya truk dilengkapi juga dengan pemanas untuk menjaga
temperatur aspal, dan juga penyemprot tangan (hand sprayer).

Hand sprayer digunakan untuk daerah-daerah yang sulit dicapai
dengan batang penyemprot. Unit pemanas tidak difungsikan jika
meggunakan aspal emulsi. Pompa sirkulasi berfungsi untuk men-
jaga sirkulasi aspal agar aspal tidak mengeras atau mengendap dan
menutup lubang batang penyemprot.
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Sebelum pemakaian aspal distributor harus disesuaikan/dikalibrasi
terlebih dahulu (sudut nosel, ketinggian, dan kecepatan kendaraan)
sehingga diperoleh ketebalan yang sesuai dengan persyaratan.
Seluruh nosel pada distributor harus terbuka dan berfungsi dengan
sudut sekitar 15-30o terhadap sumbu horisontal. Ketinggian batang
penyemprot diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan jarak nosel,
agar diperoleh penyemprotan yang tumpang tindih (overlap) 2 atau 3
kali. Penyemprotan yang tumpang tindih (overlap), yang
diilustrasikan pada Gambar 4.7.

Lapis resap pengikat dan lapis perekat harus dipanaskan pada
temperatur yang sesuai sehingga viskositas/kekentalan aspal yang
dihasilkan dapat memberikan hasil penyemprotan yang merata (lihat
Tabel 4.12).

Gambar 4.6. Tipikal skema aspal distributor

Gambar 4.7. Overlap pada penyemprotan lapis ikat dan lapis resap ikat

Tabel 4.12. Temperatur penyemprot lapis resap ikat/pengikat

Temperatur PenyemprotanJenis Aspal Emulsi dan Aspal Cair
(cutback) (

o
F) (

o
C)

SS-1 70-160 20-70

SS-1h

CSS-1 70-160 20-70

CSS-1h

MC-30 > 85 > 30

MC-70 > 120 > 50

MC-250 > 165 > 75
Sumber : The Asphalt Institute, 1983

2) Penerimaan campuran beraspal di lapangan

Kurang tinggi, semprotan tidak overlap

h

Ketiggian cukup, semprotan overlap 2 kali

3/2 h

Ketinggian cukup, semprotan overlap 3 kali
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Penerimaan campuran beraspal di lapangan harus memperhatikan beberapa
hal, agar tercapai pemasangan campuran beraspal yang sesuai dengan
persyaratan, meliputi : pemeriksaan dan evaluasi berdasarkan tiket
pengiriman (nama proyek, nomor urut pengiriman, waktu keberangkatan dari
AMP, temperatur di unit pencampur, dan berat campuran beraspal), dan
pengamatan secara visual terhadap beberapa indikasi dari adanya
penyimpangan campuran beraspal (warna asap dan uap yang keluar dari
campuran beraspal di atas truk, kondisi campuran beraspal, permukaan
campuran beraspal di atas truk, warna campuran beraspal, segregasi,
terkontaminasi, penyelimutan agregat oleh aspal, adanya spot-spot aspal,
kemungkinan pelelehan aspal), serta perkiraan panjang penghamparan yang
diperlukan untuk mengantisipasi kesiapan permukaan perkerasan dan
sebagai pembanding ketepatan tebal hamparan.

3) Persiapan pelaksanaan penghamparan

Tujuan utama dari penghamparan adalah untuk meletakkan campuran
beraspal pada perkerasan lama dengan lebar, elevasi, kemiringan melintang,
dan ketebalan yang sesuai dengan rencana dan menghasilkan tekstur yang
seragam, tidak bergeser atau beralur. Untuk tujuan tersebut harus digunakan
alat penghampar mekanis bermesin atau yang umum dikenal sebagai
finisher. Meskipun menggunakan penghampar mekanis bermesin,
pengaturan dan penyesuaian perlu dilakukan pada alat tersebut untuk
memperoleh hasil yang maksimal.

Hasil penghamparan juga dipengaruhi oleh metoda pelaksanaan
penghamparan itu sendiri, seperti pengaturan ketebalan, elevasi,
kecepatan, metoda penyambungan, perapihan dan sebagainya. Karena itu
sebelumnya perlu dipersiapkan dulu.

a) Persiapan peralatan dan personil

Satu minggu sebelum pekerjaan dimulai, harus sudah dipastikan bahwa :

 Keseluruhan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan telah berada
di tempat pekerjaan dan dalam kondisi baik;

 Kebutuhan bahan bakar minyak untuk peralatan dan pemeliharaannya
selama pekerjaan sudah diperhitungkan;

 Kesiapan personil untuk melaksanakan pekerjaan;

 Seluruh peralatan manual dan rambu-rambu lalu-lintas lengkap dan
tersedia

 Transportasi untuk campuran material terjamin sehingga dapat dipastikan
bahwa pekerjaan penggelaran akan berjalan secara lancar/kontinyu.

b) Persiapan pekerjaan lapangan

Sebelum Kontraktor melakukan penghamparan, maka harus ada surat
permohonan kerja (request) terlebih dahulu paling tidak 2 hari sebelumnya
yang ditujukan kepada direksi teknis. Dengan dasar request tersebut
kontraktor bersama dengan direksi teknis dilakukan pemeriksaan dan
pengecekan terhadap kesiapan permukaan. Request dapat ditolak jika
kesiapan permukaan yang akan dilapis belum memadai.

Pastikan sudah dilakukan pemeriksaan yang meliputi:

 Kesiapan permukaan jalan yang akan dihampar/eksisting;

 Pemeriksaan kerataan permukaan dan kemiringan melintang jalan;

 Pengendalian elevasi horisontal dan vertikal dilakukan dengan membuat
patok ketinggian. Jika mungkin digunakan alat penghampar yang
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mempunyai pengatur elevasi otomatis, yaitu dengan acuan kawat baja,
atau dengan acuan yang bergerak.

4) Pelaksanaan penghamparan

Setelah permukaan perkerasan siap, maka langkah selanjutnya adalah
penghamparan campuran beraspal. Pelaksanaan pada penghamparan
campuran beraspal, dengan tahapan sebagai berikut:

a) Sebelum memulai operasi pelapisan, sepatu (screed) alat penghampar
harus dipanaskan. Campuran beraspal harus dihampar dan diratakan
sesuai dengan kelandaian, ketinggian, serta bentuk melintang yang
disyaratkan.

b) Mesin penghampar seperti diilustrasikan pada Gambar 4.8, harus
dioperasikan pada kecepatan yang tidak akan menyebabkan retak
permukaan, goresan atau bentuk ketidakteraturan lainnya pada
permukaan, dan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah ke lajur yang
lebih tinggi bila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.

c) Jika terjadi segregasi, goresan atau alur pada permukaan, mesin
penghampar harus dihentikan dan tidak dijalankan lagi sampai penyebab
kerusakan telah ditemukan dan diperbaiki.

d) Proses perbaikan lubang-lubang yang kasar atau tersegregasi dengan
menaburkan bahan yang halus dan perataan sebelum penggilasan
sedapat mungkin dihindari. Butir-butir kasar tidak boleh ditaburkan di
atas permukaan yang telah dihampar rata.

e) Harus diperhatikan agar campuran tidak terkumpul dan mendingin pada
tepi-tepi penampung atau tempat lainnya di dalam mesin penghampar;

f) Pada jalan yang akan dilapis dengan separuh lebar untuk setiap operasi,
urutan pengaspalan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sisa
panjang pengaspalan setengah lebar jalan pada akhir setiap hari kerja
sependek mungkin.

Gambar 4.8. Skema alat penghampar mekanis bermesin (finisher)

c. Pemadatan campuran beraspal hangat dengan Asbuton Butir

Pemadatan campuran beraspal adalah proses pemampatan dan pengurangan
volume campuran beraspal. Pemadatan mengurangi rongga udara dan
meningkatkan berat isi campuran. Hasil dari pemadatan adalah campuran
beraspal yang mempunyai ikatan dan tahanan geser antar butir yang baik.
Apabila rongga udara terlalu tinggi maka campuran beraspal akan rentan
terhadap disintegrasi, pelepasan butir (ravelling) dan retak. Sementara jika
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rongga udara terlalu rendah campuran beraspal akan rentan terhadap plastik
deformasi dan pelelehan (bleeding).

Pemadatan mempunyai dua tujuan penting, yaitu untuk memperoleh kekuatan
dan stabilitas campuran, dan yang kedua dengan rongga udara yang sesuai
maka campuran beraspal menjadi relatif kedap terhadap air dan udara. Sifat
kedap tersebut dapat mencegah penuaan aspal akibat oksidasi dan mencegah
masuknya air kelapis pondasi agregat.

1) Jenis Alat Pemadat

Dalam pemadatan campuran beraspal harus digunakan alat pemadat
dengan penggerak sendiri bukan yang ditarik. Meskipun demikian pada
lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dengan alat pemadat, dapat digunakan
pemadat bermesin yang dioperasikan dengan tangan. Usaha pemadatan
yang dihasilkan dari suatu alat pemadat merupakan fungsi dari beban alat
pemadat dan bidang kontak antara roda dengan campuran beraspal.

Secara umum pemadat yang digunakan untuk memadatkan campuran
beraspal dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

 Alat pemadat mesin gilas roda baja statis.
 Alat pemadat roda karet pneumatik

Atau kombinasi dari keduanya, seperti pemadat yang dilengkapi baik
dengan drum pemadat bergetar maupun roda karet peneumatik.

2) Pelaksanaan Pemadatan

Selanjutnya dilakukan pemadatan untuk mencapai kerataan dan kepadatan
yang disyaratkan. Seperti diketahui untuk mencapai kepadatan yang
disyaratkan pengaruh temperatur sangat penting. Jika temperatur
campuran beraspal dibiarkan dingin sampai di bawah temperatur
pemadatan yang disyaratkan, maka tidak akan tercapai kepadatan dan
kerataan. Karena pentingnya pengaruh temperatur terhadap pencapaian
kepadatan campuran beraspal yang disyaratkan, maka jika campuran
beraspal telah dingin (temperaturnya di bawah persyaratan), campuran
tersebut harus dibuang.

Derajat kepadatan yang dicapai campuran beraspal sangat bergantung
pada usaha pemadatan yang dilakukan. Untuk setiap jenis alat pemadat,
jumlah lintasan yang dibutuhkan tergantung pada tipe dan berat alat
pemadat, material yang digunakan dan ketebalan lapisan. Jumlah lintasan
tersebut ditentukan melalui hasil percobaan penghamparan dengan
menggunakan paling sedikit 50 ton campuran beraspal.

Pemadatan campuran beraspal dilakukan dalam tiga operasi yang terpisah
dari masing-masing pola pemadatan, yaitu sebagai berikut :

a) Pemadatan Awal (Breakdown Rolling)

Pemadatan awal adalah pemadatan yang dilakukan setelah
penghamparan pada selang temperatur yang disyaratkan. Pemadatan ini
lebih banyak berfungsi memberi pemadatan awal agar campuran
beraspal menjadi relatif stabil (diam) untuk dilewati pamadat berikutnya.
Pemadatan awal dapat dilakukan dengan mesin gilas roda baja statis
atau bergetar, dengan rentang waktu 0-10 menit setelah penghamparan.

Arah pergerakan pemadat ini, khususnya pada awal pemadatan, harus
roda penggerak berada di depan. Dengan posisi tersebut maka
campuran beraspal akan memperoleh gaya tekan kebawah dan bukan
terdorong seperti halnya jika pergerakannya dibalik. Gambar 4.9 dan
4.10 di bawah ini memberikan ilustrasi dari pengaruh posisi roda
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penggerak pada saat awal pemadatan. Dengan posisi roda penggerak di
belakang, maka campuran beraspal akan terdorong ke depan.

Gambar 4.9. Arah yang benar, roda
penggerak di depan Gambar 4.10. Arah yang salah, roda

penggerak di belakang

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya :
 Roller harus dalam keadaan bersih untuk menghindari rusaknya

permukaan aspal.
 Sistem penyemprot air harus dipastikan berisi air dan dapat berfungsi

sempurna.
 Untuk mendapatkan hasil pemadatan yang sempurna, steel wheel roller

harus dijalankan sedekat mungkin dengan paver dengan posisi roda
penggerak berada dekat alat penghampar.

 Pada akhir lintasan pemadatan, kecepatan alat harus dikurangi agar alat
dapat berjalan tanpa terjadi sentakan yang dapat merusak lapisan aspal

Gambar 4.11. Pemadatan Awal Dengan Stell Wheel Roller 8 ton

b) Pemadatan Antara (Intermediate Rolling)

Pemadatan antara merupakan pemadatan utama (main rolling) yang
berfungsi untuk mencapai kepadatan yang diinginkan, dengan jumlah
lintasan dan selang temperatur campuran beraspal tertentu.

Pemadatan ini harus segera dilaksanakan setelah pemadatan awal
selesai dengan rentang waktu sekitar 5 -15 menit

Pemadatan antara dilakukan dengan alat pemadat ban karet pneumatik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaannya, yaitu:

(Gaya dalam campuran)

(campuran
terdorong
ke depan)

Arah pergerakan  Arah pergerakan 
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 Seluruh ban harus dalam keadaan bersih, untuk menghindari kemungkinan
terangkatnya aspal dari permukaan yang digelar daharus mempunyai
tekanan yang sama, yaitu 6 kg/cm2 pada kondisi panas;

 Alat pemadat harus dijalankan sedekat mungkin dengan steel wheel roller,
agar terjadi pemadatan yang sempurna;

 Setiap lintasan pemadatan, bagian yang dipadatkan harus sedikit overlap
dengan bagian yang dipadatkan sebelumnya;

 Pada akhir lintasan pemadatan, kecepatan alat harus dikurangi agar alat
dapat berjalan ke arah sebaliknya tanpa terjadi sentakan yang dapat
merusak lapisan aspal.

Gambar 4.12. Pemadatan Antara dengan Tire Roller

c) Pemadatan Akhir (Finish Rolling)

Pemadatan terakhir/penyelesaian yang dilakukan untuk meningkatkan
penampakan permukaan dan dilakukan pada selang temperatur tertentu.
Pemadatan ini umumnya dilakukan dengan alat pemadat mesin gilas
roda baja statis. Dengan rentang waktu tidak lebih dari 45 menit setelah
penghamparan.

Gambar 4.13. Pemadatan Tahap Akhir dengan Steel Wheel Roller
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Hal-hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan pemadatan yang dapat
mempengaruhi hasil pemadatan, yaitu:

(1) Kecepatan Pemadatan

Kecepatan alat pemadat harus konstan, dan sesuai dengan kecepatan
yang dilaksanakan pada saat pembuatan JMF (Job Mix Formula),
khususnya pada uji coba pemadatan. Perubahan kecepatan akan
menyebabkan bervariasinya usaha pemadatan yang dilakukan dan
berakibat kepadatan yang dicapai menjadi bervariasi juga.

Tabel 4.13. Kecepatan pemadatan

Kecepatan Pemadatan (km/jam)

Jenis Alat Pemadat Pemadatan
Awal

Pemadatan
Antara

Pemadatan
Akhir

Mesin Gilas Statis 3,2-5,6 4-6,4 4,8-8,0

Pemadat Ban Pneumatik 3,2-5,6 4-6,4 6,4-11,2

Mesin Gilas Begetar 3,2-4,8 4-6,4

Sumber : US Army, 2000

(2) Jumlah Lintasan

Untuk mencapai target kandungan rongga udara (air void) dan
seragamnya kepadatan campuran beraspal yang dihasilkan dari proses
pemadatan, maka setiap titik dalam perkerasan harus dilewati alat
pemadat dengan jumlah tertentu pada selang temperatur campuran
yang disyaratkan. Satu lintasan (1 passing) didefinisikan sebagai
pergerakan alat pemadat dari titik tertentu ke suatu arah dan kemudian
kembali ke titik tersebut.

Jumlah lintasan sangat tergantung pada karakteristik campuran,
ketebalan, dan kondisi lingkungan. Untuk memperoleh jumlah lintasan
yang sesuai maka harus dilakukan uji coba pemadatan terlebih dahulu.
Uji coba pemadatan dilakukan diluar lokasi pekerjaan untuk
mengantisipasi kemungkinan kegagalan pemadatan. Kegagalan
memenuhi jumlah lintasan pada segmen tertentu dapat berakibat
kegagalan pencapaian kepadatan pada segmen tersebut.

Pada umumnya untuk pemadatan awal dilakukan sebanyak 1-3 lintasan,
untuk pemadatan antara dilakukan 10-16 lintasan, dan untuk pemadatan
akhir 1- 2 lintasan.

(3) Rentang temperatur pemadatan

Untuk setiap tahapan pemadatan, rentang temperatur yang dijinkan
adalah sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4.14. Rentang temperatur
tersebut dipengaruhi oleh viskositas aspal.

Jika campuran beraspal stabil, maka pemadatan dapat dilakukan segera
setelah penghamparan. Sementara jika campuran beraspal kurang
stabil, maka pemadatan menunggu sampai temperatur campuran turun.
Pada campuran yang kurang stabil atau tidak bisa stabil harus dilakukan
pengkajian terhadap bahan dan karakteristik campuran.

3) Sambungan-sambungan

a) Sambungan memanjang maupun melintang pada lapisan yang berurutan
harus diatur sedemikian rupa agar sambungan tidak berada di atas yang
lainnya. Sambungan memanjang harus diatur sedemikian rupa sehingga
sambungan yang berada di lapisan paling atas akan berlokasi pada
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pemisah lajur lalu lintas. Sambungan-sambungan melintang harus
dipasang berjenjang dengan jarak minimum 25 cm dan harus lurus;

b) Penghamparan melalui sambungan tidak boleh dilanjutkan kecuali bila
sisi sambungan tegak lurus atau telah dipotong tegak lurus. Lapisan ikat
aspal untuk meletakkan kedua lapisan permukaan harus diberikan sesaat
sebelum campuran tambahan dipasang di atas material yang
sebelumnya telah digilas.

Tabel 4.14. Rentang temperatur pemadatan

No. Prosedur Pelaksanaan
Temperatur Campuran

Beraspal (
o
C)

1 Penggilasan Awal (roda baja) 80-100

2 Penggilaan Kedua (roda karet) 60-80

3 Penggilasan Akhir (roda baja) >60

5.5. Pengendalian Mutu Pekerjaan Campuran Beraspal Hangat Dengan Asbuton
Butir

5.5.1. Umum

Pengendalian mutu merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan hasil
pelaksanaan pekerjaan adalah dengan pengendalian mutu yang baik, maka
akan diperoleh hasil pekerjaan yang memberikan kinerja yang baik. Namun
demikian pengendalian mutu tidak hanya berorientasi pada produk akhir
saja, tapi juga pada setiap tahapan proses pekerjaan yang akan lebih
menjamin tercapainya kualitas yang diinginkan dan menghilangkan resiko
kerugian diakhir produk.

Pelaksanaan pengendalian mutu pada buku pedoman ini dibatasi hanya
pada persyaratan teknis dan pada pelaksanaan pekerjaan campuran
beraspal, serta dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu pengendalian
mutu di unit produksi campuran beraspal (unit pencampur aspal atau AMP)
termasuk tempat penyimpanan bahan serta laboratorium, dan pengendalian
mutu di lapangan (penghamparan dan pemadatan).

Pengendalian mutu yang dijelaskan disini ditujukan kepada sistem jaminan
mutu dimana setiap tahapan pekerjaan harus berpedoman kepada suatu
prosedur kerja.

Pengendalian mutu pekerjaan campuran beraspal melalui bagan alir
diperlihatkan pada Gambar 4.14.

Frekwensi pengujian minimum untuk pengendalian selama proses
pelaksanaan yang diperlukan harus seperti yang ditunjukkan dalam Tabel
4.15.

Untuk mengurangi kuantitas bahan terhadap resiko dari setiap rangkaian
pengujian, dapat dipilih untuk pengambilan contoh pada ruas yang lebih
panjang (pada suatu frekuensi yang lebih besar) dari yang diperlukan dalam
Tabel 4.15.
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Tabel 4.15. Frekuensi pengambilan contoh untuk pengendalian mutu

Pengujian Frekwensi pengujian

Peremaja :

Peremaja berbentuk drum ³√ Dari jumlah drum

Peremaja curah Setiap tangki aspal

Jenis Pengujian peremaja drum dan curah mencakup :

Kekentalan dan Titik nyala

Asbuton Butir ³√ Dari jumlah kemasan

- Kadar Air

- Ekstraksi (kadar aspal)

- Ukuran butir

- Penetrasi aspal/bitumen asbuton

Agregat :

- Abrasi dengan mesin Los Angeles 5000 m
3

- Gradasi agregat yang ditambahkan ke tumpukan 1000 m
3

- Gradasi agregat dari penampung panas (hot bin) 250 m
3

(min. 2 pengujian per

hari)

- Nilai setara pasir (sand equivalent) 250 m
3

Campuran :

- Temperatur di AMP

- Temperatur saat sampai di lapangan

Setiap batch

Setiap truck 3 uji

- Gradasi dan kadar peremaja 200 ton (min. 2 pengujian per

hari)

- Kepadatan, stabilitas, kelelehan, Marshall Quotient,

rongga dalam campuran pd. 75 tumbukan

200 ton (min. 2 pengujian per

hari)

- Rongga dalam campuran pd. Kepadatan Membal Setiap 3000 ton

- Campuran Rancangan (Mix Design) Marshall Setiap perubahan

agregat/rancangan

Lapisan yang dihampar :

- Benda uji inti (core) berdiameter 4” untuk partikel

ukuran maksimum 1” dan 5” untuk partikel ukuran di

atas 1”, baik untuk pemeriksaan pemadatan maupun

tebal lapisan : paling sedikit 2 benda uji inti per cross

section dan paling sedikit 6 benda uji inti per 200

meter panjang.

200 meter panjang

Toleransi Pelaksanaan :

- Elevasi permukaan, untuk penampang melintang dari

setiap jalur lalu lintas.

Paling sedikit 3 titik yang

diukur melintang pada paling

sedikit setiap 12,5 meter

memanjang sepanjang jalan

tersebut.
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Gambar 4.14. Pengendalian mutu pekerjaan campuran beraspal hangat
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5.5.2. Pengendalian mutu di Unit Pencampur Aspal (AMP)

a. Pengendalian Mutu di Laboratorium

Pengendalian mutu di laboratorium, meliputi: jumlah, kondisi, dan kesesuaian
dimensi, serta kalibrasi alat laboratorium yang dipakainya. Sebelum
penggunaan, semua peralatan laboratorium harus dicek kesesuaian dengan
persyararatan dalam spesifikasi dan dikalibrasi.

Prosedur pengujian yang digunakan seperti SNI atau AASHTO harus tersedia di
laboratorium dan diaplikasikan secara benar.

Setiap pengujian harus mencantumkan secara jelas nama dan jabatan personil
penguji, pengawas dan yang menyetujuinya, serta jumlah, frekwensi, metoda
pengambilan contoh uji, dan metoda pengujian sesuai dengan persyaratan
dalam spesifikasi.

Pengujian sifat-sifat fisik bahan yang akan digunakan dalam rangka pembuatan
FCK dan pelaksanaan di lapangan yang diperlukan pada bagian ini, antara lain
tehadap :

1) Sifat-sifat fisik agregat yang digunakan sebagai bahan baku, meliputi :

 Ukuran butir; yaitu dengan melakukan analisa saringan

 Gradasi; yaitu dengan melakukan analisa saringan

 Kebersihan; yaitu dengan melakukan analisa saringan basah dan
pengujian setara pasir

 Kekerasan; yaitu dengan melakukan uji abrasi/keausan dengan mesin
abrasi.

 Bentuk partikel; yaitu dengan melakukan uji partikel ringan pada agregat,
uji kepipihan dan kelonjongan.

 Tekstur permukaan agregat; yaitu dengan melakukan uji angularitas.

2) Sifai fisik peremaja yang digunakan sebagai bahan baku, meliputi :

 Kekentalan; yaitu dengan melakukan pengujian Viscositas.

 Keamanan terhadap kebakaran; yaitu dengan melakukan pengujian titik
nyala.

3) Sifai fisik asbuton buir apabila digunakan sebagai bahan baku, meliputi :

 Kekeringan; yaitu dengan melakukan pengujian kadar air.

 Ukuran butir; yaitu dengan melakukan analisa saringan

 Kandungan bitumen; yaitu dengan melakukan ekstraksi.

 Kekerasan bitumen asbuton ; yaitu dengan melakukan pengujian
penetrasi.

4) Sifat campuran yang digunakan sebagai bahan olahan (campuran) dan
bahan jadi (terpasang), meliputi :

 Daya tahan dan perubahan bentuk campuran, yaitu dengan melakukan
uji Marshall (stabilitas dan pelelehan)

 Rongga terisi aspal, rongga dalam agregat, rongga udara dalam
campuran, berat isi atau berat jenis, yaitu dengan melakukan pengujian
volumetrik, dll.

 Kepadatan campuran, yaitu dengan melakukan uji kepadatan dari contoh
yang diambil di lapangan, dll.
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b. Tempat Penimbunan Agregat dan Penampungan Aspal (Stock pile)

Penyimpangan gradasi yang terjadi pada stock pile dapat menyebabkan
operator AMP sulit dan bahkan tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian
gradasi dalam waktu yang sangat terbatas. Pemeriksaan yang diperlukan pada
bagian ini, antara lain tehadap:

 Kondisi kebersihan agregat di stock pile, terutama kebersihan pasir

 Bentuk agregat kubikal, tidak pipih, dan keras

 Agregat agar tidak mengalami segregasi

 Agregat agar tidak tercampur dan tidak terkontaminasi dengan tanah
lempung dan bahan lainnya

 Penumpukkan agregat tidak terlalu tinggi

 Penimbunan cukup baik terlindung dari curah hujan langsung, namun tidak
ada pemisah, hingga dapat tercampur agregat satu dengan lainnya.

c. Tempat Pencampur (AMP)

Pemeriksaan dan pengujian hasil produksi campuran beraspal sangat diperlukan
sebagai kontrol baik sebelum maupun selama produksi campuran beraspal untuk
mengetahui penyimpangan yang terjadi pada saat produksi, sehingga dapat
segera diperbaiki.

Pemeriksaan dan pengujian yang perlu dilakukan sesuai tahapan sebagai
berikut:

 Bin Dingin; apakah dipasangnya pembatas antara mulut pasokan agregat
pada bin dingin sehingga agregat dari bin dingin yang satu bercampur
dengan agregat dari bin dingin lainnya dan kesinambungan aliran material.

 Sistem pemasok; kontinuitas aliran material/agregat.

 Pengering agregat; kondisi dan sistem pembakaran, dimensi dan kecepatan
putaran, kondisi lubang pemasukan dan pengeluaran agregat, kemiringan
drum dan supply bahan bakar.

 Bin penampung dan sistem pemasok asbuton butir; kondisi dan fungsi kerja
dari bin penampung, kondisi dan fungsi kerja dari pemasok bahan pengisi
(filler feeder) dan screw feeder dan kondisi dan fungsi kerja dari elevator
bahan pengisi.

 Sistem penimbangan agregat dan asbuton butir; kondisi dan fungsi kerja
serta sensitivitas timbangan agregat dan timbangan pengisi (filler), dan
apakah sudah dikalibrasi, dan kotak timbangan (weigh box), apakah
tergantung bebas.

 Tangki/sistem pemasok dan unit penyemprotan peremaja; kondisi dan
fungsi kerja tangki aspal dan pemanasnya, kondisi dan fungsi kerja semua
termometer, apakah sudah dikalibrasi, kerataan distribusi peremaja kedalam
tempat pencampur, kondisi dan fungsi kerja kapasitas dari pompa peremaja
(transfer pump) dan kondisi dan fungsi kerja dari pompa penyemprot
peremaja (spray pump).

 Sistem penimbangan peremaja; kondisi dan fungsi kerja serta sensitivitas
timbangan peremaja, dan apakah sudah dikalibrasi.

 Pencampur (Mixer/Pugmill); kondisi dan fungsi kerja dari alat pencampur,
kondisi pedal alat pencampur, apakah sudah terjadi patah atau aus, kondisi
pintu bukaan alat pencampur atau tutup pugmill, apakah ada kebocoran
atau tidak, jarak terdekat pedal ke dinding alat pencampur dan Lamanya
pencampuran (kering dan basah).
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5.5.3. Pengendalian mutu di lapangan

a. Pengujian kerataan permukaan perkerasan

1) Pemukaan perkerasan harus diperiksa dengan mistar lurus sepanjang 3
meter atau mistar lurus beroda sepanjang 3 meter, dilaksanakan tegak lurus
dan sejajar dengan sumbu jalan.

2) Toleransi harus sesuai dengan ketentuan ketidakrataan untuk arah
memanjang dan melintang maksimum 5 mm.

3) Pengujian untuk memeriksa kerataan harus dilaksanakan segera setelah
pemadatan awal, penyimpangan yang terjadi harus diperbaiki dengan
membuang atau menambah bahan sebagaimana diperlukan. Selanjutnya
pemadatan dilanjutkan. Setelah pemadatan akhir, kerataan lapisan ini harus
diperiksa kembali dan setiap ketidakrataan permukaan yang melampaui
toleransi harus diperbaiki.

b. Ketentuan kepadatan dan ketebalan padat campuran

1) Kepadatan campuran harus sesuai dengan Tabel 4.8 (Butir 5.2.3)

2) Bilamana rasio kepadatan maksimum dan minimum yang ditentukan dalam
serangkaian benda uji inti pertama yang mewakili setiap lokasi yang diukur,
lebih besar dari 1,08 : 1 maka benda uji inti tersebut harus dibuang dan
serangkaian benda uji inti baru harus diambil.

3) Sesuai hasil pengambilan benda uji dengan alat core drill untuk pengujian
kepadatan atau pengambilan benda uji dengan metoda lain yang disetujui,
maka ketebalan hamparan dapat diukur. Ketebalan hamparan dari benda uji
yang diambil tersebut harus memenuhi ketebalan yang disyaratkan sesuai
Tabel 4.9 pada Butir 5.2.3.

c. Pengambilan contoh uji campuran

1) Pengambilan benda uji campuran

Pengambilan contoh uji dilakukan di instalasi pencampur aspal (AMP),
namun dapat dilakukan di lokasi penghamparan apabila terjadi segregasi
yang berlebihan selama pengangkutan dan penghamparan campuran
beraspal.

Cara pengambilan contoh uji campuran dan pemadatan benda uji di
laboratorium masing-masing harus sesuai dengan SNI 06-6890-2002.

Contoh yang diambil dari penghamparan campuran setiap hari harus dengan
cara yang diuraikan dan dengan frekuensi: enam cetakan Marshall harus
dibuat dari setiap contoh. Kepadatan benda uji rata-rata (Gmb) dari semua
cetakan yang dibuat setiap hari akan menjadi kepadatan Marshall harian.

Bilamana Kepadatan Marshall Harian Rata-rata dari setiap produksi selama 4
hari berturut-turut berbeda lebih dari 1% dari Kepadatan Standar maka harus
dilakukan pengulangan proses rancangan campuran.

2) Pemeriksaan dan pengujian rutin

Pemeriksaan dan pengujian rutin harus dilaksanakan agar sesuai toleransi
dimensi, mutu bahan, kepadatan dan setiap ketentuan lainnya.

3) Pengambilan contoh uji inti lapisan beraspal

Pengambilan contoh inti pada lapisan campuran harus dijamin tidak
mengalami kerusakan akibat belum mantapnya lapisan dan dilakukan
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dengan mesin bor yang mampu memotong contoh uji inti berdiameter 4 inci
atau 6 inci pada lapisan yang telah selesai dikerjakan.

d. Pengendalian mutu campuran

1) Contoh dan catatan seluruh hasil pengujian harus terjaga dan disimpan
dengan baik.

2) Setiap hari produksi harus dilakukan pengujian berikut:

a) Analisa saringan (cara basah), paling sedikit dua contoh agregat dari
setiap penampung dingin atau timbunan agregat.

b) Kepadatan Marshall harian lengkap dari semua benda uji yang
diperiksa;

c) Kepadatan hasil pemadatan di lapangan dan persentase kepadatan
lapangan relatif yang dibandingkan terhadap kepadatan rancangan
campuran kerja untuk setiap benda uji inti (core).

d) Stabilitas dan pelelehan, harus dilakukan terhadap paling sedikit dua
benda uji.

e) Pemeriksaan kadar bitumen asbuton butir harus dilakukan dengan
metoda refluks terhadap contoh uji yang diwakili dengan jumlah tidak
kurang dari 1(satu) kilogram, pelarut yang digunakan adalah TCE
(Trichloroethylene) dan lama refluks tidak boleh kurang dari 24 jam atau
sampai pelarut relatif bersih sesuai dengan SNI 03-3640-1994.

f) Data hasil pengujian harus disertai lokasi pengambilan contoh uji.

e. Pemeriksaan berat campuran di rumah timbang

Sebagai suatu pengendalian pengukuran jumlah, maka berat campuran yang
dihampar harus terus menerus dipantau dengan tiket pengiriman muatan dan
tempat penimbangan truk.


