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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaruh Temperatur Pemadatan

Perubahan temperatur di Indonesia dapat terjadi

karena perubahan musim penghujan ke musim kemarau atau

karena pergantian slang dan malam, tetapi perubahan

yang terjadi tidak sebesar didaerah dengan 4 (empat)

mu s im . (Su k i rman, S. ./ 992)

Karena adanya perubahan temperatur tersebut maka

setiap pekerjaan yang erat kaitannya dengan temperatur

harus betul- betul diperhitungkan dalam perenoanaan dan

pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dalam pekerjaan pengaspalan temperatur dari campu-

ran be ton aspal sering mengalami perubahan terutama

terjadinya penurunan temperatur pada waktu campuran

beton aspal diangkut dari AMP kelapangan. Menurut

Penga Laman penurun an pan as ini berkisar an tara ± 5°C-

10°C setiap satu jam perjalanan dari AMP ke lokasi

penghamparan. Sedangkan AMP menghasilkan beton aspal

berkisar dari 140°C - 155°C.(Dallmin BRE, 1982)

Campuran beton aspal panas dari AMP diangkut

dengan menggunakan truk pengangkut yang ditutupi ter

pai, dibawa ke lokasi dan dihampar setyua J dengari perciyy

ratan yang ditentukan dan harus segera dipadatkan pada

temperatur dibawah 12buC dan harus sudah selesai pada
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temperatur diatas 80°C.(Sukirman,5, 1992)

Pemadatan diatas temperatur maksimum (diatas
125-C ) dapat mengakibatkan kerusakan aspal, aspal
menjadi lemah atau rapuh, viskositasnya berkurang
sehingga ikatannya dengan agregat dan filler menjadi
tidak kuat. Sebaliknya pemadatan pada temperatur diba-
wah temperatur yang dipersyaratkan menyebabkan aspal
tidak oukup oair sehingga tidak memungkinkan partikel-
partikel agregat saling mengikat satu sama lain.

Pemadatan dianjurkan supaya dilaksanakan sebe-
lum oampuran beton aspal menjadi k
d a 1a. in p ru.•; e pendj ngin an

sudah keras/ ding in pernad

eras atau mas in

Kaja.u oampura.n tersebut

atari kurang baik, daya lekat

oampuran beton aspal terbad;

berkurang. Jik?

lap lapis dibawahnya akan

ka temperatur pemadatan terlalu tinggi

maka akan terjadi retak halus setelah pemadatan per-
tama dan kedua.(Dalimin BRE, 1982}

Pemadatan adalah suatu proses untuk memperkeoil
volume oampuran dengan memperkeoil rongga udara yang
terdapat di dalam oampuran. Cara yang dilakukan adalah
dengan menekan part ike1-partike1yang sudah diselimuti
oleh aspal seoara. be

da I

rsama-sama sehingga pori-pori udara

am oampuran berkurang. Pemadatan diharapkan berhasil

bila dicapai kandungan rongga dan kerapatan yang opti-
mum .

Pemadatan dimaksudkan untuk memperkeoil ruang

kosong (pori) dalam oampuran perkerasan. Adanya pori-



pori dapat menyebabkan masuknya udara serta air. Dengan

adanya udara yang masuk dapat menyebabkan terjadinya

proses oksidasi, sedangkan hasil oksidasi akan terlarut

dalam air yang masuk kedalam pori-pori yang menyebabkan

oa mp u ran menj ad i g e tas .

Proses pemadatan ada 2 oara yaitu :

1. Pemadatan Di Laboratorium.

Pemadatan di laboratorium diperlukan untuk mema-

datkan oampuran dalam oetakan besi ("mold") berbentuk

silinder dengan tinggi 10 om dan diameter 7,5 om untuk

benda uji dalam pemeriksaan dengan alat tekan "Mar

shall". Pemadatan diawali dengan oampuran dalam cetakan

ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali, kemudian dipadatkan

pada suhu 140°C dengan 75 kali tumbukan beban yang

beratnya 4,536 kg, dijatuhkan dari ketinggian 45,7 o

(beban jatuh bebas), untuk setiap permukaan (tutup/

alas silinder) atau 2x75 tumbukan untuk satu benda uji

(jumlah tumbukan standar untuk metode Marshall).

2. Pemadatan Di Lapangan.

Tidak seperti pemadatan di laboratorium, ketika

dipadatkan oampuran mendapat penahan ("retaining") yang

baik oleh oetakan ("mold"), yang terjadi dilapangan

adalah oampuran dipadatkan dalam keadaan tergelar bebas

tanpa penahan ("retaining"), nohingga Hebolum torgl\mi
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oampuran akan terdorong./ tergeser sedikit. Hal ini bisa

dikurangi bila mesin penggelar ("aspahalt finisher")

bekerja dengan baik dan operator "roller" telah berpen-

galaman, sehingga dapat melakukan prosedur yang benar

dalam mengoperasikan alat pemadat.

Proses pemadatan oampuran beton aspal yang terjadi

dilapangan melalui beberapa tahap (Sukirman,S, 1992),
y a i tu :

1. Pemadatan awal ("breakdown rolling").

Pemadatan awal berfungsi untuk mendudukan material

pada posisinya dan sekaligus memadatkannya. Suhu

pemadatan berkisar antara 90°C - 120°C. Alat yang

digunakan adalah mesin gilas roda baja ("steel

roller") dengan tekanan roda antara 400 - 600 kg/0,1

meter lebar roda.

2. Pemadatan antara/ kedua ("secondary rolling").

Pemadatan antara merupakan pemadatan seperti pemada

tan akibat beban lalu lintas. Suhu pemadatan berki

sar antara. 70°C - 90°C. Alat yang digunakan adalah

mesin gilas dengan roda karet (tire roller) dengan

t. ekan a. ri roda 8 ,'.:> kg/om-; .

3. Pemadatan akhir ("finishing rolling").

Pemadatan akhir dilakukan untuk menghiLangkan jojak-

jejak roda ban. Suhu pemadatan berkisar antara 50°C •

70°C. Pengg Hasan dilakukan pada temperatur rl j, ntau

titik lembek aspal.



Beberapa kerusakan struktural yang spring terjadi
Pada perkerasan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan
Pemadatan yang kurang sempurna antara lain adalah
dumber , Asphalt Technologi ^ Construction Prac
tices, The Asphalt Institute, 1983, ES-1) ,
1- Alur C-ruts") yaitu : TerJadinya ^ ^^

oleh lapis keras yang kurang padat, dengan demikian
terjadi tambahan pemadatan akibat perubahan beban
lalulintas pada lintasan roda. Campuran beton aspal
dengan stabilitas rendah dapat juga menimbulkan
deformasi plastis yaitu tidak kembali seperti semula
B'eSkiPUn beb"n sudah dihilangkan (d ip indahkan >.

2. Keriting ("corrugation") yaitu : Kerusakan berupa
terjadinya formasi gelombang pada permukaan jalan.
Kerusakan ini dapat terjadi karena pemadatan yang
tidak sempurna. kadar aspal tidak optimum/ berlebi-
han/ tidak merata dan beban lalu lintas yang terlalu
tinggi, yang mengakibatkan konstruksi tidak memiliki
resistance displacement yang baik.

3. Amblas depressions yaitu : Kerusakan berupa
oekungan pada permukaan jalan. Kerusakan ini dapat
timbul karena pelaksanaan yang kurang sempurna,
diantaranya adalah karena pemadatan tanah dasar
Perkerasan yang kurang sempurna, "levelling" yang
^rang baik, kadar aspal yang tidak merata k.r.n,
terjadi segregasi campuran pada waktu pengangkutan.

4. Kege-mkan ("bleeding") yaitu : Kerusakan yang berupa



keluarnya aspal ke permukaan dengan membawa butir-

butir halus (-fine agregat"). Kerusakan ini terjadi

akibat kadar aspal yang terlalu tinggi/ tidak opti

mum atau karena tidak inerata yang diakibatkan campu

ran mengalami segregasi pada waktu pengangkutan,

tidak cukup tersedia rongga udara (terlalu padat)

untuk member! ruang bagi terjadinya pengembangan

aspal .

Disamping itu ada pnla kerusakan fungsional yaitu

terjadinya retak-retak yang diakibatkan oleh pelaksa

naan pemadatan yang tidak sempurna, kualitas aspal yang

jelek (terbakar atau getas). Kerusakan ini terjadi

dipermukaan jalan sehingga akan mengakibatkan fungsinya

sebagai lapis kedap air dan udara hilang/ berkurang.

B. Beton Aspal.

Beton aspal terdiri atas campuran agregat

dari berbagai diameter dan aspal. Pencampurannya

dapat dilakukan seoara panas ("hot mix "), dengan

batasan-batasan tertentu sesuai dengan spesifikasinya

(Sukirman,S, 1992).

Beton aspal campuran panas merupakan salah satu

jenis dari lapis perkerasan lentur. Jen is perkerasan

ini merupakan campuran inerata an tara agregat dan aspal

sebagai bahan pengikat pada suhu tertentu. Untuk

mengeringkan agregat dan mendapatkan tin'gkat kecairan



yang oukup dari
aspal sehingga. diperoleh kemudahan

untuk menoampurnya, maka kedua material harus dipanas-
^ t6rlebih ^^^ 8"b"lu» dioampur. Pekerjaan pen,,
Puran dilakukan dipabrik penoar

kelokasi dan dii

;am-

lKpur' kemudian dibawa

-hampar dengan mempergunakan alat peng-
?a diperoleh lap lean

•a untuk selanjutnya
dipadatkan dengan mesin

hampar ("paving machine") sehin;
lepas ya.ng seragam dan merat;

Pemadat dan akhirnya
diperoleh lapisan padat beton aspal.(Suki.

Menurut "Petunjuk Pelakst
rman,S, 1992)

anaan Lapis Aspal Beton
(laston)", terbitan Direktorat Jendral Bina M
13/PT/B/1983, beton aspal mempunyai sifat-sifat
menonjol sebagai berikut :

1- Tahan terhadap keausan akibat beban lalulint
2. Keclap air.

3. Mempunyai nilai struktural.

4. Mempunyai stabilitas yang tinggi.

5- Peka terhadap penyimpangan pereneanaan
sana.an .

arga No.

yang

•as.

dan pelak-

Dalam buku yang sanu juga d^butkan fungsi dan beton
aspal sebagai lapis permukaan adalah seb,
1. Sebagai pendukung beban.

aga. i berikut :

2- Sebagai pelindung konstruksi dibawahnya dari kerusa
kan akibat pengaruh air dan ouaca.

3. Sebagai lapis aus.

4. Menyediakan permuk*

1 i o i n .

ian jalan yang rata dan tidak
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C. Agregat

Agregat/ batuan didefinisikan secara umum sebagai

formasi kulit bumi yang keras dan penyal (solid). ASTM

(1980) mendefinisikan sebagai suatu bahan yang terdiri

dari mineral padat, berupa masa berukuran besar

ataupun berupa fragmen-fragmen. Agregat/ batuan merupa

kan komponen utama dari lapisan lapis keras jalan yang

mengandung 90 - 95% agregat berdasarkan persentase

berat atau 75 - 85% agregat berdasarkan persentase

volume. Dengan demikian daya dukung, keawetan dan mutu

perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dan

hasil campuran agregat dengan material lain(Sukirman,S,

1992)

Berdasarkan ukuran partikel-partikel, agregat dapat

dibedakan menjadi:

a. Agregat kasar :

- Menurut ASTM adalah agregat yang berdiameter

> 4,75 mm.

- Menurut AASHTO adalah agregat yang berdiameter

> 2 mm.

b. Agregat halus :

- Menurut ASTM adalah agregat yang berdiameter

< 4.75 mm.

- Menurut AASHTO adalah agregat yang berdiameter

< 2 mm dan > 0,075 mm. (AASHTO,, 1982 dun ASTM, 1980)

c. Abu batu/ mineral filler :

- Agregat halus yang umumnya lolos saringan No. 200.
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Sifat dan kwalitas agregat menentukan k,
*alam memikul beban lalu lirt A >—Puannya
¥r "sregat dengan hi«nCSS rsn „;« , °u" hliail-

aan sifat yang baik dihnf-nn
"tUK iapisan permukaan yang langsuriflg "endukung beban iainHrfmenyebarkannya ke laDi , lalullntas dan

PX8a" dlbMahnw" Sifat agregat
. irentUkan kWaU— — —» konstruksi1a. Pi s ker as j a ]. an danst rliW i

11 dlk^ompokkan menjadi 3
Pok (Sukirman,S, 1992) yaU)j .
1- Kekuatan d«r, i.^

, • "ta" (-*"™«"> «•* duraome>>P»«n lapis „„„ dipeng„uhl oleh ;
a- Gradasi atau distrihn»f

nbusi Partlkel-partikel•«- uk»„„ «reeat .„„„„.„ hai yMg m

;lM ••-ntnta- •*•"»"- i«i. >.».. 8Mdffi;
agregat mempengarnhi t-.

£ Uhl besarnya rongga. butir yang
akan menentukan stabilitas dan W ,u

dan kemudahan dalam
Proses pelaksanaan. Grada-i *
, .u ad8S1 &g^gat diperoleh
— haeil analisa sarxngan dengan menggunakan ,
set saringan.

&• Ukuran maksimum; semaHn ^-cmakm besar ukuran Baksi_
m u m part i i- c. ifc" <* i. 11K61 8 (3 r- e> d c, +•

. L ^ ^ yan* digunakan semakin
banyak variasi ukuran dari besar

besar sampai kecil
yang dibutuhkan. Bata-an ,,.Bata-an ukuran maksimum yan-
digunakan dibatasi oleh tehal , •

n tebcil iapisan yang di

3 kelor

/ " )

berda-

rapkan.
ha-

—gat dengan aspal karena membungkus partial-
partikel agregat sehim

Ida ikatan antar
<* agregat
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dan aspal berkurang, adanya lempung mengakibatkan

luas daerah yang harus diselimuti aspal bertambah

dan lempung cenderung menyerap air yang berakibat

hanournya lapisan aspal.

d. Kekerasan dan ketahanan; adalah ketahanan agregat

untuk tidak hancur/ pecah oleh pengaruh mekanis

ataupun kimia.

e. Bentuk dan tekstur agregat; mempengaruhi stabili-

tas dari lapisan lapis keras yang dibentuk oleh

agregat tersebut.

2. Kemampuan dilapisi aspal dengan rata, dipengaruhi

o 1 e h :

a . p o r o s i t a s

b. kebersihan

c. kemungkinan basah

d . jenis agregat

3. Kemudahan dalam pelaksanaan dan menghasilkan lapisan

yang nyaman dan aman, dipengaruhi oleh :

a. tahanan geser ("skid resistance")

b. campuran yang memberikan kemudahan dalam pelaksa

riaan ("bituminous mix wuj-kabi 1 J iv " ,'<

D. Aspal.

Aspal didefinisikan sebagai bahan berwarna hitam

atau coklat tua, pada temperatur ruang berberituk padat

sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai suatu tem

peratur tertentu aspal dapat menjadi lunak/ cair



sehingga dapat membungkus partikel

waktu pembuatan aspal beton atau dapat masuk kedalam
Pori-pcri yang ada pada penyemprotan/ penyiraman pada
lapis keras makadam atau pelaburan. Jika temperatur
»ulai turun, aspal akan mengeras dan mengikat agregat
Pada tempatnya (sifat termoplastis). Sebagai salah satu
bahan konstruksi perkera-an i»r,<-„~

y era,jan lentur, aspal merupakan

salah satu komponen kecil, umumnya hanya 4-10% berda-
sarkan berat a tan m ir<y , ,atau 10-1.^ berdasarkan volume, tetapi
merupakan komponen yang relatif mahal.

Hydrokarbon ada]ah bahan dasar uta,
Vang umum disebut bitumen, sehin

disebut bitumen

terutama berasal dari salah satu hasil proses destilasi
minyak bumi dan disamping itu mulai banyak pula diper-
fiunakan aspal alam yang berasal dari pulau Buton. Aspal
minyak yang digunakan untuk konstruksi lapis keras
jalan merupakan proses hasil residu dari destilasi
minyak bumi, sering disebut sebagai aspal semen. Aspal
semen bersifat mengikat agregat pada campuran aspal
beton dan memberikan lapisan kedap air, serta tahan
terhadap pengaruh asam, basa dan garam. Ini berarti
Jika dibuatkan lapisan dengan mcnggunakan aspal sebagai
bahan ikat dengan mutu yang baik dapat memberikan
lapisan kedap air dan tahan terhadap pengaruh ouao* dan
reaksi kirrn a yang Iain. Sil'at aspal akan borubah akibat

panas dan umur. aspal akan menjadi kaku dan rapuh dan

13

agregat pada

una dari aspal

ngga aspal sering juga

Aspal yang umum digunakan saat ini
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akhirnya daya adhesinya terhadap partikel agregat akan

berkurang. Perubahan ini dapat diatasi jika sifat-sifat

aspal diketahui dan dilakukan langkah-langkah yang baik

dalam proses pelaksanaan (Sukirman,S,1992).

E. Pasir Pantai.

Pasir pantai adalah pasir yang diambil dari pan

tai. Butir-butirnya halus dan bulat karena gesekan.

Pasir ini banyak mengandung garam-garaman. Garam-

garaman ini menyerap kandungan air dari udara dan ini

mengakibatkan pasir selalu agak basah dan juga menye-

babkan pengembangan bila sudah jadi struktur.(Seminar

UGM, 1992)

Pasir untuk bahan konstruksi lapis keras sebaiknya

dipilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. But ir-bu tirnya tajam, kuat, dan bersudut.

b. Tidak mengandung tanah atau koto ran 1ain.

c. Tidak mengandung aat-sat organik.

d. Harus mempunyai variasi besar butir (gradasi) yang

baik sehingga rongganya sedikit.

e. Bersifat keka1, tidak ha.ncur atau berubah karena

cuaca.

F. Filler.

Sebagai rill or dav »• t <iipurgunnhnrt dvbu Uu!, u htt puf,

debu dolomite atau semen Portland. Perlu diperhatikan

agar bahan tersebut tidak tercampur dengan kotoran atau
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bahan lain yang tidak dikehendaki dan dalam keadaan
kering ( kadar air maksimum 1% ).

Gradasi dari mineral filler sebagaimana tertera pada
tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1. Gradasi mineral filler.

Ukuran saringan
No. (mm)

No- 30 (0,59 mm )
No. 50 (0,279 mm)
Ho. 100 (0,149 mm)
No. 200 (0,074 mm)

Filler

% lolos

100

95 - 100

90 - 100

70 - 100

Sumber : Bina Marga LASTOH No.13/PT/1983

Pemberian filler pada oampuran lapis keras

mengakibatkan lapis keras mengalami berkurangnya kadar

pori. Partikel-partikel filler menempati jarak yang

rapat diantara partikel-partikel besar, sehingga ruang

diantara partikel-partikel yang besar menjadi minimum.

. Berbagai jenis filler dapat digunakan sebagai

bahan tambah pada oampuran perkerasan, antara lain :

abu batu. Portland cement, asbestos, kaolin dan sebn

gainya, yang, „,a:; i,„g mas ,ug m-.-mpunyai sifat dan karak
te r i. s t ik van p b e r bed*- v,^r\ •-,y- ir, utroujd. oedd. oeoara umum penambahan

niler Lni dimak;;,,dkan nnl.uk menambah stabilitas sorta
ke rapa tan da ri oampuran perkerasan .

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan dalam

menahan terjadinya retak atau perubahan bentuk akibat

menahan beban lalulintas. Ukuran dari stabilitas dapat

dihitung dengan "Marshall Stabilities". Milai maksimal
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Stabilitas Mar^hnli a ,•
i Pcnuruhi oleh jenis dan konsen-

trasi fillor (perbandingan „ller terhadap ^^
StabiHtas Hawaii bertambah „„„ ^ ^^
berta"ba""W ^^ingan finer terhadap aspal Ba.pai
batas tertentu.

Sebagai bahan pensi«i ,h„,pengi„i diantara rongga dalam cam-
P«-n. daya kemampuan fmer ontuk mengisi Mngga_

"""' te"'bUt t«««"t-n« P«.. ba„yak ro„gga yang
t«B.dl. di dalam campuran serta karakteristik dari
filler itu sendiri.

Hiiai VITH (Void in The „ix) atau „„..„ ^^
dalam oampuran „t.rmnJukkan banyaknya ^^ ^ ^_
d« ^ dal.» oampuran, berpengarun terhadap sifat
kekedapan oampuran terhadap udara dan air. Lapis k„.„
dengan V!TM ya„g tinggi akan .„„,„ ^Mnbaa „„„„ J
-» sehingga „pal akan oepat teroksidasi. „al ini akan
beraklbat mempereepat prose, kerusakan atau durabili-
t«ny. berkurang. Seb.lik„ya jika nilai „„ ^^
-mpuran menjadi kakn.Pada ,„t ^^ ^ ^
l«t«. lapis keras yang kaku akM lebih Mda mengai8nt
cracking- (retak-retak), karenatidak cukup lentur

«ntuk menahan deformasi ya„g terjadi. Nilai VIT„ yang
t«l.lo keeil akan mengaklbat kan oampuran menjadi
"n"at raP"' "p«1 SUlit «•"«•>« kedalam rongga
sehingga. saat mfrier im y,r.v ,

n"d beba"' a«f'»1 akan naik k* p*rmu.
kaan sehingga terjadi "bleed in? (kegemukan ).

u n t u k
Bina Marga member! persyaratan VITM
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1apis keras beton aspa1 sebesar 3-5%.

Tabel 2.2. Persyaratan Test Marshall Beton Aspal

Kepadatan LL
J en is P e m e r i. k s a an

Stabi1 itas (kg)
Kelelehan (mm)
% Rongga. dalam
campuran

% Rongga terisi
a s p a 1

Jumlah Tumbukan

Be rat

7 50

2-4

3 - b

'5-32

2x75

Sedang

650

2-4 ,5

3-5

2x50

Ringan

460
n _-5

3--5

75-•85

2x35

Sumber : Bina Marga Laston Ho. 13/PT/B/1983,

G. Stabilitas.

Stabilitas adalah ketahanan lapis keras untuk tidak

berubah bentuk melawan deformasi yang diakibatkan oleh

beban lalu lintas. Suatu campuran lapis keras dengan

stabilitas yang baik, mempunyai kekuatan yang mampu

menahan beban lalu lintas yang berulang-ulang tanpa

mengalami deformasi (perubahan bentuk). Pada beberapa

penelitian diketahui bahwa elemen stabilitas yang

terpenting adalah ketahanan gesekan ("internal fric

tion") dan lekatan ("kohesi"). Internal friction antar

butiran terjadi karena butiran saling bersinggungan

sehingga sangat dipengaruhi oleh sifat batuan seperti

bentuk batuan dan tekstur permukaannya. Internal fric

tion ini merupakan kombinasi dari gesekan dan tahanan

pengunci ("interlocking") dari agregat dalam campuran,

Dengan bentuk batuan yang lebih angulwr dan iakfHur

permukaan yang lebih kasar, diperoleh internal friction



yang lebih bes*

.lfath t. '" dita""h EifSt """« «"«-oi antar
oampuran

Perkerasan dengan shMiu
fea" stabilitas yang tino'tj^ ny g tmggi. Dengan ban-

" "^ ik&t —^-t memberikan sifat kohesi
yang akan menambah stabilitas. Teti
melebihi jumlah optimur

:api jumlah aspal yang

m' pena»bahan aspal akan beraki-
bat menurunnya kekuatan kohesi (Krebs RD vuW71) ^-(Arebs RD and t/alker RD,

H- Modulus Kekakuan.

1- Kekakuan Aspal ("Bitu„en Stiffness").
Kekakuan aspal adalah perbanding

ian regangan pada aspal yang bes

Peratur dan lama pembebana.

8an antara tegangan

arnya tergantung tem-

n yang diterapkan. Nilai

/ ;^n aSPal d^ —— de„g.„ nomogram Van der
S6Perti —- ^gambar 2.1, dimana pad&

Pemakaiannya memerlukan data-data s
ebagai berikut :

1. Temperatur renoana Perkorasan (T) d
2- Titik lembek dan sv •/•/~ '<• 'J a.u .3 a 1 t. on i n

test Ring 8nd Ball .. „c ,

3- Waktu Pembebanan (t) dalam (detik) yan
tung pada kecepatan kendaraan.

4. Penetration Indek (pj).

a lam ("c ).

8 Pvint (SPr) dari

8" tergan-
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Gamb ar 2.1. Ho mog ram unt \\ k menetap kari ko kakuari
aspal (b).

Sumber : An Introduction to the Analytical Design of
Bitumn11 ous Pavcrnen I, , SF Brown a11d J n, (i eI- M
Brum ton (1973).
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"aktu — »»t.. tebal lapi. „„.. __
300 "* da-t d-erkiraka„ dari hubun,

Vang sedorhana seperti berikut :
jgan empiris

L
t = - detik

CD

dengan V adalah kecer.
Ada suatu

Jatan kendi«-aan dalam km/j.
5ara lain Uf,Luk menghitung la

tarn .

ama pembebanan

kan -c^bagai berikut :

°-2 - 0.94xlog (V).. ^
^ngan : h= tebal perkerasan _

V = keoepatan kendaraan km/jam.
Penetration Indek dihitung dari

titik lembek) dan penetrasi
dengan pers;

SUatU lapis ke™* yang diformulak,
log (t.) = 5x10"4xh _

PI.

(2)

spr (temperatur

aspal setelah dihamparkan,
.•amaan sebagai berikut :

J^J4 - 500 logPr - 20 SPr
50 log pr - SPr 120.14

( 3 )

dengan :

PIr = Rec

Aspal

OV(e"d Pe^^ation Index dari aspal
mengalami pengerasan sel;

Pr = 0.65 Pi

Spr ^ 96.4 - 26.35 log Pr

•ama proses penearn-

T7; ^^^^^ *" ~mparan. Nilai Penetration
"dek (PI) "^ S- «—Ur titik lembek) yang

digunakan dalam persamaan tersebut d^l^ i ,j6but dalam kondisi sudah
dihamparkan. Untuk itu p,rin di I, u iJrcr.m dilakukan asumsi sebaga
berikut .-

a l

<4 )

( 5 )
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dengan :

' =P.n.tra8i aspal dalM fcondlBi dthMparkan
(0.1mm).

sPr = Temperatur titik l^i- , ,
lk lembeh d"i bitumen dalam

kondisi dihamparkan (dal
Hitungan pereneanaan b

j

am °C).

erdasarkan pada karakteris-

maka substitusi dari

ama an

tik aspal terhadap penetrasi awal,
™aan(4)dan(5)kedalam(3)Mberikanp_

r^ ^ """""< — — —parkan.bagaiberikut : -u<*fe^i

Plr. = 2_J_ lofi Pi - 21.65
76.35 log Pi _ 232.82 (6

Selain dengan menggunakar, ,• ,, , v ^^nakan nomogram yang dikembang-
kan oleh Van der Poel i.,l .toel, kekakuan aspal
dengan

Ullids.

Sb

dengan :

Sb

dapat juga die
menggunakan

an

persamaan Vang diturunkan oleh

1•157 x lo? xx t -0,368 .718-PIr

x (SPr-T)S

- ^ t i ffn e s s b i 11•umen dalam Mpa

'•- - Waktu Pembebanan

]Jl - Penetration Indek

SPr = Temperatur titik lembe
T = Temperatu

Persamaan tersebu,

:k °C

ir Perkerasan "C

(7)

diatas dapat dipergunakan jika
emenuhi persyaratan cr v r , • ,)diau" sebagai berikut :



0.01 < t < 0.1

- 1 < PIr < 1

20°C < (SPr-T) < 60°C

2. Kekakuan Campuran ("Mix Stiffness").

Kekakuan campuran ad a. 1ah perband ingan antara

tegangan dan regangan pada campuran bitumen yang besar

nya tergantung dari temperatur clan lamanya pembebanan

yang diterapkan. Formula atau metode yang diterapkan

untuk menentukan Mix Siffncss (3 Mix) diantaranya :

1. Metoda Shell.

Besarnya nilai kekakuan campuran beton aspal dapat

ditentukan dengan menggunakan nomogram seperti pada

gambar 2.2. Dengan memasukkan parameter yang berupa

kekakuan bahan ikat aspal (Sb) dan perbandingan volume

dari bahan penyusun campuran lapis keras, maka angka

kekakuan campuran (Sm) dapat ditentukan.

Pada metoda ini diperlukan data-data sebagai

b e r i k u t :

a . Modu 1u .s keka 1;uan b itrjmen (H/m? ) d :i in ana n i1ai

modulus kekakuan bitumen ini didapatkan dari

per hitungan atau dengan nomogram seperti telah

d i s e b u t k a n d ia ta s .

•b . Volume bahan pengikat (%).

c. Volume minera 1 agregat (%),

Prosentase volume ball an pengikat dapat dihitung
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dengan persamaan :

(100 - Vv) (MB/Gb)
V [J ."1

(MB/Gb) + CMA/g7)~ (8)

""" ^^ dSlM -~ -^t dH.itung dengan
persamaan :

Vv _ _ll_^'ax ~ T m> x 100
t max (9)

dengan :

100 x tw
t max =

(MB/Gb) + (MA/Ga) <10>
Selanjutnya dapat dihitung nilai ..^ ^ ^ ^
dengan persamaan :

VMA = Vb + Vv
, (U)
d a n

Vv + Vb + Vg = 100%
• (12)
dengan :

HA =Perbandingan berat agregat dengan total berat
campuran (%).

HB =Perbandingan berat bahan ikat bitumen dengan
total berat oampuran U)

Ga = berat jenis oampuran agregat.
<* = berat jenis bahan ikat bitumen.
™ =berat volume oampuran padat (kg/m3).
T" = berat volume air (kg/m3}_

Vg = Prosentase volume agregat.
Vb = prosentase volume bitumen.

Vv = prosentase volume pori.

\
\



Mineril

• ggregjte. •

"to y (Vb)

Slitfnen modului

of tlie blrwmlnoui binder,

N/m1 '

e.g. Sllffnen modutui of tlie rttotttcd

li'nder 2 x lo" N/m3

" Volume of binder V. 13.1 '/„

Voli/m* of miner*! jg<jrtv»te V 0O,S'/o

Stfffnetc

• itichIi/Iim

ol ifie rnU

\A * 19'° N/m*

Stlllmn modului

of l/ie bituminout mix.
m*N/rr7

5 10 ?0 30 I0O

n/liimlnnui binder.

Sumber :' SHBLL i'uvemenl ijoaif.n Manual ( WU)

Gambar 2.2. Nomogram penentuan kekakuan campuran
Sumber : SHELL Pavement Design Manual (1978)



2. Metoda Heukelom dan Klomp (1964).

Disini diberikan formula untuk mencari nilai keka

kuan campuran.

Cv
o mix S bii

uv

VG + VB

2, 5

[1 +
L n 1-Cv

dengan :

n = 0.83 Log (4xl04/S bit)

S mix = mix modulus (H/irr2)

S bit = bitumen modulus (N/m2)

Van der Pool menyimpulkan bahwa modulus kekakuan

campuran terutama tergantung pada modulus kekakuan

aspal dan konsentrasi volume agregat (Cv).

VG

(13)

(14)

dengan :

Vq = prosentase volume agregat padat.

Vg = prosentase volume bitumen.

Rumus diatas hanya digunakan untuk kepadatan

dengan volume rongga kurang dari 3%. Untuk kepadatan

dengan volume rongga lebih besar dari 3% digunakan

rumus :

Cv

Cv

dengan :

Cv

Vv

1 + 0 .0 1 (Vv - 3 .0 )

Mod if i. kas i vo \ u m <•. •• a11 rep.. at ,

Volume rongga udara dalam campuran.

(15)



Persamaan tersebn t- ri =>-. <-•». i-CbuL dapat digunakan pakai jika
konsentrasi volume a=-c««i rri-•>' a-,pal ^b'' memenuhi syarat sebagai
berikut :

Cb > 2/3 (1 - Cv>
(16)


