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LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

TerjadiTerjadi kerusakankerusakan dinidini bersamaanbersamaan dengandengan
munculnyamunculnya sistemsistem pemanaspemanas AMP AMP dengandengan
batubarabatubara..

JenisJenis hotmixhotmix yang yang rusakrusak justrujustru menggunakanmenggunakan
spesifikasispesifikasi superpavesuperpave, ac, ac--wcwc dandan acac--bcbc..

AdaAda anjurananjuran daridari PemerintahPemerintah (ESDM) (ESDM) untukuntuk
pemanfaatanpemanfaatan energienergi alternatifalternatif, , khususnyakhususnya
batubarabatubara cadangancadangan sangatsangat berlimpahberlimpah ((60 60 
miliarmiliar ton. ton. SumberSumber dayadaya batubarabatubara tersebuttersebut tersebartersebar
didi 19 19 propinsipropinsi ).).



MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUAN

PenulisPenulis bermaksudbermaksud menyampaikanmenyampaikan hasilhasil pepe--
nelitiannelitian dandan pengamatanpengamatan didi lapanganlapangan bahwabahwa
batubarabatubara tidaktidak mempengaruhimempengaruhi kinerjakinerja camcam--
puranpuran aspalaspal..

DenganDengan tujuantujuan mendukungmendukung program program pemepeme--
rintahrintah untukuntuk menggunakanmenggunakan energienergi alternatifalternatif
khususnyakhususnya batubarabatubara padapada pelaksanaanpelaksanaan
konstruksikonstruksi perkerasanperkerasan jalanjalan..



LINGKUP PENELITIAN DAN LINGKUP PENELITIAN DAN 
PENGAMATANPENGAMATAN

DiDi laboratoriumlaboratorium dilakukandilakukan ujiuji propertispropertis
campurancampuran aspalaspal yang yang sudahsudah menggunakanmenggunakan
bahanbahan bakarbakar batubarabatubara, , jugajuga kandungankandungan
batubarabatubara dalamdalam campurancampuran aspalaspal..

DiDi lapanganlapangan dilakukandilakukan pengamatanpengamatan secarasecara
visual visual selamaselama ±± 2 2 tahuntahun berjalanberjalan



PELAKSANAAN PENELITIANPELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di laboratorium PT. Penelitian dilaksanakan di laboratorium PT. 
BAITASARI dengan alasan sebagai berikut :BAITASARI dengan alasan sebagai berikut :

Kondisi laboratorium cukup representatif Kondisi laboratorium cukup representatif 
Memiliki alat uji dan tenaga laborat yang memadai Memiliki alat uji dan tenaga laborat yang memadai 
untuk kebutuhan pengujianuntuk kebutuhan pengujian
PenelitianPenelitian dilakukandilakukan bersamabersama konsultankonsultan pengawaspengawas PT. PT. 
BuanaBuana ArchiconArchicon. . 
AMP yang AMP yang digunakandigunakan sudahsudah menggunakanmenggunakan system system 
pembakaranpembakaran dengandengan batubarabatubara
ProdukProduk hotmixhotmix AMP AMP tersebuttersebut digunakandigunakan untukuntuk
kegiatankegiatan pengaspalanpengaspalan didi lokasilokasi proyekproyek jalanjalan SurabayaSurabaya--
GresikGresik padapada awalawal tahuntahun 2007 2007 sampaisampai sekarangsekarang
Pemilik AMP (Direktur PT. BAITASARI) sangat Pemilik AMP (Direktur PT. BAITASARI) sangat 
mendukung kegiatan penelitian ini.mendukung kegiatan penelitian ini.



BATUBARABATUBARA

SedimenSedimen organikorganik beratberat jenisjenis kecilkecil
((kurangkurang daridari 1 kg/dm1 kg/dm33) ) dandan sangatsangat
mudahmudah terbakarterbakar, , terutamaterutama yang yang 
berkaloriberkalori tinggitinggi, , didi atasatas 5800 k 5800 k kalkal/ / 
gr.gr.
DapatDapat ditingkatkanditingkatkan kadarkadar kalorinyakalorinya
dengandengan sistemsistem UBC UBC daridari kalorikalori
rendahrendah menjadimenjadi kalorikalori tinggitinggi..
Yang Yang dipilihdipilih sebagaisebagai bahanbahan bakarbakar
AMP AMP adalahadalah dengandengan kalorikalori minimal minimal 
5800 5800 kkal/grkkal/gr. . 



HASIL PENGAMATAN KANDUNGAN HASIL PENGAMATAN KANDUNGAN 
BATUBARA PADA CAMPURAN BATUBARA PADA CAMPURAN 

AGGREGATEAGGREGATE

KandunganKandungan butirbutir halushalus batubarabatubara padapada
musimmusim keringkering 0.06% 0.06% daridari total total 
campurancampuran, , sedangkansedangkan padapada musimmusim
penghujanpenghujan kandungankandungan batubarabatubara sebesarsebesar
0.24% 0.24% terhadapterhadap total total campurancampuran
DenganDengan kondisikondisi tersebuttersebut berartiberarti jumlahjumlah
aspalaspal yang yang harusharus ditambahkanditambahkan dalamdalam
campurancampuran untukuntuk mengikatmengikat batubarabatubara
adalahadalah sebesarsebesar 0.001 0.001 s/ds/d 0.004% 0.004% sajasaja. . 



Hasil gradasi

Table 5. Hasil gradasi batubara dari hot bin (dilakukan pada 4 april 2008) 
 
Saringan  Berat 

tertahan 
Berat tertahan 

komulatif 
% tertahan % lolos 

# 8 0 0 0 100 
# 16 0.5 0.5 5.43 94.57 
# 30 0.8 1.3 14.13 85.87 
# 50 1.9 4.2 45.65 54.35 
# 100 3.0 7.2 78.26 21.74 
# 200 1.4 8.6 93.47 6.53 
 



Hasil gradasi

Table 6. Hasil gradasi batubara dari hotbin pada musim kering (16 september 2008) 
 
Saringan  Berat 

tertahan 
Berat tertahan 

komulatif 
% tertahan % lolos 

# 8 0 0 0 100 
# 16 0.68 0.68 24.3 75.7 
# 30 0.13 0.81 29.1 70.9 
# 50 0.58 1.39 49.7 50.3 
# 100 0.51 1.90 68.0 32.0 
# 200 0.44 2.34 83.5 16.5 
 



KemampuanKemampuan sistemsistem pemanasanpemanasan
dengandengan bahanbahan bakarbakar batubarabatubara

BatubaraBatubara mampumampu memberikanmemberikan tingkattingkat
panaspanas lebihlebih daridari 190 190 °°C.C.
BatubaraBatubara mampumampu memberikanmemberikan tingkattingkat
keseragamankeseragaman panaspanas yang yang meratamerata baikbaik
terhadapterhadap seluruhseluruh permukaanpermukaan agregatagregat
maupunmaupun sampaisampai keke dalamdalam intiinti agregatagregat..
SemuaSemua pengamatanpengamatan tersebuttersebut dicatatdicatat dalamdalam
tabeltabel 2; 3 2; 3 dandan 4.4.



Kemampuan tingkat panas

Tabel 2. Hasil pemantauan penurunan temperature material dari hotbin selama 2 jam setiap 
interval 10 menit, pada suhu 195°C dan suhu 155°C 
 

Temperature No. Waktu/ jam 
(… °C) (… °C) 

1 23.20 195 153 
2 23.30 195 151 
3 23.40 195 149 
4 23.50 195 148 
5 00.00 195 147 
6 00.10 195 146 
7 00.20 193 145 
8 00.30 191 144 
9 00.40 190 143 

10 00.50 188 142 
11 01.00 186 141 
12 01.10 185 140 
13 01.20 183 139 
14 01.30 - 138 



Kerataan tingkat panas
Tabel 3. Hasil pemantauan penurunan temperature campuran aspal-agregat selama 2 jam setiap 
interval 10 menit, pada suhu 150°C 
 

Temperature No. Waktu/ jam 
(… °C) 

1 01.25 149 
2 01.35 149 
3 01.45 149 
4 01.55 149 
5 02.05 149 
6 02.15 149 
7 02.25 149 
8 02.35 148 
9 02.45 148 
10 02.55 148 
11 03.05 145 
12 03.15 142 
13 03.25 141 



Tingkat kerataan panas

Tabel 4. Hasil pemantauan penurunan temperature campuran aspal-agregat selama perjalanan 
dari AMP sampai lokasi penghamparan mulai pada suhu 155°C 
 

Temperature No. Waktu/ jam 
(… °C) 

1 23.40 155 
2 23.50 155 
3 00.00 155 
4 00.10 155 
5 00.20 154 
6 00.30 153 
7 00.40 151 

 



Table 1. Resume hasil pengujian laboratorium untuk pekerjaan AC-BC 
 
NO. URAIAN HASIL SPESIFIKASI KETERANGAN 
1 Temperatur hotbin 155°C 149°C - 155°C  
2 Temperatur ketel aspal 145°C 135°C - 145°C  
3 Temperature saat dituang 155°C 149°C - 155°C  
4 Analisa gradasi halus Sesuai JMF   
5 Kandungan butir batubara 0.06 s/d 0.24%  # 8 #200 
6 Kelekatan aspal thd.batubara 95%   
7 Uji karakteristik campuran 

- stabilitas 
- flow 
- air void 
- VIM 
- Tebal film 

 
1217 
3.43 
3.97 
3.03 
8.433 

 
Min 800 
Min 3.0 
3.5 – 5.5 
Min 2.5 
7  

 
Kg 
Mm 
% 
% 
Micron  

 



KerusakanKerusakan campurancampuran aspalaspal

DayaDaya lekatlekat aspalaspal berkurangberkurang akibatakibat ProsesProses
pemanasanpemanasan aspalaspal dandan agregatagregat
PemanasanPemanasan aspalaspal berulangberulang, , pemanasanpemanasan
aspalaspal lebihlebih daridari 163 163 °°C C dengandengan waktuwaktu lebihlebih
daridari 5 jam 5 jam dayadaya lekatlekat aspalaspal berkurangberkurang
((sisasisa dayadaya lekatlekat hanyahanya tinggaltinggal 60% 60% sajasaja))
JumlahJumlah aspalaspal efektifefektif aspalaspal berkurangberkurang akibatakibat
terjaditerjadi panaspanas berlebihberlebih dandan adanyaadanya agregatagregat
pecahpecah padapada saatsaat pemadatanpemadatan dandan selamaselama
masamasa pelayananpelayanan ((bebanbeban lalulalu--lintaslintas))



Penurunan kinerja aspal

Gambar 1  (hubungan viscositas dengan waktu penuaan aspal dalam
bulan, NAPA,1991)
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INDIKATOR VISUAL HOT-
MIX YANG BAIK

Pada saat dituang dari dump truk ke finisher 
tidak ada butir kasar yang terpisah atau
tergelincir secara individu
Gerakan campuran adalah bergeser secara
serempak
Mengkilat, tidak kusam dan tidak berasap putih
atau kuning kecoklatan
Setelah dipadatkan sedikit atau tidak ada butir
kasar yang lepas-lepas sehingga tidak terjadi
kemiringan, kecuali dibentuk untuk
keselamatan dan kenyamanan lalu-lintas



KESIMPULANKESIMPULAN

BatubaraBatubara yang yang digunakandigunakan padapada AMP AMP harusharus
memilikimemiliki tingkattingkat kalorikalori lebihlebih daridari 5800 5800 kkal/grkkal/gr..
ProsesProses penghancuranpenghancuran harusharus sampaisampai loloslolos
saringansaringan nomornomor 100 100 sebesarsebesar 100%100%
PengaturanPengaturan tekanantekanan semburansemburan dandan besarbesar dayadaya
hisaphisap padapada ujungujung dryer dryer harusharus disesuaikandisesuaikan
dengandengan kapasitaskapasitas dryer agar dryer agar panjangpanjang semburansemburan
apiapi minimal minimal mencapaimencapai ¾¾ panjangpanjang dryerdryer



LanjutanLanjutan kesimpulankesimpulan
PanasPanas berlebihberlebih terhadapterhadap aspalaspal dandan agregatagregat
adalahadalah sumbersumber kerusakankerusakan terbesarterbesar dalamdalam
campurancampuran aspalaspal, , oleholeh karenakarena ituitu harusharus dijagadijaga
agar agar panaspanas campurancampuran tidaktidak lebihlebih daridari 155 155 °°CC
DiperlukanDiperlukan tambahantambahan jumlahjumlah aspalaspal untukuntuk
mengakomodasimengakomodasi pecahnyapecahnya agregatagregat padapada saatsaat
prosesproses pemadatanpemadatan dandan bebanbeban lalulalu--lintaslintas selamaselama
masamasa pelayananpelayanan
TerhadapTerhadap existing yang existing yang masihmasih mengijinkanmengijinkan
terjaditerjadi lendutanlendutan makamaka jumlahjumlah aspalaspal harusharus
ditambahditambah dalamdalam upayaupaya mengantisipasimengantisipasi
terjadinyaterjadinya lelahlelah aspalaspal rawanrawan retakretak dandan
pothole.pothole.



REKOMENDASIREKOMENDASI

PerluPerlu adaada pelatihanpelatihan khususkhusus bagibagi pemilikpemilik AMP AMP atasatas
pemilihanpemilihan batubarabatubara yang yang yangyang tepattepat, , baikbaik diujidiuji
secarasecara visual visual maupunmaupun dengandengan ujiuji laboratoriumlaboratorium. . 
BilaBila perluperlu dibuatdibuat kriteriakriteria yang yang jelasjelas terhadapterhadap kalorikalori
batubarabatubara yang yang tepattepat dengandengan analisaanalisa visual.visual.
UntukUntuk menjaminmenjamin keseragamankeseragaman mutumutu batubarabatubara
yang yang diharapkandiharapkan, , pemasokpemasok batubarabatubara harusharus
melampirkanmelampirkan ujiuji mutumutu daridari surveyor yang surveyor yang dapatdapat
dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan
BilaBila perluperlu ditunjukditunjuk agenagen khususkhusus penyediaanpenyediaan
batubarabatubara untukuntuk AMP.AMP.



















TerimaTerima kasihkasih


	SISTEM PEMANASAN AMP DENGAN BAHAN BAKAR BATUBARA TIDAK MEMPENGARUHI KINERJA CAMPURAN ASPAL
	LATAR BELAKANG
	MAKSUD DAN TUJUAN
	LINGKUP PENELITIAN DAN PENGAMATAN
	PELAKSANAAN PENELITIAN
	BATUBARA 
	HASIL PENGAMATAN KANDUNGAN BATUBARA PADA CAMPURAN AGGREGATE
	Hasil gradasi
	Hasil gradasi
	Kemampuan sistem pemanasan dengan bahan bakar batubara
	Kemampuan tingkat panas
	Kerataan tingkat panas
	Tingkat kerataan panas
	Kerusakan campuran aspal
	Penurunan kinerja aspal
	Indikator visual hot- mix yang baik
	KESIMPULAN 
	Lanjutan kesimpulan
	REKOMENDASI

