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Summary :
Highway transportation is a vital part of country's ecooomy and life,
but today the Highway plant is deficient and great effort is needed to make
it adequate. Increasing traffic requires parallel Highway improvement, but
for how many years highway development has been lagged an
JW many tons of
materials has been wasted?
In this connection the Road Research Laboratory has taken full responeibllity in finding out the most profitable use of the large deposits of
natural asphalt resources in the ilse of Buton.
This report is aimed to provide Highway Engineers with full information regarding the application of Buton asphalt in up-to-date asphaltic
concrete pavement, which guarantees the best use of public investment in
road.
Scope of study :
M

x
•
x
x

to determine the replacement of petroleumasphalt by Butas as applied to
high type asphalic concrete pavements ;
to determine mix-formule to provide the best possible results ;
to investigate ways and means for producing crushed mineral aggregate
to meet tbe shape and grading specifications ;
to investigate the most beneficial use of heavy equipment to gain the
best Butas-concrete-mix and pavement ;
to compare and compute the hightype Butas-concrete construction with the
conventional Butaspavement from the view point of cost and durability.

Perkembangan lalu-lintas :
Perkembangan lalu-lintas bermotor dalam masa tiga puluh tahun jang
lampau ini m&njebabkan meningkatnja sjarat2 jang diharapkan akan keadaan
konstruksi djalan2 Negara. Baik keadaan kendaraan rnaupun modal Negara mengharapkan rendement tinggi, jang dapat kiranja diperoleh a.l. dengan tjara2:
1. Pembuatan Syateem Djaring2 Djalan jang tepat dan effectif, sehingga pengangkutan dapat terlaksana dengan lantJar;
2. Pembikinan Konstruksi Djalan jang baik, kuat dan rata.
Systeem Djaring2 Djalan terletak diluar bidang jang mendjadi pokok
dan karenanja tidak akan diuraikan lebih landjut, sedangkan mengenai konstruksi Djalan hanja lapisan atas jang mepdjadi pokok perhatian disini.
Dapat dimengerti bahwa Konstruksi Djalan jang baik, kuat dan rata
tersebut diatas itu memberikan faedah2 a.l. sebagai berikut :
1. Penghematan ''susutan" bagi kendaraan dan pemakaian bensin dapat ditekan
sampai 3~~, sehingga dengan ini ongkos2 angkutan dapat ditekan pula.
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2. Penghematan pemeliharaan, sehingga dalam djangka pandjang - pembikinan
konstraksi djalan jang bermutu tinggi itu - akan terdapat djauh lebih
murah daripada konstruksi2 biasa.
Guna dapat memperoleh sepenuhnja faedah2 jang tersebut diatas tadi
di Negara2 ~ropah dan Amerika antar : tahun 1920 dan 1930 telah dimulai penjelenggaraan konstruksi djalan bermutu tinggi, antara lain Cement-beton,
Asphalt-baton dab.nja.
Kebutuhan kita dewasa ini akan Djalan2/Perhub ungan lang lebih
effectief aeperti itu dapat kita sadari dan usaha2/rentjan a2 Pemerintah
untuk melakaanakann ja ~udah djelas ada. Maka dalam rangka usaha kearah itu,
laboratorium Tehnik Djalan senantiasa menjelenggar~kan penjelidikan2 dalam
arti jang seluas-luasnj a, antara lain penggunaan baik d~ri :bahan2, penjelidikan penggunaan mesin2/alat2 jang dapat disesuaikan dengan keadaan2 di
Indonesia, penjelidikan konstruksi2 lapisan bawah dan atas, dsb.nja. ·Hasil
dari penjelidikan mengenai Butas dapat kiranja diptarakan, dalam singkatnja sebagai berikut:
·
Butas , - Buton Asphalt - jang didapat dipulau Buton adalah sematjam
aspal slam ja~g t~rdiri dar~ tjampuran.Aspalbitumin~ (kadar bi~umen sampai
4~~) dan glob~ger~nen kalk ~alah sematJam kapur dar~ rangka2 b~natang laut
[ aebesar 0,5 - 0,05 mm.
Kekajaan akan aspal alam serupa ini memberikan kesempatan jang uniek sekali untuk pembuatan konstruksi djalan aspal jang modern. Dengan aspalButon - "Butas 11 - dapat diperoleh konstruksi lapisan atas bermutu tinggi
jang dapat dilaksanakan baik dengan tjara pengolahan 11 panas 11 maupun dengan
tjara pengolahan 11 dingin".
Dapat dikatakan bahwa segala djenis Asphalt-beton constructie jang dapat
diperoleh dengan mempergunakan Petroleum asfalt dapat pula diselenggarak an
dengan mempergunakan Butas, dengan kata2 lain peranan Petroleum asfalt dapat diganti dengan Butas.
Dengan ketentuan diatas, kita dapat sadari betapa pentingnja Butas tersebut, karena dapat diperolehnja pembuata• konstruksi aspal bermutu tinggi,
tanpa pembelian aspal dari luar Negeri jang berarti pengh~matan devisa.
Butas jang didapat dari alam ter ga ntung dari tempat asalnja, mempunjai
sifat2 jang berbeda-beda, sedangkan perlu diterangkan pula bahwa kerap kali
terdapat perbedaan2 dari satu tempat pengambilan, jang bertingkat antara
"keres dan kaja akan bitumen" sampai "lunak dan miskin akan bitumen 11 •
Untuk pengolahan setjara "panCJ.s" hanja dipergunakan Butas jang kaja akan
bitumen - "Bitumenrijke Butas" - tanpa pentjampuran dengan aspal2 Asing,
hanja sekedar persentase ke_:t_jil. ,.fl.wc ..oil ( 1~ dari beratnja bahan mineral)
dibutuhkan untuk m~mpe~mu.4al'l. pe.lilgolahan Butas dengan batu petjahan.
Principe dari tjampuran panas Butas beton adalah berdasarkan atas principe dari Asphal t-~et~. b.ia.sa tj~ng ·:b.erarti '' gegradeerd steens1.ag" di t jampur
/diolah dengan 6% 'amp~ · B% bitumen·,- umpamanja aspal 40/50.
Dalam pembikinari ButBs~beton ini, ~egradeerd steenslag djuga mundjadi
ejarat jang utama, 'sedangkan banjaknja bitumen j .a ng terletak antara 6~~ dan
87& i tu diperoleh dengan dibubuhkannja But as jang djumlahnja harus di tentukan terlebih dahulu.
Sebagai tjontoh dapatlah diambil Butas dar~. Kabungka jang berkadarkan
k .1. 35% Bitumen murni. Maka. deng·a·n tjampuran 20~~ Butas dengan 100% batupetjahan diperoleh 7~~ bitumen.
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Tjontoh
Batu petjah 0 - 25 mm
= 100 kg.
Butas
2~fo
20 kg.
20 kg Butas memberi~an 35?; X 20 kg.
= 7 kg bitumen murni, jang tjukup untuk konstruksi ..
Asfaltbeton.Filler, jaitu debu mineral butir
0,075 om jang diperlukan pada
konstruksi Asfal tbeton untuk oengisi "voids•• . ,. ruang kosong -, telah terdapat pada Butas sendiri sebagai bahan mineral kapur.
Dengan ini diperoleh lagi faedah jang tak sedikit artinja, karena untuk
asfaltbeton jang baik dibutuhkan filler sebanjak 8 - 10~ bila mengingat
akan bahan2 tersebut jang terdapat di Indonesia dan memenuhi sjarat2 untuk
filler hanja debu batu (steenstof) jang sukar diperolehnja dari Portland
cement jang tinggi harganja.

---------------

Periksa Schema terlampir

----------------------------

Untuk memperoleh hasil Butasbeton jang sebaik-baiknja, maka diperlukan alat2 sebagai berikut :
I. Stone crushingplant, untuk meuperoleh batu petjahan.
II. Hot mixplant, untuk pengolahan Butasbeton.
III. Paving unit, guna pengamparan dan penggilasan Butasbeton pavement.
Guna penjelidikan dalam arti jang seluas-luasnja maka di Tjimindi
telah didirikan/diadakan plants dan units seperti tersebut diatas untuk
menjelenggarakan pembuatan konstruksi2 aspal modern dengan kapasitet 18 ton
sampai 30 ton per djam.
Keterangn mungenai plants tersebut diatas adalah sebagai berikut :
I. Stone crushingplant.
Kombinasi pemetjah batu di ~jimindi terdiri dari 3 buah Kaakbrekers
sebagai pemetjah pertama dan 3 buah Hamerbrekers sebagai pemetjah kedua,
jang efficientienja tidak dapat dibenarkan, karena a.l. sering sekali
terdapat matjet bila penjaluran batu ke kaakbrekers tsb. terlalu banjak.
Kombinasi jang dapat diharapkan "~" adalah Conusbreker sebagai
pemetjah pertama dan Hamerb~ekers sebagai pemetjah kedua.
·
Perbandingan antara Kaakbrekers dan Conusbrekers dapat kiranja didjelaskan sebagai berikut :
·
Tiap2 Kaakbreker di Tjimindi memberikan produetie 5 ~ 6 ton/djam
dan memerlukan tenaga 30 p.k. tiap2 breker. Andaikata dipergunakan
Conusbreker sebagai pemetjah, maka diperlukan tenaga 80 p.k. jang dapat
memberikan produksi 40 ton/djam.
Produksi 40 ton/djam ini dapat di~eroleh dengan 8 buah kaakbreker,
jang berarti memerlukan tenaga 8 X 30 = 240 p.k. djadi tiga kali lipat.
Penjaluran batu kedalam Conusbreker diselenggarakan tanpa dosering
tertentu, sedang matjet tidak akan terdjadi.
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Batu jang dipetjah pertama kali itu dengan ukuran2 + 5 em dislurkan dengan transportbanden ke Hamerbrekers. Funksi dari Ramerbr~kers ini adalah untuk dapat momperoleh batu2 dengan bentuk jang
baik, jaitu kubis dan mendekati gradatie jang diinginkan. Untuk keperluan ini Hamerbrekers tersebut dapat diatur (di-stel) dengan
tjara2 afstelblokken dan mengatur toerental.
Sifat baik dari Hamerbreker itu adalah djuga - karena tjara pemukulan - dapat diperolehnja 11 sorterin 11 dari batu2 tersebut. Dengan
ini dapat diketahui kwalitet (kerasnja batu, karena batu2 jang keras
akan tetap, sedangkan batu2 jang tidak keras akan remuk mendjadi
fractie pasir atau filler.
Batu2 jang telah dipetjnh seperti diatas itu selandjutnja disalurkan dehgan emmerladders ke trilzeef jang letaknja diatas silo.
Disinil~h dilakukan penjaringan pertama dalam fractie 0 - 5 mm,
5 • 10 ~ dan 10 - 25 mm, sedangkan oversize dapat dikeluarkan.
II. Hot mixplant, sedikitnja harus diperlengkapi dengan :
a. voordoserings apparaat
b. droogtrommel
c. zeef - wee~ - en menginstallatie
a. Alat voordosering tersebut terdiri dari tiga compartiment untuk
dapat menimbunkan ketiga fractie batu jang kemudian dapat disalurkan ke droogtrorr~el setjara teratur. Penjaluran teratur itu diperlukan untuk supaja temperatur dari mineral didalam tr~el
senantiasa dapat teratur pula. Pengisian dari doserings-apparaat
ke dxoogtrommel dilakukan d9ngcn conveyors, jakni transportband
dan cmmerladders.
b. Droogtrommel adalah cylinder badja besar jang dipuiarkan peda
as memandjangnja (lengte-as) s8hingga bahan2 jnng harus dipa"askan itu dari tinggi jang tertentu selalu didjatuhkan kebagian
bawah dari tro!Dl!lel •.
Untuk keperluan ini maka did~lam trou~el dipasang beberapa strip
badja jang letaknja memandjang pula. Selandjutnja trommel dipasang sedikit miring untuk supaja bahan2 min~rnl dapat dengan mudah disalurkan/digerakka n kesebelah mukA dari trammel tQrsebut.
Pemanasan diselenggarakan dengan oliebrander (~lat p&mbakar minjak), sehingga batu2 petjah mendapat temperatur jang diinginkan.
Pada saat pemanasan bahan2 tersebut, air (vocht) dikeluarkan
dan debu dihembus melalui selubung jang kemudian dapat dikumpulkan dalam 11 dustcollector" sehingga dapat kiranja kemudian dipakai
lagi sebagai filler dengan persentas~ tertentu.
Selandjutnja bahan mineral jang telah dipanaakan dengan tjara
tersebut diatas itu diangkut dengnn jang disebut 11 Wflrrne ladders"
kedalam Mixing-unit.

c. Mixing Unit ••••••.•.
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c. Mixing Unit. Didalam unit tersebut itulah oahan2 minerul disaring
dalam tiga fractie untuk kemudian dipergunakan sebagai tjampuran
Butasbeton, sedangkan bagian2 jang terlalu besar "Oversize'' dapat
dikeluarkan. Masing2 dari ketiga fractie jang diperlukan itu
jakni :
Lebih ketjil dari 5 mm; 5 mm s/d 10 mm; 10 s/d 25 mm, dapat
ditimbun dalam silo tersendiri jang diperlengkapi dengan pyrometer, sehingga temperatur dari tiap fractie senantiasa dapat diperiksa/diketa hUi.
Selandjutnja tiap2 silo itu diperlengkapi pula dengan "schuif"
sehingga dari tiap fractie dapat diambil djumlah tertentu jang
dapat ditimbang dengan "vieegbak" jang letaknjo dibawah silo2 tersebut. Djumlah fractie tertentu jang dimasukkan dalam weegbak itu
dapat dibatja pada "weegklok" dengan sangat teliti, 'setelah mana
fractie2 tersebut dapat dilangsungkan kehagian pengolahan "mengbak"
dengan tjara menarik hefboom. Didalam mengbak inilah dilakukan
pengolahan dengan bahan bitumen,
Ahdaikata dipergunakan aspal 40/50 atau aspal tjair, maka
nepal itu dapat disalurkan kedalam mengbak dengan tjara menimbang
dan menarik handle seperti telah diuraikan menganai bahan2 minernl.
Waktu pengolahan. 1 jaitu waktu jang diperlukan untuk dapat meliputi tiap butir mineral dengnn aapal (coating) dapat ditentukan
sebagai berikut :
1. Untuk butir2 pasir dan filler waktu pengolahan
kira-kira 1 menit.
2. Untuk butir2 batu petjahan kira-kira 30 detik
dampai 45 detik.
Penjaluran asfalbitumen diselenggarak an dari persediaan dalam
Asfalttanks jang dipanasi dengan oliebrander snmpai temperatur
tertentu.
Dengan pompa jang ada pad·: mixing-unit, aspalbi tumen i tu disalurkan melalui "retourleidin g", sehingga bitumen itu selolu dalam
circulatit:.
Pipa2 saluran jang dipergunakan untuk kaperluan ini adalah
pipa2 "Dubbelwandig " :jang dipanasi dengan uap, sehingga kemungkinan bembekuan dari aspalbitumen didalam leiding itu dopat dihindarkan. Selandjutnja leiding itu diperlengkapi dengan "driewegkraan" jang letaknja pada mixing-unit untuk dapat menjnlurkan
asp~lbitumen itu kedalam weegbak, jang setelahnja ditimbang dapat
ditjampurkan dengan bahan2 minera~ didalam mengbak. Setelah penjampuran seluruhnja dilakukan, maka mengbak tersebut dapat dibuka,
sehingga asphaltmix dapat ditjurahkan kedalam trensportbak.
Dengan tronsportbak ini asphaltmix dibawa kedalam Voorraadbunke r
jang letaknja tinggi, untuk supaja kendaraan pengangkut (trucks)
dapat djalan dibawah bunker tersebut.

,

PerbuatAn pengolahan jang telnh diuraikon diatas itu berlaku pula
untuk pengolahnn Butasbeton, ketjuali tjara chusus guna penjolurnn
Butaa perlu diadakan. Bertentangan dengan tjara peng~lnban asphaltbaton biasa, mako dalam pengolahan Butasbeton, butas ditjampurkan
dalam keadaan dingin. Perlu didjelaskan djugn banwa "tjara chusus"
pendampuran Butas itu tergnntung lagi dari sifat2 dan keadaan
Butas jnng dip~rgunakan.
III. Paving Unit ••••••
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III. Paving Unit :
Sebagai paving unit jang dipergunakan di Tjimindi - Padalarang jang dapat dikatan lengkay terdiri dari :
a. Tippers,

b. Barber-Greene Road finisher,

c. Triplex walls.

Mengenai tippers dan Barber-Greene finisher tak perlu lagi kiranja diterangkan, sedangkan tbntang triplex wals dapat diuraiknn sebagai berikut :
Triplex wals jang ada di Tjimindi adalah satu2-nja matjnm wnls
di Indonesia jang modern dan ideal bagi penggilasan konstruksi asfalt.
Alat penggilas tersebut diperlengkapi dengan tiga buah rollers jang
aama dan digerakkan seluruhnja, sehinggn dapat diperoleh landasan
jang rata dan "golfvorming" jang sering terdapat dengan penggilasRn
biasa, - terutama pada saat penggerakan dan membelok - tidak akan
terdjadi.
Pertjobaan konstruksi Butas-beton di Djalan Hnya Tjimindi-Padalarang.
Pertjobaan ini adalah projek Direktorat Djendernl Pekerdjaan Umum
jang diselenggarokan oleh Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra
Tingkat I Djawa~Barat dengan petundjuk2 dari Balai P~njelidikan Tnnah dan Djnlan.
Untuk pertjobaan ini dipergunakan 15%·a 2~& Butas Kabungka jang
dinamakan 'iBitumenrijk" dan "Keras 11 dengan kadar Bitumen murni
kira2 35%. Untuk mendapatkan "coating" jang sempurna dari butir2
mineral, maka diperlukan selain daripada tempe~atur jang tinggi 110°C
dari mineral, djuga dibutuhkan tjampuran dengan zwareflux.
Zware flux ditjampurkan dengan mineralen jang telah panas itu memberikan sifat2 jang berfacdah bagi Butas, jaitu mudahnja pengasingan
bitumen dari mineral2 jang ada pada butas, sehingga"coating" untuk
seluruhnjn dapat diperoleh. Selain dari padR itu, Flux tersebut
djuga meninggikan angka p~netr•tie dari bitumen butas jang keras itu,
sehingga mendjadi lunak. Kesimpulan jang diutarakan diatas itu,
adalah bahwa untuk dapat mengerdjakan butas lunak, dapat dipakai
"lichtare Oliesoorten".
Untuk mt:ndapatkan "coating" dari butir2 batu petjahan jang baik,
djuga diterangkan, bahwa Butas dipetjnh terlebih dahulu sampai
3 mm.
fractie pasir dengan ukuran2 maximum 2

a

Tjampuran Butas-Beton dengan Butas KA/35.
Untuk lapisan djalan tebal 5 em dari Butas Beton, diperlukan:
" 5 mm
0
I
Fractie
10 mm
Fractie I I
5
20 mm
10
Fractie III
Flux dari 1 OCYJ~ mineral
Butas KA/35

= 300fo

=
1!

""

35~~

35%
2%
20%

~

Untuk satu charge mixingplant jang bercapasiteit k.l. 600kg
diperlukan
Fractie
I
=
Fractie I I
Fractie I I I
=
Djumlah mineral =
Flux
2%
Butas 20%
=

kg
kg
kg
kg
10 kg
100 kg

150
175
175
500

Karena •••.•.....
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Karcma ternjata bahwa djal an l a ma antara T jimindi da n P ~'~ d.alarang
itu tidak rata, maka guna penghemata n dilakukan dua lapisan;
lapis a n kesatu chusus dilakukan untuk merat a kan permukaan dan
karena itu dapat dibuat dari gradatie mineral jang lebih besar
dengan djumlah Butas kurang dari pada lapisan atas. Tjampu.ran untuk konstruksi tersebut adalah sebagai berikut
Fractie
I
0 - 5 mm = 307~ ~tau 150 kg
lt'ractie II
5 10 mm = 30~~ a tau 150 kg
lt'ractie III 10 - 20 mm = 40% a tau 200 kg
Djumlah mineral ·
500 kg
Flux
1%
5 kg
But as 10%
50 kg
Untuk lapisan atns dipergunak an tjflmpuran dengan Butas 151o
KA/35 sebaga i berikut
Fractie
0
I
5 mm = 30'f~ a tau 150 kg
Fractie I I
10
mm = 355~ a tau 175 kg
5
Fractie III 10 - 20 rum = 35~~ a tau 175 kg
Djumlah mioeral
500 kg
Flux 1~io
kg
But as 1s%
75 kg

-

--

7*

Konstruksi dengan tjRmpuran 15% dan 20% Butas mcmberik8!'1
"Holle Ruimte" jang besarnja 27~
4% tergantung dari pada gilasan
dan ~emudian nacomprime ring jang disebabkan oleh l~lu-linta 8 •
Berat isi dari l a pi~an Butas-Beto n terletak antara 2,1 1 dan 2 ,4
jang berarti bahwa untuk lapisan t~bal 1 em dibutuhkan 22 ~~
24 kg/m2.

a

a

Lapisan jang tebalnja 5 em membutuhka n 110 kg 8 120 kg/~2 akan
bahan2, jaitu 100 kg batu petjahan (mineral) dan 20 kg ButaS•
Harga But as ditempat adalah h.;l• 1000, -/ton sedangkan bntll pet jahan
~· 70,-/ton, maka teranglah audah bahwa kita ha~us berusabS untuk .
sed:lpat mungkin memperguna kan sedikit Butas dan banjak bElt\l p~t~ahk .
Untuk dapat memperoleh hal2 terseb~t ini dan demi kekuatan ~on~ r: 81
diperlukan rangka batu (steen skelet) dengan gradatie dan~ 8 1 1 te
jang baik.
Rangka batu (steen skelet) :
Asphaltbet on, dengan atau tanpa butas, selalu terdiri de~i
batu petjah, fractie pasir dan fil l-er. Fractie batu dan pasl.r
adalah kurnng lebih 83% dari djumlah seluruhnja , maka dengsP ~r~
duksi dari 20 ton/dj am butas-beto n diperlukan 16,60 ton/djaCl 8 upetjahan. Selain dari pada djumlahnja djuga kwalitet dari steenskelet itu adalah panting sekali.
Guna keperluan mixingplan t a ka rt ba tu petjahan di butuh~a.P "~em.e
tjah batu11 jang tepat untuk dapat menghasilka n batu pe- jal'lfl.tl Jang
diinginkan .

Dengan

.-/sg.

... ..........
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Dengan batu

11

Kwalitet baik", diartikan batu petjahan jang

a.
b.
c.
d.

berbentuk kubis
mandekati gradRti~ jang diinginkan
dapat tnhan rehluK
mengnndung sedikit bagian2 jang tjeper
(plat to stuk:ken, mx. 5/~).

Sifat untuk dapat tahan ••remuk", adalah tergRntung dari pada djenis
batu asal jang akan dipergunakan, sedangkan 11 gradatie baik" dari batu petjahan dapat diperoleh dengan dipergunakannja 11 pemetjah batu 11 (steenbreker)
jang baik: dan t~pat, seperti diuraikan diatas tadi.
Barga dan k:walitet dari Butas-beton dibanding dengan konstruk:si butas biasa.
~eperti diuraik:an diatcs tadi, 20 kg Butas ditjampur dengan 100 kg
batu petjah menghasilkan lnp1san butas-beton jang tebnlnja ~· Perong ..
koaan untuk konstruk:si ini untuk tiap2 m~ter persegi adalah
Mineral aggregaat 100 kg i
20 kg a
Butas
2 kg
Flux olie
Kleeilaag dari aspal tjair
1 kg

70,-/ton
~·
f '· 1000, -/ton

a fp.
a F).

1500,-/ton
1500, -/ton

Akan Bahnn-bahan
Afschrijving equipment
Pengangltutan/Pembua tan

=
.,.

=

~.
~~·

R;.

7,20,-

3,-

----------=

1\p.

1 , 50

=

R?•

31,50

II

6,-•

2,50

D j u m1 o h
Djadi untuk lapisan .1....£! Butaa-beton harganja adalah 40 : 5 "" h.8 1 -/m2.
Andaiknta dipergunakan untuk lapis~n djalan menurut konstruksi jnng bia~a
maka 20 kg Butas itu hanja menghasilkan lapisnn jang tebalnja 1,5 em sadja
dengnn harga per m2 sebagai berikut :
20 kg Butas i ~· 1000,--/ton
1 ; 25 Flux a f.1. 1500,--jton
Pembuatan
Djurnlah

I;.
::1

=

II
II

Rp.

20,1,20
1,50
22,70

sehingga untuk tiap lapisan ~ but as dip(:lrlukan biaja r.,. 15, f3/m2.
Dengan perintjian tersebut diatas tadi djelaslah bahwa biaja dari
k:onstruksi Butas-beton jang bermutu tinggi itu lebih rendah, sedangknn
dapat dibuktik:an bahwa lapisan 5 em butasbeton djauh lebih kuat pula
dari pada konstruksi butas biasn. Butas-beton tersebut untuk djal~n dengan lalu-lintas jang ramai, 10.000 kend~raan/satu hari, ak:an memberikan
susutan lapisan kl. 1 nm/setahun dan ditnksir &kan dapnt tohan untuk 30
a 40 tahun. tanpa memerluk:an pemeliharaan.
Dengan keterangan ini maka harga/ongkos lapisan Butas-beton itu
.
ada lah rendah sekali jalah : f;..?• 1 , - n r.~. 1 , 20/m2 setal:lunnja, bila diingat
bahwa ongkos2 Eemeliharaon djalan nega~p dewasa ini jang sudah melebihi
~
·
dari harga tersebut diatas.
tadi, dapat
diatas
tersebut
Faedah dari Butas-beton jang diutarakan
diperoleh karena :
1. Rangka batu {steenskelet) dengan gradatie, bentuk2 butir dan mechanical
interlocking jang baik, sahingga terdapat aesuatu massa jang sendirinja
compact dan stabicl.
2. Sifat2 dari Butas jang baik bagi alnt pelekat (bitumen) dan filler
(globigerinen knlk).
}. Penggunaan alat2 besar jang t8pat.
Bandung, 18 Agustus 1958 •
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