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PERALATAN PENYEMPROT ASPAL
( BITUMEN SPRAYER )

1 . PENDAHULUAN
Aspal dan jalan adalah sangat erat hubungannya. Hal ini dikarenakan
aspal berfungsi untuk melindungi jalan terhadap pengaruh cuaca

dan

lalu-lintas dan bebas dari debu pada permukaannya. Selain hal2

ter

sebut diatas aspal juga berfungsi pula sebagai pengikat dari bahan2
permukaan jalan/aggregate.
Apabila bahan aspal tidak memenuhi jumlah pemakaiannya pada pembua!
an jalan, maka akan berakibat tidak cukup kuatnya jalan tersebut.
akan

Tetapi sebaliknya bila pemakaian jumlah aspal terlalu banyak
berakibat lengket atau licinnya permukaan jalan, dimana hal

ini

akan membahayakan lalu lintas dan mengurangi usia permukaan

jalan

tersebut.
Oleh sebab itu, maka adalah sangat penting bahwa peralatan penyem prot aspal harus mampu untuk menciptakan kesamaan dan keseragaman didalam pemakaian aspal pada permukaan jalan dan didalam

setiap

penggunaan dan temperatur yang dibutuhkan.
Untuk memehuhi hal2 tersebut diatas, peralatan penyemprot

harus

mampu untuk melaksanakan pemakaian aspal yang seragam pada

seluruh

permukaan jalan dan memelihara pengeluaran yang tepat dari

pompa

dan kecepatan dari kendaraannya.
Effisiensi daripada penggunaan peralatan penyemprot aspal adalah me
rupakan hal yang utama didalam menjamin kwalitas daripada pembuatan
yang
jalan aspal. Konsekwensinya semua peralatan penyemprot aspal
dipergunakan seharusnya diperiksa secara teratur untuk menyamai

a~

kah sesuai dengan spesifikasi yang benar.
Peralatan penyemprot aspal merupakan jenis peralatan yang utama
dalam organisasi pengaspalan. Jumlah pegawai yang bekerja pada

di
org~

2.

nisasi pengaspalan akan berbeda-beda tergantung dengan besar

kecil

nya pekerjaan pengaspalan tersebut.
Peralatan2 yang dipergunakan pada organisasi pengaspalan termasuk an
tara lain :
penyemprot aspal
mesin gilas (roda besi)
loader
tangki pemanas aspal
unit penytmpanan aspal
sapu jalan
penghampar split
penggelar aspal
dump truk
aspal plant, dan sebagainya.
K:eterlambat.an yang disebabkan baik karena kesalahan teknis atau lain
nya daripada

peralata~

penyemprot aspal akan mengakibatkan

tergang~

nya pekerjaan yang akan menyangkut biaya yang tidak sedikit. Sebagai

.

misalnya pada kerusakan daripada peralatan penyempro.t aspal di DepaE_t
ment of Main Road N.S.W. Australia akan mengakibatkan kehilangan
aya kurang lebih $ 500 sampai dengan $ 600 setiap harinya.

Gambar 1 : PERALATAN PENYEMPROT ASPAL MATTHEWS KAPASITAS 1200
GALLON (TEKANAN BERUBAH-UBAH SESUAI OENGAN KECEPAT
AN

JALANNY~)
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3.

Pertyemprot aspal umumnya terdiri dari
tangki
alat pemanas
pompa aspal
alat penyemprot dengan pengaturannya.
Peralatan penyemprot aspal ada yang besar dan yang kecil ukurannya.
Dibawah ini suatu contoh dari peralatan tersebut yanq banyak
gunakan. Umumnya dipasang pada sasis truk dengan dua gardan

dipertwo

axle forward control ) dan konstruksinya sebagai berikut :
a) . Tangki Penyemprot
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Gambar 2

TANGKI PENYEMPROT

Konstruksi :
Tangki berbentuk elips. Apabila peralatan tersebut berada pada tempat
yang datar, maka konstruksinya dibuat demikian rupa sehingga

dapat

4.

benar2 dikosongkan dan mudah untuk dibongkar dari sasis truknya guna
perbaikan. (Kapasitas dari tangki adalah berkisar antara 800 sampai
dengan 1200 gallon).
Isolasi :
Tangki dibungkus dengan bahan isolasi yang tak dapat terbakar dimana
kemudian dibungkus lagi dengan lembaran alumunium yang dipoles.
Lubang Orang
Lubang orang adalah minimum berdiameter ± 45 ern. dengan penutupnya yang terpasang diluar. Semuanya terpasang pada bagian atas dan tengah
dari pada tangki.
Pipa OVerflow :
Suatu pipa overflow yang diameter dalamnya kurang lebih 7,5 ern. dip~
sang pada bagian dalarn dari tangki. Sedang bagian Qjung atas dari pi
bawah

pa sedikit muncul pada bagian atas dari tangki. Bagian ujung

dari pipa berada pada bagian dalarn dari isolasi dan tangkinya. Suatu
alat penarnpung selaiu tersedia untuk menghindari adanya lirnpahan

da

ri pipa overflow agar tak jatuh ditanah.
Baffles
dari

Alat ini semacam penetralisir yang dipasang pada bagian dalam
tangki. Alat tersebut dipasang sedemikiaft rupa sehingga apabila
goyangan/gelombang dari aspal didalam tangki, terutama pada

ada

bagian

ujung yang dekat pada alat penyemprotan.
Baffles tersebut dapat menghindarkan ad&Dya gelembung2 udara

pada

alat penyemprot.
Alat Sirkulasi :
Adalah suatu alat yang marnpu mensirkulasi dan mencarnpur dengan
isi dari tangki.
Pipa Pemanas dan Alat Pernbakar
Tangki tersebut akan dipasangi pipa2 pernanas sepanjang badannya.

baik

5.

yang

Beberapa jenis yang lain ada juga yang dipasang alat pembakar

dapat dibongkar pasang. (Adapun maksudnya adalah untuk menghindari adanya jilatan api secara langsung dengan pipa pemanas).
Tongkat pengukur, pengarah dan jarum penunjuk :
Tangki dipasangi suatu tongkat pengukur pada bagian tengahnya dengan
pengarah berbentuk silinder.
Suatu jarum penunjuk yang dihubungkan dengan pengapung akan

me~unju~

kan berapa kira2 isi dari pada bahan didalam tangki dan alat ini

di

pasang pada bagian belakang dari tangki.
b) • 'Alat Pemanas
Ala t Pembakar :
SUatu jenis pembakaran secara penguapan minyak tanah dipasang pada pipa2 pemanasnya. Bahan bakar disalurkan ke alat pembakar dari
ki bahan bakar yang bertekanan udara.

tan~

Pembakar dibuat demikian rupa

untuk memungkinkan dipakai pada tempat yang banyak angin.
Begitu pula suatu pembakar minyak tanah atau gas L.P. dipasang

terp~

sah guna pemanasan pompa aspal, batang penyemprot dan sebagainya,hal
ini hila terjadi pengentalan aspal dan sebagainya pada sistim
luaran.

pipa api

\

~ZZL.E

Gambar 3 : ALAT PEMBAKAR JENIS PENGUAPAN.

penq~

6.

Thermometer :
Dua buah thermometer jenis air raksa dipasang pada tangki, satu

dip~

sang dekat dengan tempat pengeluaran, sedang yang satunya lagi

di

tengah2 dari pada bagian tengah dari tingginya tangki.
Thermometer berbentuk pipa yang dipergunakan untuk mengecek kecocokan dari pada jarum penunjuk termometer dipasang pula dekat bagian

p~

ngeluaran dari tangki.
c). Alat Pompa dan Penyemprot

Pompa
Pompa roda gigi dipergunakan untuk keperluan ini

leher

·lltAAI· ·.
rongga Pengisapan
nemutar

Gambar 4

POMPA ASPAL RODA GIGI
NON PULASTING.

Saringan
Saringan yang bisa dibongkar pasang dengan lubang2 berukuran

3 mm.

dipasang pada ujung akhir dari selang pengisap, lubang orang,

pipa

pengisi dan pada bagian pengeluaran dari pompa.
Pengukur Tekanan dan Penunjuk Kecepatan :
Suatu tachometer listrik dan diaphragm jenis penunjuk tekanan

dipa-

7.

as

sang guna mengetahui kecepatan pompa aspal dan tekanan keluarnya
pal rata-rata.
Satang Penyemprot dan Nozzle Penyemprot :

p~

Batang penyemprot adalah merupakan jenis yang dapat bersirkulasi
nuh. Artinya aspal dipompa dari tangki kearah seluruh panjqng

d~i

katup

batang penyemprot bila dipakai dan akan kembali ketangki bila
pengatur daripada Nozzle penyemprot ditutup.

Jenis batang penyemprot ini mempunyai keuntungan2 sebagai berikut
1.

Batang akan terisi penuh sebelum penyemprotan dimulai.

2.

Batang dapat dipanaskan dengan bahan yang panas sehingga as
di

pal sekeliling nozzle akan meleleh sebelum penyemprotan
lakukan.

me

Batang penyemprot ini dapat dilipat sehingga lebarnya tidak akan
lebihi ± 240 em. pada waktu berjalan.

me

SUatu sambungan yang berukuran ± 30 em dan ± 60 em tersedia guna
mungkinkan mengatur panjang dari pada batang penyemprot dari
em. sampai dengan

t

± 240

120 em.

Tinggi daripada batang penyemprot dapat disetel sehingga bagian yang
terendah dari nozzle adalah 25 em sampai dengan 30 em diatas tanah.
Satang penyemprot dapat diatur untuk menyesuaikan dengan bentuk

len~

me

kungan (camber) dari pada jalan dan dapat pula digerakkan kearah
lintang.

Nozzle penyemprot jenis eelah dipergunakan dan dipasang ± berjarak da

10 em pada sepanjang batang penyemprot, pada masing2 ujung akhir
ri batang penyemprot dipergunakan suatu nozzle akhir khusus.

Katup2

yang dipasang pada nozzle penyemprot diatur dengan tuas yang

akan

membuka atau menutup semua katup2 seeara serentak.
Alat Penyemprot Tangan
Alat penyemprot tangan merupakan alat yang panjangnya ± 7,5 m dengan
selang metal yang fleksibel berdiameter 2,5 em, keran dan nozzle
nyemprot tangan.
Alat ini dapat dipergunakan seeara terpisah dari batang penyemprot
utama.

p~

8.

pena~ang

melintang

penamnang melintang

nozzle starrlard
Gamba.r

nozzle akhir khusus
5 :

nozzle

37,5 em
----- i

i
I

Gambar 6

GAMBAR MENUNJUKKAN I<EDUDUKAN

NOZZLE DAN PENYEMPROTAN.

9.

I
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nozzle nenyernnrot
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PERALATAN PENYEMPROT TANGAN.

d), Pengatur-pengatur
Penunjuk Kecepatan :
Peralatan penyemprot ini mempunyai jarum penunjuk kecepatan dengan ukuran feet/rnenit, yang terpasang dengan roda terpisah dari unit pe£
alatan tersebut.
Penunjuk Arah :
Suatu penunjuk arah dengan panah yang dapat diatur dengan rantai

di

pasang pada sarnping depan dari peralatan. Alat ini guna rnernbantu

p~

ngemudi untuk dapat rnengikuti garis yang benar.
Sistirn Isyarat :
SUatu sisitirn isyarat listrik dipasang rnenghubungkan operator
lakang dengan pengernudi didepan.
Pengatur-pengatur :
Pengatur katup2, pornpa, batang penyernprot dan

s==~?ainya

terletak

da ruang operator pada bagian belakang dari unit peralatan. Yang

p~
te~

pentinq unit peralatan penyernprot aspal ini harus rnernenuhi keselarnat
an dan sebagainya yang diperlukan pada waktu beroperasi.
e) . Kemampuan gperasi dari Peralatan Penyernprot Aspal
Didalam rangka untuk rnemenuhi fungsinya, rnaka"peralatan penyernprotini harus dapat rnenjalankan kernampuannya untuk :

10,

Mengisi tanaki solvent .
ii.

Mengisi tangk1 utama.

iii.

Mensirkulasi i si tangki utama guna mencampur aspal atau
lainnya juga pada waktu pemanasan.

iv.

Mensirkulasi melalui batang penyemprot sebelum dilaku kan penyemprotan.

v.

Menyemprot.

vi.

Menyemprot dengan tangan.

vii.

Membersihkan batang penyemprot dan penyemprot tangan se
telah penyemprotan.

viii.

Mengembalikan solvent dari batang penyemprot kedalam
tangki solvent.

ix ~

Mengosongkan tangki utama.

x.

Memindahkan bahan dari suatu tempat penampung ketempat
lainnya dengan tidak perlu melewati tangki.

3. JENIS-JENIS PERALATAN PENYEMPROT YANG BANYAK DIPAKAI :
Ada dua jenis peralatan penyemprot aspal ini yang banyak dipakai
a) • Peralatan penyemprot dengan tekanan tetap tanpa by pass pada wak
tu penyemprotan
(Contoh :

dengan mesin yang terpisah untuk penyemprotan
dan penggerak).

ARMSTRONG

HOLLAND ETNYRE.

11.

Hal yang pokok dari jenis ini ialah bahwa pampa aspalnya

digera~

kan oleh mesin yang terpisah yang biasanya dipasang pada

bagian

belakang dari unit peralatan ini, dekat dengan tempat berdiri da
ri operator.
Kapasitas daripada operasi peralatan ini tergantung dari mesin pembantu tersebut.
Pada waktu penyemprotan adalah penting bahwa pengemudi harus men
jaga kecepatan unitnya sedang operator menjaga kecepatan

terten

tu dari pampanya dengan tujuan agar tercapai keseraqaman

distri

busi aspal arah memanjang. Peralatan ini merupakan jenis

yang

agak lama .

Jenis yang lebih baru adalah dengan sistim tekanan -

yang bervariasi yang berhubungan dengan kecepatan jalannya penyem
protan.
b) . Tekanan yang bervariasi yang berhubungan dengan kecepatan :
(Contoh

satu mesin untuk penggerak dan penyemprotan).

Gambar 9

MOTOR PENGGERAK HIDROLIS UNTUK
POMPA ASPAL PADA PERALATAN PE
NYEMPROT ASPAL MATTHEWS.

12.

Tipe jenis unit ini mempunyai pampa aspal yang digerakkan

oleh

mesin trucknya dengan cara memberi putaran yang berbeda2 pada
penggerak hidrauliknya.
Keuntungan utama dari pada jenis disain ini ialah :
1.

Mesin pembantu dibelakang mempunyai

kesuli~an

yang -

lebih banyak untuk pemeliharaan dikarenakan saringan
radiator dan lain2 bagiannya akan tertutup oleh aspal
ii.

Kapasitas tangki dapat ditingkatkan menjadi 80 liter
dengan masih menggunakan jenis truk yang sama dengan
sasis berganda dua.

iii.

Bila pengatur pompa dan kecepatan jalannya.seirama ,
maka distribusi kearah memanjang akan benar2 rata.
Perubahan2 kecepatan jalannya yang bervariasi

akan
~

memberikan pengaruh untuk menyesuaikan kecepatan
tar dari pampa yang bervariasi pula.
iv.

Bila alat pengontrol pada penggerak hidrolik telah disetel dan dikunci agar sesuai dengan panjang

ba

.

tang penyemprot tertentu dan juga dalam penggunaanya
maka apabila dilepaskan atau dipasang lagi hal

itu

dapat dilakukan tanpa menyetel lagi alat penyemprot
tersebut.
v.

Didalam hal darurat misalnya ada kebakaran dekat

de

ngan tempat operator, maka pengemudi dapat memberhen
tikan pampa aspalnya.
vi.

Sistim pengaman tekanan dan by pass pada saluran
penggerak hidrolik adalah lebih menguntungkan

dida

lam segi keamanan dibandingkan katup pengaman

yang

dipasang pada saluran pampa aspal.
4. PERALATAN PENYEMPROT ASPAL DICKINSON BERKAPASITAS 1200 GALLON
a) . Pompa Aspal
Pompa aspal yang digunakan adalah jenis roda gigi ulir 3

inchi

dengan out-put rata2nya kurang lebih 0,5 gallon perputaran.
(Lihat gambar 4).

13.

b) . Penggerak Pompa Aspal :
Pompa aspal digerakkan dari mesin truk dengan cara transmisi
rostatik "Dynapower". Transmisi ini terutama terdiri dari

hi~

pompa

piston yang variable, yang dihubungkan dengan mesin truk didepan
dengan perantara as transmisi dan motor piston yang dipasan9

p~

da bagian belakang dari peralatan penyemprot ini.
Perbandingan transmisi antara mesin dan pompa dapat diatur

se

suai dengan keperluan dengan jalan menyetel kontrol vernier pada
pompa hidro lik .
Hal ini akan menghubungkan putaran pompa aspal dengan kecepat-an
jalan truk tanpa mernindahkan gigi transmisi.
Alat penunjuk putaran dari pada pompa aspal dan kontrol vernier
dari pada pornpa hidrolik kedua2ftya terdapat pada ruang kemudi.

14.

1. 't'angk~
2. Alat Pernapasan
3. A1at Pendingin
4. Pompa
s. Motor
6. Pengatur
7. Filter
Gambar 10

8. Katup

9. ~a1uran "'ekai.lan tinggi
10. ~a1uran Masuk
11. Sa1uran Pengembalian
12. Sa1uran "f'ekanan Rendah
Katun Pengaman Pembuangan
SALURAN TRANSMISI HIDROSTATIS

15.

r0ngaa ma~uk pomra pengisi
rorx;Jga tekanan

tinggi atau rendah

tuas oengat,lr
oosisi netral

/
tekanan
atau rendah
luban;;J cerat

Gambar 11

POMPA VARIABLE DISPLACEMENT.

:6.

I

I

I
\

Gambar 12 .

POMPA PISTON VARIABLE
DISPLACEMENT.

17.

ronqqa te1cana n tiDqgi atau rendah

by pass untuk
tekana n ti aJgi

'

lobaiiiJ cerat

tekaDa n
atau tinggi

G&mbar 13

POMPA TETAP.

DAFTAR

CARA MENGATASI GANGGUAN

Daftar ini dibuat guna dapat rnengetahui secara cepat kesalahan2 dan tindakan2
perbaikannya yang perlu dilakukan. Bila hal tersebut dilakukan niscaya akan
dapat rnernpersingkat waktu perbaikan/perneliharaan.
K E S A L A H A N

~

1. OLI BERKURANG

Fiting-fiting

Untuk rnernbuktikan
nya, jalankan se
rnua sistirn
pada
peralatan terse but dengan beban
normal, periksalah
apakah ada bocoran-bocoran diluar.

~

CARA MENGETAHUINYA

TINDAKAN PERBAIKANNYA

Periksa kalau2 ada fi . ting2 yang kendor

Kencangkan fiting2.

: Periksa kalau2 ada
tak2 atau aus pada
lang atau pipa.

Ganti selang atau
pipa.

l

Selang atau pipa

Gasket2 atau seal2.

1

- - - - ____ -~---

KEMUNGKINAN PENYEBABNYA

rese-

Periksa seal pada as rn£_
tor dan seal pada
ga~
ket retainer.

I Ganti

seal dan/atau
gasket.

Periksa seal pada
as
pornpa dan seal gasket retainer.

Ganti seal dan/atau
gasket.

Periksa gasket antara rumah pornpa dan bagian
kontrol.

Ganti gasket

Buka plat seal kontrol
dan periksa sealnya.

Ganti seal

0 - ring pada penutup
tekanan tinggi (motor)

I sa

0-ring pada penutup ka
tup (motor).

: Buka penutup dan periksa 0 - ring (2 tutup).

Buka penutup dan perik0 - ring (3 tutup).

1

Ganti 0-ring

I
1

Ganti o-ring.

I
I
I

~

Q)

KESALAHAN

I

I
I

KEMUNGKINAN PENYEBASNYA

\

I
2 • HILANGNYA
!
KONTROL.

!

CARA MENGETAHUINYA

0 - ring pada penutup ka 1 Buka fit~ing dan perik
tup pengaman tekanan ren • sa 0 - r1ng.
dab (motor).

Ganti 0 - ring.

0 - ring pada fitting
: Diperiksa.
pembuangan dari katup pe
ngaman tekanan rendah.

Sesuaikan dengan rencana servis.

I

Rendahnya level oli

Periksa reservoir

Filter oli buntu

Bila reservoir mengguna
kan filter magnit atau
saringan pada tangki pengeluarannya periksa
kalau2 ada penghambat.

----------y-

Bongkar bagian kontrol
dari rumah pompa
dan
periksa 0 - ringnya.

Alat pengatur netral
tak tepat setelannya.

Bergerak hila kedudukan netral.
- - - - - - - - - - - --

0 - ring pada bagian ka
tup tekanan tinggi pe
ngaman (motor).
I

1

--- - ---

p~

!

I
I

I
Ganti 0 - ring.

; Setel kedudukan netral
nya (Ikuti Manual).
'

Bongkar bagian katup
Ganti 0 - ring
tekanan tinggi pengaman
(Ikuti Manual).
dan periksa 0 - ringnya ,

j

I

'

0 - ring pada katup
lot.

Bongkar, bersihkan
dan ganti.

---

0 - ring diantara rumah
pompa dan bagian kontrol

---- - - - - -

\ Ganti filter elemennya.
J

---...----------

Filter magnit atau saringan buntu.

3. HILANGNYA TEKANAN
ATAU PUNTIRAN.

Isi secukupnya.

Buka tempat filter dan
periksa filternya.
-

l

TINDAKAN PERBAIKANNYA

Bongkar bagian katup pilot dan periksa 0 ringnya.

:

I

Ganti 0 - ring.
(Ikuti Manual).

1

1

1

.....

1.0

,-

KESALAHAN

l_

I

~

I

j

KEMUNGKINAN PENYEBABNYA

0 - ring pada katup dis
tributor.

CARA MENGETAHUINYA

-·.I

Bongkar bagian katup
distributor dan
pe
riksa 0-ringnya.

i Bongkar pipa pencerat

Kesalahan2 didalam.

: 4. HILANGNYA TEKANAN

-----,

.

I

ATAU PumTIRAN DAN
HILANGNYA KONTROL

pompa atau tabung fil
ter guna memeriksa ka
lau-kalau ada beram2
metal.

: Bila tak ada beram me
, tal , bongkar pampa
I

Catatan

I

,.

i
I

1

I
!

TINDAKAN PERBAIKANNYA

Ganti 0 - ring.
(Ikuti Manual).

J-1
I

Bila ada beram metal,
bongkar pampa dan mo
tor, bersihkan sistim
oli dan lakukan servis
yanq benar.
J

I

Lakukan servis yang

1

benar.

:

_ .

~

Bila pemeriksaan dilapangan tak dapat mengetahui kesalahan2,
hubungi bengkel segera.
Yanq penting

/jan.

.i!an motor.

:

SELALU BERSIHKAN.

."'
0

21.

c). Sistim Pemanasan :
Dua. janis pipa pemanas berbentuk "U" dipergunakan untuk pemanas-

an isinya. Pipa tersebut diatur secara horizontal, yang satu

di

atas lainnya sehingga pembakar (kompor) pada pipa dibawah

dapat

tetap dipergunakan hila bahan yang berada didalam

tidak

tan~ki

menutupi bagian pipa yang atas.
suatu pipa pembakaran yang dapat dibongkar pasang juga

dipergu~

kan pada pipa pemanas untuk menjaga agar api dari pembakar tidak
menyentuh secara langsung dengan pipa pemanas.
Pembakarannya adalah jenis minyak tanah yang diuapkan. Bahan

ba

kar disalurkan kearah pembakar dari tangki bahan bakar yang bertekanan udara. Udara yang bertekanan diperoleh dari sistim

rem

udara/angin.

udara pada

)tatUT')

~u~un

filler.

,...-ji-=--==:-.-::k=-u·r tekanan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

kat up_ pe}X:laman ..
-~up j enis schrader

katup

penga~ur.

. alat pemba.kar

Udara tekan
da ri rem uda ra •

sariman tipe y.
I

, tarqki minyak tanah ·
L tutup pencerat ·

Gambar 14

ALAT PEMBAKAR MINYAK TANAH
DILIHAT DAR! SUSUNANNYA.

Mengusut Gangguan :
Kesulitan2 yang terutama yang dihadapi terhadap sisttm pemanasan
adalah tidak benar atau kotornya bahan bakar yang dipakai
salahnya prosedur operas!.

atau

22.
Oleh sebab itu, yakinilah bahwa minyak tanah yang dipergunakan yang
adalah bersih dengan prosedur operasi yang benar seperti
tertera pada operator manual, antara lain sebagai berikut
TINDAKAN
PERBAIKAN

KEMUNGKINAN
PENYEBABNYA

Buntu atau rusaknya noz- · Bongkar dan bersihkan
zle atau coil pembakar. '. atau ganti nozzle atau '
coil pembakar .

, Lidah Api
kecil.

I

Tekanan rendah pada tang j Tekanan pada tangki ·bahan bakar harus an
ki bahan bakar •
tara 30 dan 50 p.s.i.

I

Pengontrol pembakar katupnya tak terbuka secara penuh.
I
1

Asap bekas
yang hitam
dan berkerak.

! Buka
i

II

katup pengontrol
sedikit demi sedikit.

I

Pembakaran yang tak sem- · Tutup sebagian dari
purna dikarenakan terla- katup pengontrol ba
han bakar sampai asap
lu banyak bahan bakar.
•
I
h1.lang.

l

Bahan bakar yang salah.

Hanya pergunakan mi
nyak tanah jenis ri
jngan (biasa) saja.
1

Perhatian :
Jangan sampai bahan bakar anda alirkan terlalu banyak kedalam Pi
pa pembakar sebelum alat pembakar (burner) benar2 sudah disetel
dan dinyalakan. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan peledak

an

pada pipa.
d). Instrumen- instrumen:
i).

Tachometer Pompa Aspal :
Tachometer jenis smiths elektronik dipasang pada

bagi

an atas kanan dari bagian panel2 instrumen pengemudi.
Alat ukur tersebut digerakkan dengan alat magnit
terletak pada pompa aspal.

yang

23.

Tachometer tersebut dengan ujungnya

dipasangi

dengan

switch tarik dan tekan dan lampu penunjuk yang akan me
nyala bila Tachometer dipasang ( di switched on ) .
Catatan :
Tachometer harus tidak dipasang bila tidak diperguna kan saringan metal pada kedua ujung dari kabel
dihubungkan dengan bagian negatif (tanah) .

harus

Kalau

ada

kesalahan2 pada penunjukkan dari alat ini harus segera
dibawa ke Bengkel untuk pengecekan dan perbaikan.
ii).

Penunjuk Kecepatan Jalan dan Roda ke 5
Suatu alat penunjuk kecepatan jalan Steward Warner
berukuran dalam feet/menit dipasang pada tempat

yg

panel

bagian bawah dari pengemudi sebelah kanan.
Alat tersebut digerakkan oleh roda ke 5 yang dipasang
pada sasis dari kendaraan (unit) dan dapat dinaikkan a
tau diturunkan sesuai dengan kebutuhan.
Menaikkan atau menurunkan roda ke 5 tersebut dilakukan
dengan alat silinder pneumatic bekerja ganda.
Udara tekan diperoleh dari sebagian sistim rem

udara/

angin dari truk dan diatur sedemikian rupa sehingga
bertekanan 80 sampai dengan 110 p.s.i.
Katup pengatur/pengontrol dari silinder pneurnatis dip~
sang pada bagian kanan dari steer. Adalah sangat

pe~

lu untuk mengangkat roda ke 5 bila kendaraan mundur

a

tau sedang berjalan.
Yakinilah bahwa roda ke 5 terkunci pada kedudukan

di

atas.
Pemeliharaan
Periksalah bagian luar dan rurnah kabel penggeraknya
lau-kalau ada yang bengkok atau rusak. Putarlah

k~

roda

ke 5 dalam kecepatan yang teratur dan periksalah jarurn
penunjuk kecepatan apakah menunjuk secara tepat/tenang.

24.

kabel

Bila jarum menunjuk naik turun, maka bongkarlah
dan periksa kalau ada kausan atau rusak.

mi

Minyakilah sedikit bagian dalam dari kabel dengan
nyak mesin.
Periksa dan yakinilah bahwa alat kerja mekanis dari
da roda tersebut bekerja dengan baik pada waktu

p~

dipe£

gunakan menurunkan atau menaikkannya.
iii).

Alat-alat Penunjuk Tekanan :
Suatu alat penunjuk tekanan jenis diapragm dipasang

p~

da bagian belakang dari tangki guna mengukur tekanan keluar dari pada pompa aspal.
dari

Unit diapragm dipasang vertikal pada bagian atas

batang penyemprot. Bila pompa aspal tak bekerja dan
lat penunjuk tekanan menunjuk pada angka diatas

a

"O",m~

ter

ka bongkarlah unit diapragm dan periksalah kalau2
sumbat oleh aspal atau kotoran.

Tekanlah diapragm keatas sedikit dan lihatlah gerak an
jarum penunjuknya. Bila tekanan pada diapragm tidak
membuat jarum penunjuk bergerak, maka gantilah

alat

penunjuk tekanan tersebut.
e). Batang Penyemprot :
Katup penutup dari pada nozzle penyemprot dapat digerakkan dengan
tangan atau dengan silinder pneumatis kerja ganda. Udara
diperoleh dari sebagian sistim rem udara. Silinder udaranya

tekan
da

pat diatur dari kabin atau dari tempat operator pada bagian bela
kang dari unit peralatan tersebut.
5. PERALATAN PENYEMPROT ASPAL MATTHEWS 1200 GALLON :

(Jenis tekanan bervariasi tergantung dari kecepatan jalannya).
Jenis penyemprot ini umumnya sama dalam konstruksinya dengan jenis penyemprot Dickinson, misalnya pompa aspalnya, tranmisi hidrostatisnya dan alat2 pengukurnya adalah sama.
Perbedaan2 utamanya bila dibandingkan dengan peralatan Dickinson ada

25.

lah pada hubungan2 pipa, katup2 dan pengatur2/kontrol2-nya.

·kembali ke tangki

!ngisian
ir¥Jki pembi las

PP-nyaluran dida lam &
alat nenyenmrof- tanqan

katup per¥Jisi
tan::Jki ">emhilas

katuo
kupu-2

J

.

--

katup
penceratan
pen::Jaman.
~-.--

Gambar 15

GAMBAR HUBUNGAN PIPA-PIPA
DARI PERALATAN PENYEMPROT
ASPAL DICKINSON.

'nembilas

bataDQ penyem ~t-ot,

26.

a). Hubungan pipa-pipa dan katup-katup :
Gambar 16 dan 17 ada1ah rnenggarnbarkan hubungan2 pipa dari pada penyernprot Matthew. Katup penutup yang bekerja cepat diperguna kan dan digerakkan dengan a1at si1inder hidrostatis kerja ganda.

~

ke atau dari
penyemorot tanJan

batang

Garnbar 16

DIAGRAM HUBUNGAN PIPA-PIPA
DARI PERALATAN PENYEMPROTASPAL MATTHEWS BROS.

27.

by pass

pembocor
Jcatup
cerat

taD;1~

t.aka~D

I

Gambar 17

PIPA-PIPA PERALTAN
HUBUNGAN
PENYEMPROT

MATTHEWS

BROS·

28.

b) . Sistim Pengatur

Hidrostat~s
dar~

Sistim ini terdiri

:
hid-

aeeu l2 volt yang mengatur pompa

rostatis untuk mensuply ol: kepada tiga alat silinder hidrosta tis yang bekerja ganda yang akan mengatur sirkulasi pada

batang

penyemprot.
Pengatur/kontro lnya dar1 pada silinder h1drostatis dan. silinder
dip~

pneumatis kerja ganda tersebut akan menggerakkan kran yang
sang pada panel dari bagian

belaka~a

r----

kat 1.1'0 hal ik
sirkulasi batanq
oenyemorot ___

pen;Jukur
tekanan

r

-L, '!?_~'
.._J ~:'")J

f

iari unit penyemorot ini.

Pen;JukUr
temoeratur

1::}/

~-ut) sirkulasi
bt!rta liP/ penyemprot

nengatur untuk
bekerjanya kran pnewnatic
-1. (,.:__ --- batang penyP.mnrot
{ t mbol k
f L~
lak~on
~~- o

, ·,.··- f,/.: ·· 1

katup ·sirkulasi
tar¥;Jki

l

I

-tombol nengqerak
~omrya hidrolis
1

-

e~~

C:

'

1

. ;

I

~j
Gambar 18

6.

PEME~I~N

i).

'

PANEL PENGATUR BAG! QPERATOR.

YANG DAPAT DILAKUKAN TANPA MENYEMPROTKAN BAHAN-BAHAN

Periksa tinggi dari pada batang penyemprot, ujung dari
pada nozzle2 harus berada 25 em dan 30 em diatas tanah
pada.kondisi waktu dipakai.

ii).

Periksa apakah semua kran terikat keneang pada

batang

penyemprot dan tidak berputar pada waktu dipakai.

29.

iii).

Periksa nozzle penyemprot kalau2 rusak atau tidak

se

gar±s.
iv).

Periksa bocoran2 pada batang penyemprot, kran2 dan as2
kalau2 aus atau rusak. Periksa gerakan handel kran

pe

nyemprot untuk pembukaan dan penutupan secara penuh.
b). Saringan-saringan :
Bonqkar dan periksa saringan2 kalau2 buntu atau rusak.
c) • Kat!P-ltatup
Periksa boooran2 pada katup2 dan as2 kalau2 aus atau rusak.

Pe

riksa apakah katup berada pada dudukannya dengan tepat, rapat
dan tidak bergerak pada waktu dipergunakan.
d). Selang-selang dan sambungan-sambungan :
a tau

Periksa semua selang2 dan sambungan2 kalau2 ada kerusakan
bocoran2.
7. KESALAHAN-KESALAHAN PADA PENYEMPROTAN

a). Penremprotan yang kebanyakan :
Karena peralatan ini rnenggunakan pornpa dengan displacement posit!£, rnaka penyebab dari pada penyernprotan yang kebanyakan adalah
dikarenakan pornpa aspal berputar terlalu cepat atau peralatan

p~

nyernprotnya yang berjalan terlalu larnbat atau ke-dua2nya.
Cara rnernbetulkannya
i).

Bila roda ke 5 diturunkan, rnaka harus benar2 bersing gungan dengan perrnukaan jalan. Singgungan yang
aka~

ii}.

kurang

dapat rnenimbulkan selip.

Periksalah penyetelan jarurn penunjuk pada alat penunjuk
kecepatan kalau2 ada kesalahan.

iii] •

Didalam hal jenis peralatan dengan tekanan yang
riasi dengan kecepatan jalannya, rnaka periksalah

berva
lagi

setelah kecepatan dan putaran pornpa disetel pada jalan

30,

yang tidak rata, hendaknya pengernudi harus rnenggunakan
gigi persnelling yang sarna pada waktu penyernprotan.
ivl.
v).

Periksalah ketepatan alat tachometer pornpa aspal.
Periksa ketepatan alat penunjuk kecepatan.

Catatan :
Pada waktu rnelakukan pemeriksaan/testing, rnaka penyetelan-2
penyesuaian alat tachometer pornpa aspal dan penunjuk

kece

patan yang dilakukan agar ditulis pada Buku Riwayat dari

a

lat tersebut.
Sehingga pengemudi dan sebagainya dapat rnengernudikan sesuai
dengan catatan2 yang ada. Bila rnerasa ragu dan sebagainya,
rnaka agar dihubungi bengkel untuk rnernberikan penjelasannya.
b) . Penyernprotan terlalu sedikit :
Salah satu atau kornbinasi dari kesalahan2 dibawah ini dapat

me

nirnbulkan penyernprotan yang terlalu sedikit
i).

Prosedur operasi yang salah.
PeriKsa kedudukan dari pada katup dan ikuti prosedur operasi yang benar.

ii).

Kran penyernprot tidak terbuka penuh.
Periksa kebocoran2 pada bagian2 dan sarnbungan2 kalau-2
rusak atau aus.

Periksa apakah katup akan bergerak

sendiri pada waktu kerja.
iii).

Katup tangki utarna buntu atau tak terbuka penuh.
Kebuntuan kadang2 dapat dibersihkan dengan rnernutar

ba

lik, pornpa aspal bila hal ini rnungkin dapat dilakukan.
iv).

Kesalahan pada alat pengukur kecepatan putaran.
Periksa kecocokannya.

v).

Kesalahan alat pengukur kecepatan jalannya peralatan.
Periksa kecocokannya. (Bacalah catatan pada bagian

ak

hir dari 7 a).
vi).

Buntunya saringan-saringan.
Bongkar saringan2 pada bagian pengeluaran pornpa. Perik
sa dan bersihkan.

31.

vii}.

Lubang orang tertutup dan pipa pembuang kelebihan buntu
P e r i k s a .

viii).

Hanya berlaku pada peralatan penyemprot dengan

pengge~

rak hidrolis pada pampa aspalnya. Pengemudi menggunakan
gigi besar pada waktu penyemprotan dan kemudian sering2
merobahnya.
P e r i k s a

ix).

Hanya berlaku pada penyemprot Matthews.
{a). Katup tidak bekerja penuh karena tidak bekerjanya
batang hidrolis. Periksa keausan dan kesalahan pa
da alat pengatur hubungan2 hidrolis.
Pe

{b). Kesalahan pada katup pengaman tekanan aspal.
riksa katup pengaman. Katup harus tertutup

penuh

pada operasi penyemprotan normal.
x).

Gelembung2 udara.
~

Gelembung/buih udara terjadi bila tempat pemasukkan
da pompa aspal tidak rapat dan udara masuk kedalam

po~

pa per-sama2 aspal.
Hal ini mengurangi out-put dari pada pompa dan penyemprotan.
Gelembung udara disebabkan :
(a}. Tak cukupnya jumlah bahan aspal pada tangki.
{b). Menyemprot pada tempat yang menurun/curam.
Catatan
Meteran penunjuk tekanan aspal dapat dipakai sebagai

penu~

tun untuk mengusut gangguan dari hampir semua persoalan2
tersebut diatas.
Misalnya : Tekanan yang lebih tinggi dari keadaan normal me
nandakan adanya gangguan pada bagian tekanan dari pompa, li
hat kesalahan vi).
Tekanan yang lebih rendah dari keadaan normal menandakan

a

danya gangguan atau kesalahan pada bagian pengisapan

dari

pampa, lihat kesalahan iii}. dan vii). atau adanya by

pass

dari pada bahan, lihat kesalahan ix. (a}.-

32.

c) . Distribusi penyemprotan yang tak sama :
Adanya garis2 yang memanjang pada permukaan penyemprotan, akiba!
nya akan lepasnya aggregate pada arah garis pula, atau dengan
tanda2 lain yang dapat menunjukkan adanya penyemprotan yang

tak

sama. Hal2 tersebut mungkin disebabkan oleh salah satu hal2

ber

ikut
!).

Batang penyemprot terlalu rendah.
Bagian nozzle penyemprot yang terendah harus diantara
25 dan 30 em diatas permukaan jalan pada waktu penyemprotan.

ii).
iii).

Nozzle2 buntu dan rusak.
Nozzle tidak segaris.
Lubang dari pada nozzle harus bersudut 30° terhadap g~
ris tengah dari batang penyemprot (lihat gambar 6).

iv) .

Katup nozzle penyemprot tidak tepat atau dapat bergerak
bebas pada batang penyemprot.

v) .

Aus pada tuas atau sambungan pada katup nozzle penyemprot.

vi).

Putaran pompa terlalu rendah tak sesuai dengan penggunaan panjangnya batang penyemprot pada waktu itu.
(Ini juga dapat menimbulkan penyemprotan yang terlalu sedikit).

Apabila kesalahan2 tersebut terjadi, maka unit peralatan harus diperiksa lagi oleh Inspektur Pengawas Peralatan, dengan menggunakan alat2 dan perlengkapan yang khusus untuk melakukan

pemeri~

saan di Bengkel.
8. PENCEGAHAN KEBAKARAN-KEBAKARAN :

Dikarenakan kondisi dari pekerjaan dan bahan2 yang dipergunakan, maka
kemungkinan2 adanya bahaya kebakaran akan selalu dapat terjadi.
Bahaya2 kebakaran terutama akan sangat mudah terjadi waktu pemanasan
aspal pada hari/musim panas, dimana kurang adanya angin yang menghel!.
bus gas2 pembakaran atau adanya air pada bahan bakar atau pada tangki.

33.

SUatu pencegahan kebakaran2 yang benar2 harus diambil dan suatu

la

tihan yang terus menerus harus dilakukan untuk menghindari adanya ba
haya kebakaran didalam rangka melindungi para pekerja dan barang2

a

tau orang2 sekelilingnya. Juga untuk mengurangi risiko2 rusak atau hilangnya bahan2 yang berharga, peralatan dan perlengkapan yang

rna

hal dan terutama menghindarkan terganggunya dan tertundanya pekerjaan.
a) . Penyimpanan Bahan2 :
Bahan2 yang mudah terbakar seperti minyak tanah dan bahan

bakar

lainnya harus disimpan terpisah dan paling tidak harus 30 m jauh
nya dari tangki pemanas atau dari peralatan penyemprot aspal.
b) . Pemanasan Bahan2 Aspal :
i). Temperatur Pemanasan yang Benar
Jenis bahan2

---

Flash point Rata2temperatur
kira2.
pemanasan & pe
nyemprotan 0 F.

---

Aspal 85/100 (R. 90)

615°F

325 - 375°F.

Aspal Cut Back
85/160 (R.90) dengan
minyak tanah 4%.

350°F

290 - 340°F.

Aspal 85/100 (R.90)
dengan 8% minyak tanah.

250°F

275 - 320°F.

Aspal 85/100 (R.90)
dengan
16% min yak
tanah.

185°F

Destillate

250°F

I

230 - 270°F.

-

Il
i

I
I
l
I

Petrolium Tar
P/0,18
P/0,40
Creosote
Minyak Tanah

185°F

-

95°F.
65
190 - 220°F.

170°F

-

95°F

-

i'

I

•

I

Untuk mendapatkan temperatur rata2 yang tepat dari bahan-bahan untuk penyemprotan hendaknya berhubungan dengan
Lembaga Masalah Jalan - Direktorat Jenderal Bina Marga.
Dikarenakan Flash Point dari pada bahan2 bervariasi

da

ri 95°F untuk minyak tanah dan 615°F untuk Aspa1 85/100

34.
(R,90l, maka suatu tindakan hati2 harus dilakukan dida
lam melakukan pemanasan bahan didalam tangki.
Hendaknya selalu diingat bahwa temperatur pemanasan
dan

penyemprotan bagi beberapa bahan2 adalah lebih

tinggi dari flash point. Oleh sebab itu suatu loncatan
api atau lidah api dapat menimbulkan

penyalaan/kebak~

an.
Untuk lebih memahami tentang hal2 tersebut lebih jelas,
akan diberikan suatu penjelasan mengenai sifat2

dari

pada minyak tanah.
Flash Point (titik menyala) : kurang lebih 95°F.

pada

temperatur ini uap dari minyak tanah

akan

menyala bila bersentuhan dengan sumber

~

bakaran (Misalnya : loncatan atau lidah api)
tetapi tidak akan terbakar terus.
Fire Point (titik bakar)

kurang lebih 150°F. Diatas

temperatur ini minyak tanah akan langsung
terbakar begitu sekali menyala.
Auto Ignition Temperature :
(Temperatur Otomatis terbakar)
Kurang lebih 480 - 500°F. Pada temperatur
ini minyak tanah akan menyala otomatis 4an
terbakar tanpa bantuan loncatan atau lidah
a pi.

ii) .

Bahan Bakar Pemanas
Yakinilah bahwa bahan bakar yang benar saja yang

dipe~

gunakan dan bahan bakar harus bersih.
Air pada bahan bakar dapat mematikan api dan pipa pema
nas akibatnya akan penuh (banjir) dengan bahan

bakar,

hila ini terjadi dapat menimbulkan ledakkan.
iii).

Pelaksanaan Pemanasan :
Alat pembakar (burner) harus tidak dihidupkan bila

P!.

tidak terendam penuh dengan bahan2

di

pa-pipa

pe~nas

35.

dalam tangki.
Prosedur operas! yang benar harus diikuti dan dilaksana
kan. Panas akan menjalar lambat pada bahan2 yang kental
seperti aspal atau ter.

Oleh sebab itu pemanasan bahan

aspal harus jangan dipaksakan sekali gus.
Suatu langkah ke hati2

harus diambil didalam hal pengu

kuran temperatur.
c) • Mengontrol Terhadap Busa
terda

Busa daripada aspal yang dipanaskan akan timbul bila air

da

pat padanya dan bahan akan mendidih dan meluap, hal ini dan
pat menimbulkan kebakaran atau penyebab luka2

pe~erja.

Bila adanya air diketahui atau diperkirakan terdapat pada

bahan
p~

aspal didalam tangki pemanas, maka pemanasan agar dilakukan
lahan-lahan, sampai akibat adanya busa telah dilewati.

Bila minyak tanah mengandung air dan ditempatkan pada tangki Per
alatan Penyemprot, maka akan dapat menimbulkan busa bila

aspal

panas ditambahkan padanya.
Didalam hal ini, maka sejumlah sedikit saja dahulu aspal ditam
bahkan sampai air sudah menguap dan tak ada busanya lagi.
Suatu bahan pencegah busa dapat dipergunakan untuk mengurangi

a

danya dan dimbulnya busa .
. Kendatipun begitu suatu bahan pencegah busa dapat merubah sifat2
(properties) dari pada aspal, oleh sebab itu penggunaan dari ~
da bahan tersebut harus dibatasi.
d) • Mengembangnya bahan2 Aspal :
Harus diberikan kemungkinan adanya pengembangan dari pada minyak
pencampur (cutter oil) bila dicampur dengan aspal panas, didalam
rangka memperoleh suatu bahan campuran, sebagai misalnya 10 bag~
an dari minyak pencampur dan 90 bagian aspal (ke-dua2nya panas),
dalam hal ini hanya 9,3 bagian saja yang diperlukan untuk munyak
pencampur yang dalam keadaan dingin.

36.

e) • Alat Pentadan\ Kebakaran :
Peralatan Penyemprot Aspal diperlengkapi dengan empat alat

pe~

dam kebakaran jenis kimia tepung kering (dry powder chemical) de
ngan kapasitas masing2

20 lb. Yakinilah bahwa alat pemadam keba

karan tersebut terisi penuh dan siap dipakai •

•

9. PEMERIKSAAN DAR! PADA PERALATAN PENYEMPROT ASPAL
Seharusnya Peralatan Penyernprot aspal harus diperiksa guna disesuaite

kan dengan kebutuhan2 yang benar dari sipernakai. Beberapa negara

New

lah rnelakukan hal tersebut rnisalnya : Department of Main Road.

hanya

South Wales di Australia selalu rnelakukan Perneriksaan, bukan

as

terhadap peralatannya sendiri, tetapi juga peralatan penyemprot
pal dari pihak swasta juga akan dipakai untuk pembuatan jalan

harus

diperiksa dan sesuai dengan spesifikasi dari pihak D.M.R.
Untuk rnelakukan pemeriksaan dari pada Peralatan Penyemprot Aspal ini
diperlukan suatu unit peralatan yang lengkap, biasanya didirikan
dila

Bengkel Pusat sedang yang sederhana dapat dibuat dan terletak
pangan.
a) • Pemeriksaan Umum :

Sebelum suatu pemeriksaan dan percobaan dilakukan, sebaiknya
alatan penyemprot tersebut agar diisi dan dicoba dengan

pe~

menggun~

semua

kan oli percobaan atau ter yang encer dengan melakukan
tingkat percobaan.

Misalnya pengisian, sirkulasi pada tangki, sirkulasi pada batang
dan

penyemprot dan penyemprotannya sendiri harus pula dilakukan
sebagainya.
Dengan begitu, maka kita akan dapat mengetahui dan yakin

bahwa

mesin, pampa, katup2, pengatur2, batang penyemprot, dan sebagainya berfungsi dengan baik.
Petunjuk2 tekanan tachometer pornpa dan termometer semua

harus -

diteliti, Pengeluaran (out-put) pornpa, kerataan pengeluaran

~

nyemprotan, keadaan kendaraan dan penunjuk kecepatan jalannya dan
sebagainya harus pula diperiksa.

37.
~l.

Pemerik$aan di Bengkel mengenal Distribusi Melintang
Keseragaman distribusi melintang dari pada

k~mpuan ~

nyemprotan/peralatan ini akan diperiksa diBengkel Pusat
dengan menggunakan alat penampung penyemprotan dari
tang penyemprot. Dimana alat penampung tersebut

ba

dibagi

-

menjadi dua bagian dengan lebar 5 em. Minyak yang

dipa
.
kai untuk percobaan tersebut dari alat penampungnya
a

kan dicerat kedalam silinder pengukur dan jumlah isinya
digunakan untuk membuat grafik distribusi melintang

da

ri peralatan tersebut.

Gambar 19

PEMERIKSAAN DISTRIBUSI MELINTANG
SEDANG DILAKUKAN .

ii) • Pemeriksaan di Lapangan :
Aspal panas

disemprotkan melintang pada suatu bahan yg

sesuai seperti misalnya kertas kuat (innerbond), dilNlna
kemudian dipotong dengan bentuk2 segmen ukuran 5

em.

Setiap segmen kemudian ditimbang, dan setelah itu

diku

rangi berat dari pada kertas kuat tersebut, berat netto

38.

aspal dari pada setiap segmen dapat dipergunaka n

untuk

menggambark an grafik Distribusi Melintang.

I

- - - - - - - - - - - - - - - - ·- ----------- -

Gambar 20

Gambar 21

CONTOH GRAFIK PEMERIKSAAN DISTRIBUSI
MELINTANG.

PEMERIKSAAN DISTRIBUSI MELINTANG
DENGAN MENGGUNAKAN KERTAS.

___L_

39.

Gamba r 22
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ALAT PENAMPUNG UNTUK PEMERIKSAAN
DILAP ANGAN , PENGUSUT GANGGUAN DAN
I<IJRSUS BAG! OPERATOR.

ca. ___ ___1

nemu kaan tana h

\

!

20 em

-ij,

....QII.........

!nge lasan la~sung
lri drum uk.4 galo n
~bagian bawa h penam pung
!mud ian ooto ng loballgny~.

I

..

pengela~an

langR ung
kernu dian loba ngi di
dalam nya

~--em

N
N

(

nenu tuo

~ngeluaran

~ bila tP.mp at dan kemi ringa n dari tana h
meng ij inka n, maka nenc erata n yanq terbu ka
dari penu tun haru s dib11 at guna Tlelt\ bersi han

Gamba r 23

ALAT PENAMPUNG UNTUK PEMERIKSAAN
OUT PUT PERALATAN PENYEMPROT ASPAL DILAP ANGAN .

40.
10. KESIMPULAN -

KESIMPULAN :

Peralatan penyemprot aspal ini dipergunakan untuk pembuatan jalan jenis bitumen sealing, penetrasi macadam dan juga dipergunakan

un

tuk penyemprotan (priming) pada jalan dengan jenis beton aspal.
Dikarenakan pentingnya peralatan tersebut, maka sebaiknya
an dan penelitian sangat diperlukan

pemeriks~

sebelum dipergunakan,

bahkan

kalau perlu dapat dikeluarkan "sertifikat" yang dikeluarkan

oleh

Bina Marga. Untuk itu lebih dahulu harus ditentukan standard2

yang

memenuhi kebutuhan2 pada pembuatan jalan dari jenis yang

bersangku~

an.
Didalam pemakaian dari pada peralatan tersebut setiap kali harus rna
sib selalu diperiksa apakah masih memenuhi standard, dan kalau

ti

dak, maka perbaikan dan penyesuaian harus dilakukan.
Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa kwalitet dari pada

jalan

yang dibuat sangat tergantung diantaranya atas dapat bekerja secara
effisien dan baik peralatan penyemprot aspal yang digunakan.
Oleh sebab itu sebelum peralatan tersebut dipergunakan hendaknya di
teliti dan diperiksa lebih dahulu.
Kesulitan yang menimbulkan kesalahan pada waktu penyemprotan,
ti penyemprotan yang kelebihan atau kekurangan harus segera

sepe~

diketa

hui dan dibetulkan begitu terjadi.
SUatu alat penampung dan pemeriksa yang sederhana harus tersedia

~

da kantor di Proyek atau pekerjaan yang menggunakan peralatan

~

nyemprot aspal. Alat penampung dan pemeriksa tersebut dapat digunakan untuk mengusut gangguan, melatih operator yang baru dan

pemeri~

saan dari pada peralatan sebelum masa penggunaan akan tiba.
Buku pedoman operasi dan pedoman servis harus selalu dipelajari dan
diikuti dengan seksama demi penggunaan dan prosedur pemeliharaan yg
benar dari unit Peralatan tersebut.

Apabila semua yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam buku ini di
pelajari dan dilaksanakan niscaya suatu peningkatan dan effisiensi
daripada pembuatan jalan akan tercapai, semoga

!~!
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