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Lingkup Pekerjaan
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ITEM PEKERJAAN :
1. PENUTUPAN JALAN RAYA
2. PEKERJAAN JEMBATAN

 PENUTUPAN JALAN RAYA
1. Merubah setengah jalan lama menjadi jalur satu arah, sementara sebelahnya
dilakukan pelaksanaan pembangunan, setelah pembangunan setengah jalan selesai
lalu mengalihkan arus lalu lintas ke jalan baru dan gantian melakukan
pembangunan pada jalan lama.
2. Buka tutup jalan, caranya dengan menempatkan dua personil pada sisi selatan
ujung jalan di Sta. 0+275 atau jalan salak II dan diarea pekerjaan jembatan BH 79 ,
kedua petugas tersebut membawa alat komunikasi HT atau HP sebagai
pemberitahuan perintah buka atau tutup pada salah satu ujung jalan. jadi ketika
pada waktu crane sedang bekerja pada area pekerjaan jembatan harus steril dari
kendaraan, setelah pekerjaan selesai jalan dibuka dulu supaya kendaraan melintas
dahulu.
3. Mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif dengan cara menutup di sisi utara
jalan yang sedang dibangun dan memasang rambu-rambu penunjuk arah agar
setiap pengemudi beralih menggunakan jalan alternatif.
4. Pada pekerjaan angkatan jembatan, penyetelan jembatan baru dan perucatan
jembatan lama dibawah diberi jaring pengaman bertujuan untuk menahan baut
jembatan atau penambat rel yang jatuh.

 Angkatan Jembatan Lama
1. Pasang rel bendel agar jembatan lebih kaku dan tidak mudah bergeser ke kanan dan kiri.
2. Menentukan titik as pada bagian dua ujung jembatan.
3. Bobok sekitar andas baja agar mudah dilepas dan selanjutnya andas baja diikat dengan
kawat pada badan jembatan.
4. Membuat dudukan dongkrak menggunakan dongkrak 50 ton empat titik, untuk
mengangkat jembatan.
5. Jembatan diangkat diikuti langsaman di kanan kiri jembatan dan dipadatkan dengan
HTT, berulang-ulang setiap ada amblesan dipadatkan kembali.
6. Angkatan jembatan di lakukan dengan stapling bantalan diperkuat dengan maskram
agar lebih kokoh.

7. Selanjutnya pada angkatan tahap kedua, jembatan diangkat dan dipersiapkan 4 buah
perancah mini.
8. Stapling bantalan dibongkar dan diganti dengan perancah mini, dan andas baja
numpang diatas perancah mini.

9. Selanjutnya perancah mini dibungkus dengan besi beton dan di cor, apabila jembatan
baru tidak segera masuk pada dudukan andas baja di grouting agar andas baja tidak
goyah.

 Mengeluarkan Jembatan Lama
a. Menyiapkan area bebas di sekitar jembatan lama, untuk meletakkan
Penyanggaan jembatan.
b. Membuat penyanggaan jembatan di kedua sisi jembatan lama.
c. Satu sisi untuk meletakkan / menyetel jembatan baru, dan yang satu sisi di
gunakan untuk menampung jembatan lama.
d. Melepaskan baut - baut atau apa pun yang mengikat antara jembatan lama
dengan Abutment.
e. Menyiapkan alat bantu untuk menggeser.
f. Setelah jembatan lama bebas dari ikatan, maka jembatan lama dipindahkan ke
penyangga yang belum di pakai dengan cara menggeser
g. Setelah selesai dengan cara yang sama Jembatan Baru di masukkan ke
Abutmen lama
h. Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap.

 GAMBAR JEMBATAN BARU

 CONTOH GAMBAR PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYETELAN
JEMBATAN BARU

 Menyetel dan Memasukan Jembatan Baru
Wonogiri

Pasarnguter

1. Sebelum memasukkan jembatan baru, terlebih
dahulu membuat penyanggaan sementara dua
unit di sepanjang dua sisi jembatan.
2. Menyetel jembatan baru di penyanggan
sementara arah Wonogiri (selatan jembatan).
3. Selanjutnya memasang rel geseran di kedua
sisi jembatan eksisting.
4. Setelah jembatan baru siap disetel, maka mulai
dilakukan geseran jembatan eksisting
5. Penggeseran jembatan eksisting di lakukan
dengan lier ke arah Pasarnguter (utara
jembatan).
6. Kemudian memasukkan jembatan baru, dengan
cara yang sama .
7. Selanjutnya
merucat jembatan lama, dan
membongkar penyanggaan sementara
8. Perapian dan finishing pekerjaan.

 GAMBAR RENCANA SETELAH PEKERJAAN SELASAI

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

