
METODE PELAKSANAAN 

PEKERJAAN EXPANSION JOINT

“TYPE ASPHALTIC PLUG”



. URAIAN



MATERIAL YANG DIGUNAKAN 

1. AGREGAT KASAR

Agregat merupakan single 

size yang mempunyai

kekerasan setara dengan

bassalt, gritstone, gabbro 

atau kelompok granit. 

Batuan yang digunakan

harus bersih, berbentuk

kubus (cubical) dengan

ukuran antara 14 – 20 mm 

dan tahan terhadap

temperatur sampai 150 

derajat celcius.

2. ASPHALTIC BINDER 

Bitumen binder merupakan

campuran dari bitumen, 

plasticizer & rubber polymer, 

dan filler. 



PLAT BAJA

Plat baja yang digunakan sebagai dasar

sambungan siar muai jenis ini harus dapat

menahan dampak pemuaian akibat panas yang

ditimbulkan oleh bitumen binder pada saat

pelaksanaan dan mempunyai tebal dan lebar yang

sesuai dengan ukuran celah sambungan.



TAHAPAN PELAKSANAN PEKERJAAN 

ASPHALTIC EXP. JOINT

– MARKING

Yaitu memberi tanda pada 

dengan menggunakan

catpada lokasi pekerjaan

dengan lebar sesuai yang 

disyaratkan ( L =  25 cm 

untuk Type Fix dan L = 40 

cm untuk Type Move )

– CUTTING

Yaitu memotong hasil

Marking dengan Cutter, 

Kedalaman Biasanya

sekitar 5 s/d 7 cm



BREAKING

Setalah dipotong dengan

Cutter, lakukan

pembongkaran pada lokasi

tersebut dengan Jack 

Hammer atau alat bantu 

lain.  

CLEANING & COATING

Setelah dibongkar
bersihkan lokasi dari debu
kemudian isi celah ( Gap ) 
dengan Asphaltic Plug cair
sampai merata, lapisi juga  
lantai dan dindingnya
sehingga semua terlapisi
dengan dengan merata



PLATING

Setelah Pekerjaan coating selesai

siapkan plat penutup celah,

letakan secara teratur sehingga

seluruh celah tertutup dengan

baik, kemudian lapisi plat

tersebut dengan asphalt sampai

merata

DRYING

Sebagai bahan penutup

keringkan batu dengan mixer

berlubang supaya debu dan

partikel kecil keluar kemudian

panaskan dengan burner

bertekanan tinggi suhu batu

sebelum dicampur aspal berkisar

150 s/d 160 derajat Celsius



– MIXING & FILLING

Setelah batu panas pindah

kan ke dalam molen mixer 

(dengan molen rapat) 

kemudian tuangkan Aspal

cair 1 : 2,5-3  hingga campuran

homogen kemudian masukan

campuran tersebut kedalam

lubang yang telah disiapkan.

– STAMPING 

Setelah campuran di 

tuangkan dengan merata

kemudian padatkan de ngan

menggunakan stamper 

sampai benar-benar padat



–FINISHING

Setelah padat rapikan bagian tepi dan bersihkan

dengan sikat kawat supaya bersih dari semua kotoran,

kemudian letakkan Lakban kertas pada tepian lokasi,

setelah itu tuangkan cairan Asphaltic diatasnya dengan

menggunakan Screed sebagai lapis kedap air, tunggu

sampai lapisan dingin sebelum dibuka ( open traffic )

PEKERJAAN SELESAI



DAFTAR PERALATAN

1. BOILER DOUBLE JACKET

2. STAMPER

3. CONCRETE CUTTER

4. WELDER



DAFTAR PERALATAN

1. GENERATOR

2. THERMOMETER GUN

3. BLOWER



DAFTAR PERALATAN

1. HEATING TORCH
2. ASPHALT MIXER

Picture Source : - PT. Jasa Marga Persero 

- PT. Marga Maju Mapan (3M)

- PT. Lingga Abadi Utama 

(in same project)


