BAB IX
PENYELIDIKAN LAPANGAN DAN PERENCANAAN
STRUKTUR SUBGRADE JALAN REL

1. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu :
1. Mengetahui pengertian, fungsi, bentuk struktur dan sifat tubuh jalan rel
termasuk di dalamnya lapisan subgrade sebagai lapisan tanah dasar untuk
struktur jalan rel.
2. Mengetahui program penyelidikan dan metode perencanaan untuk tubuh jalan
rel termasuk di dalamnya lapisan subgrade untuk perencanaan struktur jalan rel
yang sesuai PD 10 tahun 1986.
2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa mampu :
1. Mengetahui pengertian dan fungsi tubuh jalan rel dan lapisan subgrade.
2. Mengetahui klasifikasi konstruksi, program penyelidikan dan pengujian material
yang diperlukan untuk perencanaan tubuh jalan rel.
3. Menjelaskan spesifikasi ukuran dan bentuk konstruksi tubuh jalan rel.
4. Menghitung tegangan akibat kendaraan pada lapisan subgrade.

A.

PENGERTIAN UMUM

Tubuh jalan rel merupakan lapisan tanah, baik dalam keadaan tanah asli maupun
dalam bentuk yang sudah diperbaiki (improved subgrade) ataupun dalam bentuk
buatan, yang memikul beban dari lapisan balas dan sub-balas. Secara umum, jalan
rel dapat dibangun di daerah dataran, perbukitan maupun pegunungan sehingga
tubuh jalan rel dapat berada di daerah timbunan maupun galian dan dapat juga
bertumpu pada endapan tanah lunak maupun formasi batuan keras. Tubuh jalan rel
pada daerah timbunan terdiri dari lapisan tanah dasar (subgrade), lapisan tanah
timbunan (fill material), dan tanah asli (natural soil), sedangkan tubuh jalan rel pada
daerah galian terdiri dari tanah dasar (subgrade) dan tanah asli (natural soil).
Lapisan subgrade merupakan lapisan yang memiliki fungsi sebagai penerima beban
akhir dari kendaraan kereta api, sehingga lapisan ini perlu dirancang untuk dapat
menerima beban secara optimum tanpa terjadi adanya deformasi tetap. Untuk itu,
studi mengenai perilaku tanah dan kapasitas daya dukungnya merupakan tinjauan
utama dalam perencanaan struktur lapisan subgrade.
Jalan rel biasanya akan dibangun dengan melintasi daerah yang sangat panjang
dimana keadaan tanah dan formasi geologinya bisa sangat bervariasi, oleh sebab itu
survei dan studi geologi maupun penyelidikan tanah yang sangat terperinci menjadi
faktor terpenting keberhasilan perencanaan jalan rel yang baik. Selain faktor
geoteknik, perlu juga dipertimbangkan faktor hidrologinya dimana studi ini akan
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mengkaji efek pengaliran di daerah sekitar jalan rel yang akan dibangun, dengan
demikian bahaya yang ditimbulkan dari adanya daerah pengenanggan di tubuh
jalan rel dapat diantisipasi sedini mungkin.
B.

EKSPLORASI UNTUK KAJIAN PERENCANAAN SUBGRADE

Dalam perencanaan subgrade diperlukan data dan informasi yang mencukupi pada
lokasi sehingga perencanaan yang sesuai konstruksi galian, timbunan, struktur
kemiringan dan drainasi jalan rel dapat dibangun dengan baik.
Untuk itu,
diperlukan investigasi lokasi yang dibagi dalam dua tahap, yaitu investigasi awal
(preliminary) dan investigasi terperinci (detailed). Investigasi awal meliputi pekerjaan
pengamatan terhadap informasi di sekitar lokasi rencana pembangunan yang telah
ada dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan dan investigasi-investigasi yang
telah dilakukan sebelumnya. Investigasi terperinci dilakukan untuk mengumpulkan
informasi terperinci mengenai kondisi tanah, batuan dan aliran air tanah dengan
eksplorasi dan penyempelan (sampling), pengukuran lapangan dan pengujian
laboratorium.
1. Investigasi Awal
Dalam investigasi awal, diperlukan beberapa data yang telah ada/tersedia sebagai
berikut :
a. Informasi Geologi
Informasi geologi digunakan untuk mengetahui kondisi daerah lokal yang akan
dibangun jalan rel ditinjau dari data geologi. Data geologi diperuntukkan untuk
perencanaan pekerjaan eksplorasi lanjut dan sebagai informasi awal bagi
mengintepretasi lokasi yang diamati. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan
terkait dengan kondisi geologi daerah studi adalah :
o
o

o

o

o
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Indeks Peta Geologi, digunakan untuk memandu pada pemilihan peta dan
laporan geologi yang lebih spesifik.
Peta Batuan, Material Permukaan dan Topografi, digunakan menentukan
klasifikasi dan distribusi deposit, jenis bentukan geologi dan sejarahnya,
termasuk di dalamnya diskripsi permukaan tanah dan batuan. Peta topografi
digunakan untuk mengidentifikasi awal keadaan-keadaan yang khusus dari
permukaan, seperti lembah, jurang, sungai, danau dan hal-hal khusus lainnya.
Gambar 9.1 menunjukkan contoh peta geologi yang digunakan untuk
mengidentifikasi formasi batuan pada suatu lokasi studi.
Peta dan Laporan Tanah, digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanah dan
diskripsi masa tanah dalam tinjauan geologi terutama mengenai sesar atau
lipatan-lipatan dan struktur lainnya yang berpengaruh.
Laporan Teknik atau Geologi yang terkait dengan bentuk lereng di sekitar lokasi
pembangunan dan evaluasinya terhadap kemungkinan adanya proses-proses
yang masih berjalan, seperti gerakan tanah, pelapukan batuan dan pengikisan
permukaan. Informasi kemiringan lokasi terhadap arah panjang rel, baik di
tempat yang sudah stabil maupun yang memperlihatkan tanda-tanda
kelongsoran juga diperlukan.
Foto Udara, dilakukan untuk mendapatkan kondisi lokasi yang lebih intensif.
Foto udara dalam skala luas dapat menjangkau kajian terperinci mengenai
kondisi sekitar terutama daerah-daerah yang belum terinvestigasi misalnya
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stereoscopic viewing akan membantu dalam mengenali formasi lahan, daerah
gerakan tanah, tipe tanah secara umum, kondisi drainasi dan kemungkinan erosi.
Oleh karena itu, kajian foto udara dapat memberikan tambahan informasi untuk
observasi tanah dan membantu dalam perencanaan program investigasi tanah
yang sesuai. Meskipun demikian, dalam mengintepretasi foto udara diperlukan
personal yang berpengalaman yang biasa memberikan pelayanan investigasi
udara sehingga dapat membantu penggalian berbagai informasi yang
diperlukan.

Gambar 9.1 Contoh peta geologi di Wang Kelian, Malaysia dan Thailand
o

Peta Pengelompokan Zona Gempa, digunakan untuk menentukan data gempa
pada lokasi pembangunan. Data gempa diperlukan untuk perencanaan struktur
jalan rel dan berbagai konstruksi lain seperti kemiringan lereng dan bangunan
penahan lainnya. Gambar 9.2 menunjukkan pengaruh gempa pada suatu
konstruksi jalan rel yang menyebabkan kerusakan parah.

Gambar 9.2 Kerusakan parah pada jalan rel akibat gempa
b. Informasi Hidrologi
Data hidrologi digunakan untuk merencanakan pematusan (pengaliran) air dari
tubuh jalan rel sehingga kerusakan badan jalan akibat pengaruh air dapat dihindari.
Kerusakan yang biasanya ditimbulkan dari perilaku pengaliran air adalah
kelongsoran tanah akibat perubahan perilaku tahan akibat infiltrasi air. Data-data
hidrologi yang diperlukan meliputi :
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o
o
o
o

Data curah hujan dan temperatur harian maupun tahunan.
Keadaan vegetasi di sekitar lokasi jalan rel.
Peta kondisi drainasi berupa parit dan sungai yang ada di sekitar lokasi
pembangunan, sebagaimana contohnya dijelaskan dalam Gambar 9.3.
Keadaan muka air tanah di sekitar lokasi pembangunan.

Gambar 9.3 Contoh peta hidrologi Sungai Giowa di Jordan
2. Investigasi Lokasi Terperinci
Investigasi terperinci terhadap lokasi perlu dilakukan setelah penentuan alinemen,
kategori dan letak struktur jalan rel yang pasti. Sebelum dilakukan investigasi
terinci perlu dilakukan pra-investigasi lokasi (site reconnaissance)untuk menilai
kondisi yang diperlukan bagi eksplorasi detil.
Pra-investigasi ini jarang
mempengaruhi perubahan lokasi umum suatu proyek pembangunan tetapi akan
lebih difokuskan pada perbaikan terhadap lokasi akhir yang ditentukan untuk jalur
jalan rel sehingga dapat meninimalkan biaya konstruksi dan perawatan.
a. Pertimbangan Investigasi Berdasarkan Konstruksi Subgrade
Dalam investigasi terperinci perlu diperhatikan konstruksi jalan rel yang akan
dibangun pada alinemen yang direncanakan yaitu dengan pertimbangan apakah
jalan rel akan dibangun pada di atas fondasi timbunan (fill foundations), pada galian
(cuts) dan di atas tanah asli/kondisi asli lapangan (roadbed). Beberapa pertimbangan
teknis yang perlu diketahui sebelum dilakukan investigasi terperinci terhadap ketiga
konstruksi subgrade tersebut dijelaskan secara umum di bawah ini :
o

Konstruksi pada Fondasi Timbunan

Fondasi timbunan untuk sub-struktur jalan rel harus direncanakan untuk mencegah
terjadinya keruntuhan tanah atau penurunan tanah (settlement) yang ekstrim. Untuk

126

Prasarana Transportasi Jalan Rel
Jurusan Teknik Sipil UMY

tujuan ini, maka penyelidikan terhadap kondisi tanah pada struktur timbunan harus
sekurang-kurangnya mempunyai kedalaman yang sama terhadap lebar timbunan
yang direncanakan atau material yang sesuai.
Secara umumnya, penyelidikan harus dilakukan dengan pengujian pengeboran
tanah dan teknik penyempelan. Program penyelidikan harus diesuaikan dengan
jenis material yang terdapat pada struktur timbunan. Pada kasus timbunan dengan
material pasir dan kerikil, biasanya pengujian SPT (standard penetration test) sudah
mencukupi untuk menentukan gambaran terhadap kondisi dan sifat material yang
ada. Berbeda dengan material yang lebih halus (softer material), misalkan tanah
lempung dan lanau, adalah sangat penting dilakukan pengujian laboratorium untuk
menilai karakteristik kekuatan geser tanahnya misalnya pengujian kuat tekan bebas
(unconfined compression strength ) yang secara umum cukup diperlukan untuk tanah
kohesif bagi penentuan parameter kuat gesernya. Selain itu, untuk keperluan data
pendukung di lapangan walaupun tidak biasanya dilakukan, penentuan parameter
daya dukung tanah timbunan berbutir halus (soft-fine grained soil) dapat digunakan
van shear testing untuk melengkapi hasil pengeboran tanah dan penyempelan.
Apabila konstruksi timbunan masih berupa alternatif pilihan, perlu
dipertimbangkan untuk kemungkinan dilakukan pengujian geofisik bertujuan untuk
pembanding lokasi alternatif yang mana pengujian geofisik dapat mengindikasikan
temuan kedalaman tanah keras atau material padat di bawah tanah. Pembahasan
mengenai pengujian geofisik terdapat pada bagian Evaluasi Subgrade Menggunakan
Teknik Geofisik dalam bab ini.
o

Konstruksi pada Galian (Cuts)

Perencanaan kestabilan lereng galian perlu dilakukan dengan tujuan untuk memilih
rencana lereng yang sesuai diantaranya dengan menentukan karakteristik kuat geser
tepat pada material tanah melalui teknik penyempelan dan pengujian laboratorium.
Pada kasus material pasir, daya dukung lereng cukup diwakili dengan pengujian
SPT dan teknik penyempelan terganggu (disturb), sedangkan untuk tanah lempung
dan lanau, teknik penyempelan tak terganggu dan beberapa pengujian laboratorium
seperti pengujian klasifikasi tanah, kadar air dan kuat geser mejadi sangat penting.
Penyelidikan pada konstruksi galian sangat penting dilakukan pada struktur di
bawah galian di kedua jenis material tanah kohesif dan batuan untuk mendapatkan
perencanaan konstruksi galian yang stabil.
Program eksplorasi harus mampu mengidentifikasi kedudukan muka air tanah dan
perlu dicari apakah ada tidaknya ujung dari kedudukan muka air. Dalam program
juga perlu sekaligus dipertimbangkan mencari lokasi yang tepat bagi peletakan pipa
drainasi jika nantinya diperlukan dalam konstruksi.
Program penyelidikan yang dilakukan juga harus dapat menyediakan informasi
yang cukup untuk mengklasifikasikan kondisi material yang sebenarnya yang
kemungkinan sukar, khususnya ketika beberapa jenis batuan diklasifikasi sebagai
batuan yang perlu ditambang/dipecahkan. Jika material batuan pada lokasi sukar
seperti level tersebut, maka diperlukan pekerjaan pengeboran pada batuan tersebut
dan komposisi/isi batuan perlu dilakukan secara baik dan cermat. Tabel 9.1 di
bawah ini menunjukkan deskripsi teknik tentang isi dan kondisi dari formasi batuan
untuk mempersiapkan konstruksi galian fondasi jalan rel dari AREA (1997).
Selanjutnya apabila konstruksi galian memerlukan potongan dimensi batuan yang
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besar maka direkomendasikan kepada ahli geologi untuk mengkaitkan investigasi di
antara bentuk joints dan strike, dan kemiringan area. Struktur joint dan keretakan
(fracture) dalam batuan merupakan bagian terpenting untuk pengukuran kemiringan
struktur galian yang paling baik dan ekonomis.
Tabel 9.1 Deskripsi teknik tentang isi dan kondisi alami formasi batuan
Feature
Discontinuity
- Type

Description of Occurrence

- Position

Closeness and orientation of joints.
Thickness of bedding layers.
Length of core pieces (also influenced by
drilling techniques).
Dip or angle of inclination from horizontal.

Of major importance in
cut slopes and tunnels.

- Surface

Fit of surface – tight or open.
Shape – plane, curved or irregular.
Texture – slick, smooth or rough.

Filling Material

Properties-type, hardness, thickness, variations.
Origin-derived from rock by alteration, or from
external source.
Geological name based on mineral composition,
texture and origin.
Size and angularity of grains, type of fracture,
lustre, lamination
Texture-interlocking grains cemented or
laminated-foliated, preferred orientation
Relative hardness (gives basis of comparison).
Variation due to changes in rock type,
weakened rock, weathering or decomposition
products.

Govern amount of
interlocking and
apparent shearing
resistance along
fractures
May govern movement
along discontinuities

Rock type and texture

Rock hardness

Joint.
Faults.
Bedding planes (as in sedimentary rock).
Cleavage planes ( as in slates).
Fractures with striations or slickensides (from
past movement).

Importance
Influence permeability,
strength and
deformation of rock
mass.

Severe
design
and
construction problems
may
arise
when
hardness of parts of
rock
mass
differ
radically from average
value.

Sumber : AREA (1997)

Penyelidikan permukaan pada daerah galian juga harus dapat menyediakan
informasi tentang bahan yang baik yang dapat digunakan untuk bahan timbunan.
Banyak material yang dapat digunakan untuk bahan timbunan dengan pengecualian
pada tanah yang mengandung organik tinggi, tanah yang berbeda secara visual dan
tanah dengan kadar air ali yang lebih tinggi dari OMC (optimum moisture content).
Pengetahuan tentang geologi daerah diperlukan untuk mengenali pengujian
tambahan yang diperlukan untuk beberapa lokasi yang memiliki kekhasan, misalnya
beberapa formasi geologi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki
karakteristik potensi pengembangan (swelling) yang harus diinvestigasi.
o
128

Konstruksi pada Tanah Asli (Roadbed)
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Material asli yang digunakan untuk formasi subgrade harus dieksplorasi untuk
menilai kelayakannya. Material harus diklasifikasikan dan diuji untuk mendapatkan
karakteristik kadar air dan kekuatan dengan mempertimbangkan pengaruhpengaruh yang ada pada lokasi sekitar.
b. Teknik Sampling dan Pengujian dalam Investigasi Terperinci
Di bawah ini dijelaskan teknik sampling dan pengujian pada material batuan dan
tanah yang perlu dipersiapkan bagi perencanaan subgrade jalan rel.
⇔ Material Batuan
Untuk melakukan investigasi terperinci pda material batuan dilakukan kegiatan
penyempelan, penilaian dan pengujian formasi batuan yang dijelaskan secara umum
di bawah ini :
o Penyempelan (sampling)
Dalam penyempelan batuan perlu diambil dari batuan segar dan batuan yang belum
mengalami pelapukan di lokasi atau isi batuan yang diambil dari pengeboran.
Kedua sampel batuan tersebut diperlukan bagi menentukan seberapa signifkasinya
permasalahan di formasi batuan. Jumlah dan variasi batuan yang diambil untuk
sampel bergantung dari kebutuhan proyek dan variasi yang terdapat pada tipe dan
kualitas formasi batuan yang diuji.
o Penilaian Batuan
Informasi terperinci mengenai geomtrik formasi batuan adalah penting terutama
kondisi batas antar lapisan batuan, strike dan kemiringan lapisan, selain itu terkait
juga dengan joint dan potensi keretakan dan keruntuhan batuan, anticline dan
syncline batuan, porositas dan aliran air. Apabila formasi batuan cenderung stabil,
klasifikasi tipe batuan menjadi kurang penting dibandingkan dengan karakteristik
formasi batuan, kecuali jika terdapat batuan mengandung lapisan lunak atau
sediman, atau batuan memiliki potensi pelapukan yang tinggi. Beberapa formasi
batuan yang penting dijelaskan berikut ini :
- Massive : jika di antara lapisan dan joint terpisah hingga lebih dari 6 feet.
- Blocky : jika jarak joint di antara 1 hingga 6 feet.
- Broken : jika jarak joint kurang dari 1 foot.
- Berlapis : jika batas di antara starata batuan adalah lemah.
o Pengujian Batuan
Dalam program pengujian batuan, perlu dipertimbangkan karakteristik formasi
batuan yang akan sangat berpengaruh dalam permasalahan keteknikan.
Tabel 9.2 di bawah ini menunjukkan jenis pengujian yang dilakukan ke atas batuan.
Tabel 9.2 Pengujian untuk sampel batuan
Prosedur
Berat jenis dan nilai penyerapan:
- agregat kasar
- agregat halus
Pelapukan batuan dengan
sodium sulphate atau

Metode
ASTM

Catatan

C 127
C 128
C 88

Untuk mengindikasikan daya
tahan
batuan
terhadap
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magnesium sulfate
Ketahanan
terhadap
abrasi
dengan mesin LA pada :
- agregat kasar berukuran besar
- agregat kasar berukuran kecil
Pengujian petrografi agregat
Kuat tekan :
- unaxial

pelapukan

Khusus

Untuk mengklasifikasikan
batuan dalam karakteristik
kekuatan dan deformasi.
Diamond drill core digunakan.

- triaxial

D 2664

Untuk mendapatkan sudut
tahanan geser dari material
batuan yang lunak dengan
berbagai orientasi joints.
Ukuran tegangan normal
tergantung kondisi lapangan.

C 535
C 131
C 295

*)

Keterangan :
*) Analisis petrografi (petrographic) agregat menggunakan sampel tipis di bawah
mikroskop untuk menghasilkan komposisi mineral, fisik, struktur dan kimia batuan.

⇔ Material Tanah
Dalam melakukan investigasi detil terhadap material tanah perlu dilakukan tahap
pekerjaan sampling dan pengujian sebgaimana dijelaskan berikut ini.
1. Penyempelan (sampling)
Pengeboran tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan stratifikasi jenis
tanah yang tersusun dalam titik lokasi yang dibor dan juga digunakan untuk
mendapatkan contoh tanah asli baik yang contoh terganggu (disturb) dan contoh
tidak tertanggu (undisturb). Metode pelaksanaan pengeboran tanah dan teknik
sampling dilakukan berdasarkan standar ASTM sebagaimana dijelaskan dalam Tabel
9.3.
Penjelasan PD No.10 tahun 1986, menjelaskan bahwa bor tanah dilakukan dengan
interval jarak + 200 m jika tanah diperkirakan sejenis dan lebih pendek lagi jika
tanahnya bervariasi secara datar. Kedalaman pengeboran yang perlu diketahui
diperkirakan sedalam ± 10 metera atau minimum sedalam tinggi timbunan yang
diukur dari elevasi permukaan laut.

Tabel 9.3 Prosedur untuk investigasi lapangan
Prosedur
Survei dan sampling tanah untuk subgrade jalan
Investigasi tanah dan sampling menggunakan bor tangan
Pengeboran dengan diamond core untuk investigasi lapangan
Pengujian penetrasi dan sampling split-barrel untuk tanah
Sampling thin-wall tube untuk tanah
Pengujian field-vane shear untuk tanah

2. Klasifikasi Tanah
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Metode
ASTM
D 420 T
D 1452
D 2113 T
D 1586
D 1587
D 2573 T
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Untuk material tanah direkomendasikan menggunakan Unified Classification System
dengan metode ASTM D 2487 T sebagai sistem pengklasifikasian tanahnya.
3. Pengujian Tanah
Pengujian tanah terbagi dalam dua kategori, yaitu pengujian laboratorium dan
pengujian lapangan sebagaimana dijelaskan berikut ini.
- Pengujian Laboratorium
Jenis pengujian dan prosedur standar untuk deskripsi, klasifikasi dan pengujian sifat
tanah dijelaskan dalam Tabel 9.4 di bawah ini. Pengujian laboratorium dilakukan
untuk mengetahui sifat-sifat indeks tanah (seperti: kadar air, berat jenis, berat isi,
angka pori dan derajat kejenuhan); sifat-sifat karakteristik (seperti: gradasi, dan
batas-batas Atterberg); sifat-sifat fisik (seperti: kohesi, sudut geser, nilai qu,
sensitivitas, modulus elastisitas); sifat-sifat mekanis (seperti: koefisien kompresi dan
konsolidasi, koefisien permeabilitas, daya dukung tanah)
Tabel 9.4 Prosedur standar untuk pengujian tanah
Prosedur
Diskripsi tanah (prosedur manual visual)
Klasifikasi tanah untuk tujuan keteknikan
Analisis saringan untuk tanah
Material lolos saringan No.200 dalam agregat dengan pencucian
Kadar air tanah
Batas cair tanah
Batas plastis dan indeks plastisitas tanah
Kuat tekan bebas untuk tanah berkohesif
Berat jenis tanah
Konsolidasi satu marta untuk tanah
Proctor Standar (OMC – MDD)
Proctor Modifikasi (OMC – MDD)
Triaxial
Kuat geser tanah
Berat isi tanah
CBR laboratorium
Permeabilitas tanah

Metode
ASTM
D 2488 T
D 2487 T
D 422
C 117
D 2216
D 423
D 424
D 2166
D 854
D 2435 T
D 698 T
D 1557 T
D 2580
D 3080
D 2937
D 1883
D 2434

- Pengujian Tanah di Lapangan
Pengujian tanah di lapangan meliputi pengujian pengeboran, vane-shear dan CBR
Lapangan (Field-California Bearing Ratio). Bersamaan dengan investigasi pengeboran
tanah di lapangan yang dilakukan di beberapa titik, pengujian CBR lapangan dan
Pengujian Daya Dukung Pelat (Plate Bearing Test) juga dilaksanakan untuk
mendapatkan kejelasan sifat daya dukung tanah lapangan sehingga di dalam
perencanaan ataupun perbaikan tanah dapat dilakuan dengan mudah dan cepat.
Nilai CBR - Lapangan dapat diketahui dengan pengujian Portable atau Dynamic Cone
Penetrometer.
Struktur subgrade harus mempunyai nilai daya dukung tanah yang cukup dimana
PD No.10 tahun 1986 mensyaratkan kekuatan minimum CBR sebesar 8 %. Tebal
subgrade yang harus memenuhi syarat tersebut minimum dengan ketebalan 30 cm.
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Untuk menghindari pengotoran balas akibat terhisapnya lumpur ke dalam lapisan
balas maka subgrade harus memenuhi kriteria perencanaan tertentu sebagaimana
dijelaskan dalam Lampiran 4 dalam buku ini.
C.

PERSYARATAN LAPISAN SUBGRADE PADA KONSTRUKSI TIMBUNAN

Beberapa persyaratan teknis perlu dilakukan dalam pembangunan lapisan subgrade
supaya jalan rel memiliki usia konstruksi yang panjang. Beberapa persyaratan teknis
dan disain perlu dipertimbangkan secara lebih ketat karena pada konstruksi ini
rentan terhadap kegagalan apabila dalam perencanaannya tidak baik. PD No.10
tahun 1986 memberikan persyaratan tubuh jalan rel pada konstruksi timbunan
sebagaimana dijelaskan berikut ini.
1. Jenis tanah timbunan tidak boleh termasuk dalam klasifikasi tanah yang tidak
stabil sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bahan Jalan Rel Indonesia,
misalnya klasifikasi tanah bergambut dengan kandungan organic tinggi tidak
baik digunakan untuk tubuh jalan rel. Klasifikasi tanah yang biasa digunakan
adalah menggunakan sistem USCS (Unified Soil Classification System) dan ASTM
D 2487-66T
2. Subgrade diharuskan memiliki kemiringan ke arah luar sebesar 5 %.
3. Faktor keamanan yang ditetapkan untuk keamanan kereng dari bahaya
kelongsoran minimal 1,5.
4. Perencanaan tinggi timbunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Daya Dukung Tanah Asli
Syarat : ht (tinggi timbunan) ≤ 1,67

(9.1)

dimana :
qu
= kekuatan tekan unconfined
γt
= berat isi tanah timbunan
b. Analisis Kelongsoran
(1). Pra-rencana digunakan metode Taylor1 dengan syarat faktor keamanan
1,5 (lihat point 3).
(2). Untuk kontrol terhadap tinggi timbunan yang telah diperoleh
digunakan metode Bishop2.
c. Analisis Penurunan (settlement)
Dalam analisis penurunan digunakan persamaan sebagai berikut :
St =
dimana:
St
= penurunan total
Cc
= koefisien konsolidasi
eo
= angka pori mula-mula
po
= tekanan akibat beban timbunan
Δp
= pertambahan tekanan akibat beban timbunan
1
2

Penjelasan metode Taylor dapat dilihat pada Bidang Mekanika Tanah
Penjelasan lebih terinci mengenai metode Bishop dapat dilihat pada Mekanika Tanah
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H

= panjang pengaliran (drainasi)

5. Pemadatan adalah suatu proses dikeluarkannya udara pada pori-pori tanah
secara mekanis. Usaha ini dilakukan pada konstruksi timbunan secara ketat
dengan tujuan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil kompresibilitas dan
daya resap air, dan memperkecil pengaruh air terhadap tanah. Beberapa faktor
yang mempengaruhi hasil pemadatan mekanis diantaranya : kadar air pada saat
pemadatan, jenis tanah dan sifat atau besar energi pemadat yang diberikan.
Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait dengan faktor tersebut
di atas, dijelaskan sebagai berikut :
a. Kadar Air pada Pemadatan
Pada saat pemadatan dilakukan pada kadar air optimum yang diperoleh melalui
percobaan pemadatan di laboratorium dengan tolerasi kadar air dapat diambil
sebesar ± 2 %. Pemadatan pada saat kadar air optimum digunakan untuk
mendapatkan nilai berat isi kering tanah yang maksimum (γd maksimum atau MDD,
maximum dry density).
b. Jenis Tanah
Jenis tanah yang mempengaruhi pemadatan adalah gradasi tanah dan plastisitas
tanah. Semakin sedikit material halus (kurang dari 0,075 mm atau ukuran
saringan No.200) yang terkandung dalam tanah dan semakin kecil kadar airnya
akan diperoleh nilai γd yang semakin tinggi. Demikian juga dengan semakin
kecil nilai plastisitas tanah (diindikasikan melalui nilai LL dan IP), maka akan
menyebabkan nilai γd yang semakin tinggi, atau dengan kata lain, semakin tinggi
nilai LL dan IP, maka semakin rendah kepadatannya (sukar dipadatkan).
Untuk tubuh jalan rel dengan jenis tanah lempung perlu diperhatikan sifat
perubahan kadar air terhadap sifat kembang susutnya (swelling potential). Untuk
pelaksanaan pemadatan tanah lempung perlu diperhatikan beberapa hal sebagai
berikut :
Tanah lempung yang dipadatkan pada kadar air yang lebih kecil daripada
kadar air optimum (woptimum atau OMC, optimum moisture content), akan
mempunyai kekuatan yang besar (dinyatakan dalam nilai CBR), namun akan
terjadi swelling yang tinggi yang pada akhirnya dapat mengurangi kekuatan
tanah tersebut.
Jika dipadatkan dengan kadar air yang lebih besar dari OMC, akan
mempunyai kekuatan yang lebih rendah namun swelling-nya juga rendah.
Untuk pemadatan yang dilaksanakan pada OMC akan memberikan kekuatan
cukup besar dan swelling yang rendah.
c. Alat Pemadat
Penambahan jumlah gilasan pada tanah yang telah mencapai kadar maksimum
berat isi kering tertentu, tidak akan mempengaruhi kenaikan γd-nya lagi. Titik γd
lebih cepat tercapai bila menggunakan energi pemadat yang lebih besar. Untuk
pemadatan di lapangan perlu dikontrol dengan uji pemadatan di lapangan
sehingga nilai γd (lapangan) diusahakan minimum 95 % γd laboratorium.
6. Apabila kondisi tanah untuk konstruksi timbunan kurang baik daya dukungnya,
maka dapat dilakukan perbaikan tanah dengan beebrapa metode perbaikan,
diantaranya metode mekanis (pemadatan berlebih, pemadatan dengan getaran),
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metode perbaikan drainasi (cara gravitasi, pemompaan, dan pemasangan sand
drain), metode modifikasi (penambahan zat kimia, atau kapur, atau bitumen),
dan metode konstruksi (pemasangan geotekstil)3.
D.

PERHITUNGAN TEGANGAN PADA LAPISAN SUBGRADE

Daya dukung tanah sangat tergantung kepada keadaan tanah di lapangan. Untuk
menganalisis daya dukung tanah lapisan subgrade akibat pembebanan dinamik
kendaraan kereta api dapat digunakan metode analisis Beam on Elastic Foundation
(BoEF) dan JNR, dan metode AREA dan Talbot.
1. Metode Beam on Elastic Foundation (BoEF) dan JNR
Metode BoEF dan JNR mengasumsikan bahwa bantalan diibaratkan sebagai balok
serta balas sebagai tumpuan elastik yang diibaratkan sebagai pegas. Dengan
demikian, tekanan di bawah bantalan (σ1) dapat dihitung menggunakan persamaan :
σ1 = ke × y

(9.3)

dimana :
σ1
: tekanan di bawah bantalan
ke
: koefisien balas
y
: lendutan maksimum bantalan
Lendutan pada bantalan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini :
y =

[ 2 cosh2 λa (cos 2λc + cosh λL) + 2 cos2 λa (cosh 2λc
+ cos λL) + sinh 2λa (sin 2λc - sinh λL) – sin 2 λa (sinh 2λc - sin λL)]

(9.4)

dimana,
P
= beban roda
k
= modulus balas = b × ke
b
= lebar bantalan
λ

= damping factor =

E
I
ke

= modulus elastisitas bantalan
= momen inersian bantalan
= koefisien balas, JNR menentukan koefisien balas sebagaimana dijelaskan
dalam Tabel 9.5 berikut ini.
Tabel 9.5 Koefisien balas yang dipengaruhi oleh kondisi balas
Kondisi Balas
Buruk
Sedang
Baik

3

ke (kg/cm3)
3
8 – 10
12 – 15

Penjelasan metode perbaikan tanah dapat dilihat secara lebih lengkap pada Metode Stabilitas Tanah
atau Mekanika Perbaikan Tanah.
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Beban roda (P) dikorelasikan kepada beban dinamis menggunakan rumus Talbot
sebagai berikut :
Pd = [ 1 + 0,01 ×

Ps ] × % beban

(9.5)

Untuk beban yang bekerja pada subgrade (σ2) dapat dihitung menggunakan
persamaan berikut ini :
σ2 =

(9.6)

dimana :
d
: tebal balas total (cm)
σ1
: tekanan pada permukaan badan jalan (kg/cm2)
σ2
: tekanan tepat di bawah bantalan (kg/cm2)
2. Metode AREA dan Talbot
Metode AREA dan Talbot menggunakan persamaan empiris sebagai berikut :
σ1 =
dimana,
σ1
:
P
:
b
:
l
:

(9.7)

tekanan pada permukaan badan jalan (kg/cm2)
beban roda, lihat Persamaan 9.
lebar bantalan
panjang bantalan

σ2 =

(9.8)

Contoh Perhitungan :
Suatu konstruksi jalan rel dengan data-data teknis sebagai
berikut :
Kelas Jalan I dengan Ps = 9 ton, V = 120 km/jam dan
presentase beban yang dilimpahkan ke struktur bantalan
55 %. Konstruksi ini menggunakan bantalan beton dengan
panjang 200 cm, lebar 25,3 cm, I = 12.644,55 cm4 dan E =
143.108 kg/cm2. Tebal balas ditentukan sebagai 45 cm
dengan ke = 9 kg/cm3.
Sebagaimana terlihat pada gambar bantalan, konfigurasi
nilai a ditentukan sebagai 46,65 cm dan nilai c = 53,35 cm.
Tentukan tekanan pada lapisan subgrade menggunakan metode BoEF dan metode
AREA ! dan bandingkan hasilnya !
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Jawaban :
1. Dengan Metode BoEF
λ =

= 0,01332

Pd = [ 1 + 0,01 ×

9000 ] × 55 % = 9343,125 kg

Jika :
λl = 2,6640; λa = 0,6214; 2λa = 1,2428 dan 2λc = 1,4212
Maka :
y =

[ 21,1762 + 1,7236 – 9,7734 – 1,4112] = 0,4212

σ1 = 9 × 0,4212 = 3,7904 kg/cm2
σ2 =

= 1,2177 kg/cm2

2. Dengan Metode AREA
σ1 =

σ2 =

= 5,5394 kg/cm2

= 2,5603 kg/cm2

Dari hasil di atas mengindikasikan bahwa metode AREA terlalu konservatif dengan
nilai yang terlalu tinggi, sehingga metode BoEF lebih efisien.

E.

EVALUASI SUBGRADE MENGGUNAKAN TEKNIK GEO-FISIK

Saat ini, beberapa penelitian geofisik telah memberikan kontribusi berupa aplikasi
ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merusak atau NDT (non destructive testing)
yang lebih efektif, akurat sebagaimana pengujian yang dialkukan di laboratorium
maupun lapangan, dan mampu memberikan diskripsi evaluasi subgrade secara lebih
cepat dan efisien.
Beberapa teknologi geofisik lanjut untuk mengevaluasi kualitas subgrade bagi jalan
rel yang sedang berkembang diantaranya adalah :
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a. Spectral Analysis of Surface Wave (SASW)
Metode ini adalah salah satu metode NDT (non-destructive testing) yang telah
dikembangkan sejak tahun 1980 di University of Texas at Austin, Amerika Serikat.
Metode ini merupakan pengembangan teknologi dari metode keadaan mantap,
steady state method (Jones, 1958), yang memanfaatkan perambatan gelombang
permukaan dari sumber mekanik buatan untuk menilai kecepatan gelombang geser.
Pengembangan SASW sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, selain
harga peralatannya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan metode NDT
lainnya, pemodelan untuk intepretasi data dapat menggunakan model dinamis
perambatan gelombang sehingga hasil yang diperolehi lebih mendekati kepada
kondisi sebenar dari perilaku dinamik bahan. Keunggulan lain dari metode SASW
ini adalah sifat pengujiannya yang tidak memberikan sebarang kerusakan pada
struktur, metode ini murah dalam pelaksanaannya dan akurat untuk proses analisis
hasilnya. Meskipun demikian, proses analisis gelombang memerlukan pengetahuan
yang mencukupi sehingga metode ini tidak mudah dalam intepretasi trend data
gelombang yang dihasilkan dari pengukuran dan proses analisis sehingga
diperlukan pengetahuan dan keahlian dalam bidang teknik gelombang yang
mencukupi.
Rosyidi (2004) menjelaskan bahwa metode ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu :
• Tahap pengambilan data dengan merekam perambatan gelombang permukaan
Rayleigh menggunakan penganalisis spektrum dan sensor (geophone),
sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 9.4. Perekaman data dilakukan di atas
lapisan permukaan subgrade dan proses ini merupakan proses terpenting bagi
mendapatkan data gelombang yang sesuai. Sensor yang digunakan untuk
pengukuran SASW berjumlah 2 buah yang diletakkan dalam satu garis lurus
dengan sumber gelombang. Pembangkitan gelombang dilakukan secara manual
karena sumber mekanik diatur secara bebas, dan perekaman data seismik
dilakukan dengan seperangkat komputer. Skematik konfigurasi pengukuran
SASW dijelaskan dalam Gambar 9.5.
• Tahap pembentukan kurva penyebaran kecepatan gelombang fase dan frekuensi
yang merepresentasikan nilai dinamik bahan pada lokasi subgrade yang ditinjau.
• Tahap inversi dimana kurva penyebaran akan diinversi menggunakan model
gelombang 2 D atau 3 D sehingga diperoleh profil kecepatan gelombang geser
dan kedalaman lapisan subgrade yang ditinjau. Kecepatan geser ini memiliki
hubungan untuk menentukan nilai kekakuan bahan dinamik seperti dinyatakan
dalam modulus geser dan elastik.
Penjelasan lebih rinci mengenai metode SASW dapat merujuk kepada Nazarian
(1984), Nazarian & Stokoe (1984), Joh (1996), Rosyidi (2004) dan Rosyidi et al. (2004).

137

Bab IX Penyelidikan Lapangan dan Perencanaan
Struktur Subgrade Jalan Rel

Gambar 9. 4 Pengukuran SASW di atas lapisan subgrade

Gambar 9.5 Skematik konfigurasi pengukuran SASW
Melalui profil kecepatan gelombang geser dapat ditentukan beberapa nilai
pendekatan parameter daya dukung tanah, klasifikasi tanah dan karakteristik fisik
tanah melalui persamaan empiris dari berbagai hasil penelitian seperti tercantum di
bawah ini :
DCP = 45668 (VS)-1.5754 , (Rosyidi, 2004)

(9.9)

CBR = 0.0005 (VS)2 , (Rosyidi, 2004)

(9.10)

VS = 15.9 γd – 139.2 , (Kim et al., 2001)

(9.11)

Dimana :
DCP
CBR
Vs
γd

: mm/blows
:%
: m/s
: kN/m3

Untuk analisis empiris daya dukung tanah subgrade menggunakan nilai kecepatan
gelombang geser (VS), Rosyidi (2004) merekomendasikan klasifikasi penilaian
sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 9.6 di bawah ini.
Tabel 9. 6 Klasifikasi daya dukung subgrade melalui parameter kecepatan
gelombang geser (Rosyidi, 2004)

b. Continuous Surface-Wave System (CSWS)
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Metode gelombang permukaan menerus (the continuous surface-wave method, CSWS)
secara prinsipanya dalaha sama dengan metode SASW yaitu dengan menganalisis
pergerakan gelombang Rayleigh untuk mendapatkan profil modulus geser (G)
hingga kedalaman 8 – 20 m. Kecepatan Rayliegh memiliki hubungan modulus geser
dan kepadatan tanah melalui nilai perambatan gelombangnya. Tidak seperti metode
crosshole yang biasanya digunakan untuk menentukan parameter geoteknik seperti
modulus geser dan nilai Poisson, teknik CSW tidak memerlukan adanya lubang
pengeboran (boreholes).
Sistem CSW terdiri dari penggetar (vibrator) yang
frekuensinya dapat dikontrol dan suatu susunan beberapa geophone dengan
frekuensi rendah yang diatur dalam satu garis yang linier dengan sumber
gelombang. Sebuah komputer laptop digunakan untuk mengendalikan pengaturan
sumber gelombang dan pengukuran data seismik, sebagaimana dijelaskan dalam
Gambar 9.6 di bawah ini. Gelombang Rayleigh dibangkitkan dalam wilayah
frekuensi di antara 5 – 100 Hz dengan peningkatan 0,1 – 5 Hz untuk mendapatkan
profil kekakuan lokasi secara komprehensif.

Gambar 9.6 Konfigurasi pengukuran Sistem Continuous Surface-Wave
Gelombang Rayleigh diatur sedemikian sehingga merambat pada suatu zona dengan
kedalaman kurang lebih satu (1) panjang gelombang dengan demikian peningkatan
panjang gelombang (penurunan frekuensi) dari energi yang disalurkan melalui
sumber gelombang akan meningkatkan kepekaan investigasi pada lokasi yang lebih
dalam. Panjang gelombang dan kecepatan fase gelombang Rayleigh dihasilkan dari
frekuensi tertentu yang dihitung dengan pengukuran sudut fase di antara sinyal
yang disalurkan terhadap sinyal yang dikirim pada setiap lokasi geophone.
Kecepatan fase dihitung pada suatu wilayah frekuensi untuk membangun spektrum
penyebaran pada tanah di bawah lokasi pengukuran. Selanjutnya spektrum yang
dihasilkan diinversi untuk mendapatkan profil kedalaman-kecepatan dan akhirnya
diperoleh profil kedalaman-kekakuan. Pengujian CSW ini memerlukan waktu lebih
kurang 2 jam dan dapat menyediakan sekitar 50 pengukuran kekakuan pada
tkedalaman yang berbeda. Untuk mendalami lebih lanjut teknik ini dapat dibaca
Menzies, B. & Matthews, M. (1996).
c. Metode Pembiasan Gelombang Seismik (Seismic Refrection Method)
Metode Pembiasan Seismik (the seismic refraction method) adalah suatu metode yang
didasarkan pada pengukuran waktu perjalanan gelombang seismik yang dibiaskan
pada daerah batas di antara lapisan bawah tanah yang berbeda kecepatannya.
Energi gelombang seismik dibangkitkan melalui sebuah sumber gelombang
(dipukulkan) yang ditempatkan di permukaan tanah. Energi merambat dari lokasi
pemukulan baik merambat secara langsung melalui lapisan teratas (kedatangan
langsung) maupun yang merambat ke bawah dan selanjutnya merambat secara
lateral sepanjang lapisan yang memiliki kekakuan yang lebih tinggi (kedatangan
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biasan) sebelum kembali lagi ke permukaan. Perambatan energi ini dideteksi di
permukaan menggunakan susunan linier geophones.
Dalam jarak tertentu
seterusnya dari lokasi pemukulan (yang dikenal sebagai jarak silang), sinyal bias
diobservasi sebagai sinyal yang dapat pertama kali datang (first-arrival) pada
geophone. Observasi terhadap waktu perambatan sinyal bias memberikan informasi
mengenai profil kedalaman dari lapisan bawah tanah.
Lokasi pemukulan
(pembangkit gelombang mekanik) dilakukan di lokasi sepanjang susunan geophone
dan di depan ujung-ujung susunan geophone untuk mendapatkan energi bias di
setiap posisi geophones.
Gelombang mekanik dibangkitkan melalui sumber
gelombang mekanik seperti palu berat, berat penjatuh (drop weight) atau ledakan.
Biasanya, digunakan 5 atau lebih lokasi pembangkitan gelombang yang variasikan
dalam susunan geophone. Skematik pengukuran dijelaskan dalam Gambar 9.7.

Gambar 9.7 Skematik pengukuran survey pembiasan seismik
Data seismik diukur dalam sebuah seismograf dan selanjutnya ditransmisikan
kepada komputer untuk dianalisis waktu kedatangan pertama (the first-arrival times)
di setiap geophone pada tiap-tiap lokasi pemukulan (Gambar 9.8). Kurva waktuperambatan melawan jarak selanjutnya disusun dan kecepatan gelombang dihitung
lapisan-lapisan yang bersilangan dan lapisan pembias melalui analisis direct arrival
dan T-minus graph gradients (Gambar 9.9). Profil kedalaman untuk setiap pembias
dihasilkan dari prosedur analisis berdasarkan pertimbangan lokasi pemukulan,
geometrik susunan geophone, dan waktu perjalanan yang telah dianalisis serta
kecepatan yang setiap lapisan terhitung. Hasil akhir berupa profil kedalaman setiap
lapisan pembias dan model kecepatan setiap lapisannya.

Gambar 9.8 Kurva waktu kedatangan pertama dari suatu pemukulan
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Gambar 9.9 Kurva jarak dan waktu kedatangan untuk analisis kecepatan dan
kedalaman profil yang terukur
Penggunaan metode pembiasan seismik utamanya dilakukan untuk pengukuran
kedalaman dan nilai struktur lapisan keras (bedrock). Karena terdapat hubungan di
antara kecepatan seismik terhadap elastisitas dan kepadatan material maka metode
survei ini memberikan informasi kekuatan material dan selanjutnya dapat
digunakan untuk membantu penilaian kerusakan dan kualitas batuan. Teknik ini
telah terbukti secara baik digunakan untuk pemetaan kedalaman timbunan bahan
tambang, kedalaman struktur timbunan tanah, ketebalan lapisan silang dan
topografi air bawah tanah.
Proses data biasanya disajikan dalam tiga rangkaian tampilan hasil, kurva waktu
dan jarak, profil kedalaman yang sebenarnya dan profil kecepatan untuk lapisan
silang dan pembias. Beberapa pengujian pengeboran dan tes pit perlu dilakukan
pada lokasi pengujian untuk membantu dalam kalibrasi hasil seismik dan
selanjutnya menyediakan indikator tingkat korelasi sepanjang lokasi survei. Gambar
9. 10 menjelaskan hasil akhir profil kecepatan seismic dari metode ini.

Gambar 9. 10 Profil kecepatan gelombang seismik
d. Metode Pemantulan Gelombang Seismik (Seismic Reflection Profiling)
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Survei profil pemantulan gelombang seismik (seismic reflection profiling) melibatkan
pengukuran waktu perambatan dalam dua cara yaitu gelombang yang bergerak
langsung dari permukaan dan gelombang yang dipantulkan kembali dari perbatasan
di antara lapisan-lapisan geologi yang berbeda. Pemantulan energi akan terjadi
apabila terdapat penolakan akustik (acoustic impedance) yang nyata (hasil dari
kecepatan dan kepadatan) di antara lapisan. Kekuatan penolakan akustik yang
nyata di antara dua lapisan mengukur nilai amplitudo gelombang pantulan.
Gelombang pantulan dideteksi di permukaan menggunakan susunan geophones
dengan frekuensi tinggi (secara tipikalnya berjumlah 48-96 geophones).
Sebagaimana seismik pembiasan, metode ini memerlukan sejumlah pukulan di
permukaan untuk membangkitkan gelombang. Untuk penerapan pada investigasi
lokasi yang dangkal biasanya digunakan pukul besi berat dan pelat, penjatuh berat
(weight drop) atau ledakan kecil. Dalam banyak survey pemantulan ini, dilakukan
sejumlah pembangkitan gelombang pada beberapa lokasi yang berbeda terkait
dengan susunan geophone untuk menentukan pembiasan dari beberapa lokasi yang
sama pada batas lapisan dalam geophone yang berbeda. Hasil yang diperoleh
sebagaimana hasil dari survei pembiasan seismik.
Gambar 9.11 menjelaskan
skematik survei pemantulan gelombang seismik.

Gambar 9.11 Skematik pengukuran survei pemantulan seismik
e. Downhole Seismic Surveys
Survei seismik downhole merupakan jenis survei tercepat dan termurah karena
metode ini hanya menggunakan satu lubang pengeboran saja. Energi gelombang
seismik dibangkitkan dari permukaan pada jarak yang tetap terhadap lubang bor.
Waktu perjalanan dari gelombang seismik yang pertama diterima pada interval
beraturan menggunakan batang hydrophones atau dalam kasus pengukuran
gelombang S menggunakan sebuah single clamped triaxial geophone yang secara
beraturan digeser pada kedalaman terukur dalam lobang.
Energi P biasanya dibangkitkan menggunakan hammer dan pelat atau penjatuh
berat sebagaimana sumber gelombang yang digunakan untuk survei pembiasan dan
pemantualn seismik, sedangkan polarisasi gelombag S dihasilkan melalui shear wave
hammer. Gambar 9.12 menampilkan skematik pengukuran survei downhole.
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Gambar 9.12 Skematik pengukuran survei downhole

f.

Crosshole Seismic Surveys

Survei seismik lubang-silang (crosshole seismic surveys) melibatkan pengukuran energi
di antara dua atau lebih lubang pengeboran (borehole). Lubang pertama digunakan
untuk memasukkan sumber gelombang dan lubang lainnya (kedua atau seterusnya)
digunakan untuk memasukkan sensor (geophones) untuk mendeteksi kedatangan
energi gelombang seismik. Untuk mendapatkan nilai Poisson dalam survey ini,
disyaratkan data kecepatan gelombang P dan S yang mana kedua gelombang ini
didapatkan dari sumber gelombang yang berbeda. Energi gelombang P dideteksi
menggunakan antara 10-24 hydrophones dalam lubang. Gelombang geser (S) tidak
memungkinkan untuk bergerak melalui air maupun udara sehingga energi ini
dideteksi menggunakan triaxial geophone yang diletakkan di dalam lubang dengan
sistem hidraulik. Data diperoleh pada interval setiap 0.5 hingga 2 m kedalaman
dalam lubang dengan menggerakkan sumber gelombang dan dtektornya secara
pararel. Namun dalam kasus dimana susunan hydrophones dibiarkan tetap maka
sumber gelombanglah yang dipindahkan hingga kedalaman yang melampaui letak
hydrophone paling akhir. Gambar 9.13 menjelaskan skematik pengukuran survei
lubang-silang.
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Gambar 9.13 Skematik pengukuran survei lubang-silang
Waktu kedatangan pertama gelombang P dan S ditandai sebagaimana seperti teknik
seismik permukaan konvensional dan teknik seismik lubang-pengeboran lainnya
menggunakan wiggle traces. Identifikasi kedatangan gelombang S dibantu dengan
pengumpulan polaritas pukulan yang berlawanan selama akuisisi data. Selama
penandaan pasangan rekaman sumber gelombang dimulai dari tampilan bagian
demi bagian. Dengan menandai data waktu kedatangan pertama untuk setiap
pembangkitan gelombang dan perhitungan kecepatan, data selanjutnya ditampilkan
dalam kurva plot anatar kecepatan melawan kedalaman. Perhitungan variasi
modulus dilakukan menggunakan tambahan informasi mengenai berat isi strata
geologi dalam lubang yang biasanya diperoleh melalui geophysical logging. Hasil
akhir selanjutnya ditampilkan dalam tabel atau profil modulus hitung seperti nilai
Poisson dan modulus geser bulk.
Metode yang lebih lanjut adalah Crosshole Seismic Tomography dimana
melibatkan dua atau lebih lubang sehingga data ditampilkan dalam image yang
lebih baik.
F. LATIHAN SOAL
1. Sebutkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam persiapan pekerjaan
lapisan subgrade ?
2. Jelaskan data yang diperlukan dalam investigasi awal lapisan subgrade ?
3. Sebutkan jenis-jenis pengujian untuk mengetahui formasi batuan untuk
persiapan pekerjaan subgrade ?
4. Sebutkan prosedur standar yang digunakan untuk pengujian tanah di
laboratorium ?
5. Jelaskan persyaratan untuk lapisan subgrade pada konstruksi timbunan?
6. Jelaskan syarat yang terkait dengan pemadatan dan penentuan berat isi kering
maksimum untuk tanah dasar ?
7. Berikan satu contoh pengujian daya dukung subgrade menggunakan teknik geofisik yang Anda ketahui !

G.
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