
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Uraum .

Cement Treate Base (CTB) merupakan beton semi kering dengan nila,
slum sama dengan nol. Beton merupakan campuran antara semen, air, pasir dan
kerikil yang mengeras menyerupai batu. Air dan semen membentuk pasta yang
akan mengisi rongga diantara butir-butir pasir dan kerikil yang kemudian akan
mengikat partikel-partikel agregat menjadi suatu benda yang padat. Departemen
Pekerjaan Umum memberikan definisi tentang beton sebagai bahan yang
diperoleh dengan mencampurkan agregat halus, agregat kasar. semen portland
dan air (Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 ). Beton memiliki kuat tekan
vang tinggi bila dikeringkan dalam waktu yang relatif lama dan mempunyai
kelemahan terhadap tarik dan biasanya hanya sanggup menahan tarikan sebesar
10% dari kuat tekannya.

3.2 Material Penyusun CTB

3.2.1 Semen

1. Semen Portland
Semen portland adalah suatu bahan konstruksi yang paling banyak

digunakan dalam pekerjaan beton. Menurut ASTM C-150, 1985, Semen portland
di definisikan sebagai semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggiling khngker
yang terdiri dari kalsium silikat hidrolik,yang umumnya mengandung satu atau
lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama
dengan bahan utamanya.

Semen merupakan bahan ikat yang penting dan banyak digunakan dalam
pembangunan fisik di sektor konstruksi sipil. Suatu semen .jika ditambahkan air
akan menjadi pasta semen dan jika ditambahkan dengan agregat halus menjadi
mortar jika di gabungkan lagi dengan menambahkan agregat kasar akan menjadi



campuran beton segar yang setelah mengeras akan menjadi beton keras
(concrete).

Fungsi utama semen adalah merekatkan/mengikat butir-butir agregat agar
membentuk suatu massa padat. dan juga untuk mengisi rongga-rongga udara di
antara butir-butir agregat. Walaupun komposisi semen dalam beton hanya sekitar
10% , namun karena fungsinya sebagai bahan pengikat maka peranan semen

menjadi penting.
Pedoman Beton 1989 (SKB1.1.4.53.2988) dalam ulasannya di halaman 1.

membagi semen portland menjadi lima jenis, yaitu :
a. Tipe 1, semen portland yang dalam penggunaannya tidak memeriukan

persyaratan khusus seperti jenis-jenis lainnya.
b. Tipe II, semen portland yang dalam penggunaanya memeriukan ketahanan

terhadap sulfat dan panas hidrasi yang sedang.
c. Tipe III, semen portland yang dalam penggunaanya memeriukan kekuatan

awal yang tinggi dalam fase permulaan setelah pengikatan terjadi.
d. Tipe IV, semen portland yang dalam penggunaannya memeriukan panas

hidrasi yang rendah.

e. Tipe V, semen portland yang dalam penggunaannya memeriukan ketahanan
yang tinggi terhadap sulfat.

Semen portland yang digunakan di Indonesia harus memenuhi syarat Sll
0013-81 -Mutu dan Cara Uji Semen Portland", dan harus memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam standar tersebut (Pedoman Beton 1989 :3.2-8).

2. Sifat dan Karakteristik Semen Portland
Perbedaan semen yang satu dengan semen yang lainnya dibedakan dari

susunan kimiannya maupun kehalusan butirnya. Perbandingan utama bahan-bahan
penyusun semen portland adalah kapur (CaO) sekitar 60%-65%. Silika (Si02)
sekitar 20%-25%, dan oxida besi serta alumina (Fe203 dan A1203) sekitar 7%-

12%.



a. Sifat Fisika Semen Portland

i. Kehalusan Butir (Fineness)

Kehalusan butir semen mempengaruhi proses hidrasi, sehingga lamanya waktu

pengikatan (setting time) menjadi lama jika butir semen lebih kasar. Kehalusan

butir semen yang tinggipun dapat mengurangi terjadinya bleeding, yaitu naiknya

air kepermukaan, akan tetapi menambah kecenderungan beton untuk menyusut

lebih banyak dan mempermudah terjadinya retak susut. Menurut ASTM

kehalusan butir semen yang lewat ayakan no.200 minimal sebesat 78%.

ii. Kepadatan (Desity)

Berat jenis semen yang disyaratkan oleh ASTM sekitar 3.15 rag/m3. variasi ini
akan menyebabkan pengaruh terhadap proporsi campuran semen dalam campuran.

iii. Konsistensi

Konsistensi yang ada pada semen portland lebih banyak pengaruhnya pada

saat pencampuran awal, yaitu pada saat terjadinya pengikatan sampai pada saat

beton mengeras. Konsistensi yang terjadi tergantung dari rasio antara semen

dengan air dan aspek-aspek bahan semen seperti kehalusan dan kecepatan hidrasi.

iv. Waktu Pengikatan

Waktu ikat adalah lamanya waktu yang diperlukan semen dari saat mulai

bereaksi dengan air menjadi pasta semen sampai dengan pasta semen cukup kaku

menahan tekanan. Waktu ikat semen dibagi menjadi dua, waktu ikat awal (initial

setting time) yaitu waktu dari pencampuran semen dengan air menjadi pasta

semen sampai terjadinya kehilangan sifat keplastisan dan waktu ikatan akhir (final

setting time) yaitu waktu terjadinya pasta semen sampai beton mengeras atau

massa mengeras.

v. Panas Hidrasi

Panas hidrasi adalah panas yang terjadi pada saat semen bereaksi dengan air.

Jumlah panas yang dibentuk antara lain tergantung dari jenis semen yang dipakai

dan kehalusan butir semen.



vi. Perubahan Volume (kekekalan)

Kekekalan pasta semen yang telah mengeras merupakan suatu ukuran dari

kemampuan pengembangan dari bahan-bahan campurannya dan kemampuan

untuk mempertahankan volume setelah mengikat.

vii. Kekuatan Tekan

Kekuatan tekan semen dilakukan dengan membuat uji mortar yang kemudian

di tekan sampai hancur.

b. Sifat Kimia Semen Portland

Bahan dasar semen portland terdiri dari bahan-bahan yang mengandung

kapur, silika, alumina dan oksida besi. Oksida-oksida tersebut berinteraksi satu

sama lain untuk membentuk serangkaian produk yang lebih kompleks selama

proses peleburan. Walaupun kompleks, namun pada dasarnya dapat disebutkan 4

senyawa yang paling penting sebagai penyusun semen portland, yaitu sbb :

- Trikalsium silikat (C3S) atau 3CaO.Si02

- Dikalsium silikat (C2S) atau 2CaO.Si02

- Trikalsium aluminat (C3A) atau 3CaO.Al203

- Tetrakalsium aluminoferit (C4AF) atau 3CaO.Al203.Fe203

Dua unsur yang pertama (C3S dam C2S) biasanya merupakan 70%-80%

dari semen sehingga merupakan bagian yang paling dominan dalam memberikan

sifat semen. Bila semen terkena air. C3S segera mulai berhidrasi dan

menghasilkan panas. Selain itu juga berpangaruh besar terhadap pengerasan

semen, terutama sebelum mencapai umur 14 hari. Sebaliknya C2S bereaksi

dengan air lebih lambat sehingga hanya berpengaruh terhadap pengerasan semen

setelah berumur 7 hari, dan memberikan kekuatan akhir. Kedua unsur pertama ini

membutuhkan air berturut-turut sekitar 21%-24% dari masing-masing beratnya

untuk terjadi reaksi kimia, namun saat hidrasi C3S membebaskan kalsium

hidroksida hampir 3 kali lebih banyak dari pada yang dibebaskan oleh C2S. Unsur

C3A berhidrasi secara exothermnic dan bereaksi sangat cepat, memberikan

kekuatan setelah 24 jam. C3A bereaksi dengan air sebanyak kira-kira 40%

beratnya, namun karena jumlah unsur ini hanya sedikit maka pengaruhnya pada
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jumlah air hanya sedikit. Unsur yang keempat yaitu C4AF kurang begitu besar

pengaruhnya pada kekerasan semen atau beton.

3.2.2 Agregat

Aggregat adalah butiran mineral yang digunakan pada CTB sebagai bahan

pengisi dan berjumlah sekitar 60 -75 % dari total volume CTB, sehingga sifat-

sifat dan mutu agregat berpengaruh terhadap sifat-sifat dan mutu CTB. Maksud

dari penggunaan agregat dalam CTB adalah memberi bentuk dan kekerasan serta

mengontrol kemudahan pengerjaan.

Agregat dapat berasal dari alam ataupun dari agregat buatan. Secara umura

agregat dapat dibedakan dari ukuran bentuknya, yang dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu agregat kasar dan agregat halus.

1. Agregat Kasar

Agregat kasar atau disebut batu pecah adalah material yang mempunyai

ukuran butiran yang lebih dari 4.75 mm, didapat dari hasil disintegrasi alam atau

batu pecah.

Pemilihan jenis agregat yang akan digunakan sebagai bahan campuran

beton tergantung kepada mutu yang hendak dicapai, tersedianya bahan dan harga

serta jenis konstruksi yang dipakai.

2. Agregat Halus

Agregat halus adalah agregat yang ukuran butirannya antara 0.075 mm

sampai dengan 4.75 mm yang diperoleh dari hasil disintegrasi batuan alam atau

didapat dari pemecah batu berdiameter besar.

Persyaratan umum dalam menggunakan agregat halus sebagai campuran

beton, adalah:

a. Agregat halus terdiri dari butiran-butiran tajam dan keras, bersifat kekal,

dalam arti tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca seperti terik matahari

dan hujan.



b. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 %(terhadap berat
kering)

c. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak,
tidak melebihi warna standar

d. Agregat halus harus terdiri butir-butir yang beraneka ragam besamya dan

melewati saringan 4.75 mm dan tertahan pada saringan no. 200 (0.075 mm)

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penggunaan agregat
dalam campuran beton ada lima, yaitu (Landgren 1994 dalam Tri Mulyono 2004:
hal. 76) :

a. Volume udara

Udara yang terdapat dalam campuran beton akan mempengaruhi proses
pembuatan beton, terutama setelah terbentuknya pasta semen.

b. Volume padat

Kepadatan volume agregat akan mempengaruhi berat isi dari beton jadi.

c. Berat jenis agregat

Berat jenis agregat akan mempengaruhi proporsi campuran dalam berat
sebagai kontrol.

d. Penyerapan

Penyerapan berpengaruh pada beratjenis.

e. Kadar air permukaan agregat

Kadar air permukaan agregat berpengaruh pada penggunaan air saat
pencampuran.

Jenis agregat berdasarkan beratnya terbagi menjadi tiga jenis agregat, yaitu
agregat normal, agregat ringan dan agregat berat. Agregat normal ini biasanva

dihasilkan dari pemecahan batuan atau langsung dari sumber alam dan berat jenis
rata-ratanya adalah 2,5-2,7 atau tidak boleh kurang dari 1,2. beton yang dibuat

dengan agregat normal adalah beton normal dengan berat isi 2200-2500 kg/m
(SK.SNI.T-15-1991). Agregat ringan digunakan untuk menghasilkan beton yang
ringan dalam sebuah bangunan yang memperhitungkan berat dirinya. Berat isi
agregat ringan ini berkisar 350-880 kg/m3 untuk agregat kasar dan 750-1200

kg/m3 untuk agregat halus dan campuran kedua agregat tersebut mempunyai berat

3
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isi maksimum 1040kg/m3. agregat berat mempunyai berat jenis lebih besar dari
2800 kg/m3.(7W Mulyono 2004 :hal. 77).

Sifat fisik agregat yang perlu di uji untuk kepentingan pembuatan lapis
perkerasan jalan adalah :

a. Berat jenis dan penyerapan air

Berat jenis agregat adalah perbandingan antara berat agregat dan berat air
yang volumenya sama dengan berat agregat yang diuji. Berat jenis pada agregat
sangat penting. karena dalam membuat rancangan campuran umumnya
menggunakan komposisi berat. Agregat yang berat jenisnya kecil, mempunyai
volume yang besar, sehingga dengan berat yang sama membutuhkan bahan
perekat lebih banyak.

Penyerapan air pada agregat selain mempengaruhi keawetan (durability)
jalan, juga mempengaruhi pemakaian bahan perekat. Penyerapan air yang tinggi
akan menyerap bahan perekat lebih banyak dibandingkan dengan agregat yang
memiliki penyerapan air yang rendah.

b. Berat isi dan voids

Berat isi berbeda dengan berat jenis. Berat isi adalah perbandingan antara
berat agregat dengan isi atau volume tempat (alat). Berat isi digunakan untuk
konversi dari satuan berat ke satuan volume. Komposisi bahan dalam campuran
biasanya dinyatakan dalam satuan berat. Untuk volume pekerjaan yang kecil,
pemakaian satuan berat kurang praktis, umumnya di lapangan pada waktu
pengadukan menggunakan perbandingan atau satuan takaran (volume). Untuk
merubah dari satuan berat ke satuan volume digunakan angka konversi berat isi.

Voids adalah banyaknya rongga diantara agregat. Nilai voids pada agregat
tergantung dari berat isi, gradasi. diameter, dan jenis agregat.
c. Gradasi (susunan butiran) agregat

Gradasi agregat untuk campuran beton aspal. sangat menentukan terhadap
stabilitas, rongga dalam campuran. serta kemudahan dalam pelaksanaan. Untuk
mengetahui susunan butiran dalam agregat tersebut baik atau buruk, dilakukan
analisa saringan. Gradasi agregat untuk campuran beton aspal dapat dibedakan
menjadi :
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, vanK memiliki ukuran butiran hampir sama, Gradasi seragan, *» ^ „ tidak dapat
a,au mengandung buttran halus y ^ seragam disebu, juga
me„gisi rongga d.antara agregat yant menghasilkan lapisan

, oradas, rapat, yaitu agrega, ^ - .^ bergradasi baik
serta dalam porsi yang benmbang.dn* ^ ^^

stabilitas yang tinggi, pern
dilihat pada gambar 3.1 (b). butiran senjang (gap

buruk dapat dilihat pada gambar 3.1(c).

(b) Gradasi Rapat
(a) Gradasi Seragam

(c) Gradasi Buruk

Oambar,, Oradas, agregat untuk campuran beton Aspa,
nCTB harus mempunyai ukuran yang bervanas,

jltX
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3.2.3 Limbah Baja (Slag)
1 Latar Belakang Pemanfaatan Stag

Da!am perkembangan masyaraka, modern seperti sekarang in,. ,su global
.entang pemeliharaan lingkungan menjadi ha, yang per,,, diperhatikan Duma
industn yang berkembang pesa, menuntu, kita untuk lebih berp.ku eras
bagaimana menanggu.angi dampak negatif yang dapa, ditimbu.kan akiba, ha, ,«,
Sa,ah satu dampak buruk industri terhadap lingkungan adalah pencemaran o.ch
'sisa pembuangannya (hmbah). Karena itu kini kita iebih sering mendengar
program daur ulang dari kebijakan yang diambil pemermtah.

Salah satu industri yang eukup berhasi, menjalankan daur ulang ,n, adala
industri pengolahan ha,a. Ampas hiji besi yang d.sebu, s,ag. menapakan hasd
sampingan dari pengolahan baja. Stag berben.uk batuan. sehmgga dpat
d,manfaa,kan sebagai pengganti agrega, da.am suatu konstruksi. sepert, ]a,an.
teknologibeton.stabilisasitanah.dll.

Seiring dengan meningkatnya produksi baja, maka slcg yang d.hasdkan
juga semakm bertambah. Pada tanun 2000 terhitung 3., juta ton s,ag dihasilkan d,
Austraha dan Selandia Baru. Sementara s!ag yang berasa, dari tanur t.ngg,
elektrik diproduks, di Melbourne. Sidney, dan Newcastle.

Seiak terbentuknya Ausnatu.Ua, Slag MSoaa,ion pada ,990, peman.aatan
ftag te,ah mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan yang pahng pentmg s.sa
pembuangan tanur tinggi tidak mencemari tanah lebih luas lag,.

Dari 3, juta ton yang dihasdkan pada tahun 2000, 75% dian.aranya te.ah
berhasi, dimanfaatkan untuk industn konstruksi. khususnya konstruksi jalan ray,
Di,uar produksinya yang menggunakan teknologi tinggi. industn-mdustn
pe„g„,ah baja yang ada, te.ah mengikuti standar ,SO 9000 untuk menjaga mutu
mereka di pasaran.

Pada tahun ,988 otoritas jalan raya Australia melakukan pereobaan
Accelerated L„aJing FacUite, (ALF) dengan menggunakan slag sebaga,
pengga„,i batuan untuk dasar ja,a„. Dari hasi, eksperimen ini diambil kes,mpu,a„
bahwa slag dapa, digunakan sebagai dasar jalan dengan mutu t.ngg,
menggantikan batuan pecah.



Pada percobaan lebih Ian jut. slag digunakan sebagai komponen agregat

dalam perkerasan jalan, dan hasilnya penggunaan slag lebih menguntungkan

dalam hal stabilisasi.

Terbatasnya industri yang menghasilkan slag, mengakibatkan biaya

transportasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Bagaimanapun juga

penggunaan slag sebagai komponen stabilisasi pada masa yang akan datang akan

banyak memberikan dampak positif, baik pada industri konstruksi maupun

lingkungan.

2. Klasifikasi Slag

Slag adalah suatu produk samping dari proses pabrikasi baja. Jenis slag

dibedakan sebagai berikut:

1. Blast Furnace Slag (BFS). yaitu slag yang dihasilkan dari pengolahan besi ,

yang dimasak ditungku dengan menggunakan api.

2. Basic Oxygen Steel Slag (BOS Slag), yaitu slag yang dihasilkan pengolahan

baja, yang dimasak ditungku dengan menggunakan api.

3. Electric Arc Funace Slag (EAFS). yaitu slag yang dihasilkan dari pengolahan

baja, yang dimasak ditungku dengan menggunakan elektroda.

Sifat fisik dan susunan senyawa kimia dari slag di atas dapat dilihat pada

tabel 3.1 dan 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.1 Sifat Fisik Stag

Sifat Fisik BFS slag BOS slag EAF slag Metode

Pengujian

1. Agregat

Berat jenis kering (g/m ) 2450-2550 3300-3400 3300 ASI 141.5&6

SSD (g/cm3) 2550-2650 3350-3450 3400

Dry strength (kN) 85-100 275 250 ASI 141.22

Wetstrength (kN) 65-90 230-300 240-300

Wet/dry strength variation 10-20 5-20 5-45



(%) 4-7 1-2 coarse 1-2 coarse

Penyerapan (%) 37-43 2-4 fine 2-4 fine ASI 141.5&6

LA Abrasion NA 12-18 16 ASI 141.23

Polished Aggregate Friction 58-63 58-63 ASI 141.41/42

Value (PAFV)

Sodium sulfate soundness <4 <4 ASI 141.24

2. Roadbase

Maximum dry density 2050-2150 2300-2400 2300-2400 ASI 141.5.1.1

(g/cm3)

(20mm GMB Standard

Compaction)

Optimum moisture content 8-12 8-12 8-12 ASI 289.2.1.1

(%)

Tabel 3.2 Unsur Kimia Pada Slag

Unsur Oksida Rumus BSF slag BOS slag EAF slag

(%) (%) (%)

Kalsium oksida CaO 42 40 35

% kapur bebas -
0 0-2 0-1

Silica oksida Si02 35 12 14

Besi oksida Fe203 0,7 20 29

Magnesium oksida MgO 6,5 9 7,7

Mangan oksida MnO 0,45 5 5,7

Alumunium oksida A1203 14 5,5

Titanium oksida Ti02 1 1 0,5

Potassium oksida K20 0,3 0,02 0,1

Chlromium oksida Cr203 <0,005 0,1 0,3

Vanadium oksida V205 <0,05 1,4 1

Belerang S 0,6 0,07 0,1



3. Proses Pengolahan Slag

Langkah pertama dalam produksi baja adalah mengolah besi. Selanjutnya

biji besi, oksida besi, tanah kerikil dan oksida alumina, bersama-sama dengan

bahan bakar yang terdiri dari kokas, gas alam. oksigen dan batu bara bubuk serta

batu gamping dimasukkan ke dalam tungku pemanas yang besar untuk diolah.

Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan dua jenis produk, yaitu logam cair dan

slag cair. Slag cair yang mempunyai bobot isi lebih rendah tidak menyatu dengan

logam cair. Slag cair mengapung di atas logam cair. Slag yang dihasilkan pada

pengolahan ini berkisar antara 250-300 kg untuk setiap 1000 kg besi yang diolah.

Setelah itu masing-masing cairan dipisahkan dengan dialirkan melalui tempat

yang berbeda. Slag cair kemudian didinginkan dengan cara disiram dengan air

pendingin. Slag yang telah keras dan membantu dibawa ke tempat penghancuran

untuk kemudian disaring dan di pisahkan berdasarkan ukuran butirannya. Untuk

memperoleh slag berbentuk halus dilakukan penyiraman dengan tekanan tinggi

pada fase pendinginan. Slag halus ini biasa disebut Granulated Blast Furnance

Slag (GBFS).

Besi terlalu banyak mengandung karbon, sehingga terlalu rapuh untuk

digunakan dalam berbagai aplikasi. Karena itu perlu direduksi karbonnya dan

menghasilkan baja. Metode pereduksian karbon yang paling umum adalah proses

Basic Oxygen Steel (BOS). Selain itu dapat dilakukan juga proses Electric Arc-

Furnace (EAF).

Pada proses BOS, sebuah puncak tanur besar biasanya digunakan untuk

menampung besi cair, bijih besi dan kapur. Oksigen bertekanan tinggi dialirkan ke

dalam tanur, kemudian reaksi kimia berlangsung. Pada tahap akhir pereaksian,

baja dan slag masing-masing dialirkan ke tempat yang berbeda.

Pada proses EAF, baja bekas ditambahkan pada mangkuk pemasak.

Mangkuk ini mempunyai katup untuk memasukkan karbon elektroda. Suatu busur

diletakkan antara baja bekas dan elektroda dan panas yang dihasilkan mencairkan

baja bekas secara terus menerus. Baja dan besi dipisahkan dengan cara yang sama.
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Slag yang dihasilkan kemudian ditempatkan khusus untuk kemudian

didinginkan dan dipisahkan berdasarkan gradasinya. Slag yang dihasilkan pada

proses BOS & EAF berjumlah 120-150kg untuk 1000 kg baja yang diproduksi.

Slag yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis BOS slag, karena PT

Purna Baja Heckett tempat pengambilan material slag untuk penelitian ini banyak

memproduksi .y/agjenis BOS slag.

Hasil proses pengolahan dan aplikasi dari slag dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Hasil Proses Pabrikasi & Aplikasi Produk Slag

Jenis slag Tata nama umum Proses pabrikasi Aplikasi

BSF Batuan slag/slag Slag pecah dan Base,

beku tersaring yang telah Sub-base,

didinginkan secara Agregat beton.

perlahan. Juga ada Bahan pengisi.

yang tidak

dihancurkan.

Slag halus/pasir Penyiraman slag Sub-base,

slag
cair dengan Stabilisasi tanah,

tekanan tinggi dan Pmbuatan semen,

volume besar. Pembuatan kaca,

DPT,

Butiran slag
Penghalusan slag Pengganti semen,

menjadi sehalus Stabilisasi tanah.

semen.

Slag pelletized
Pendinginan slag Pmbuatan semen.

pada meja khusus Agregat ringan

dan drum berputar, untuk teknologi

yang melemparkan beton masonry.

Slag ringan
butiran ke udara.

Kontrol Agregat ringan



BOS slag BOS slag

EAF slag EAF slag

pendinginan slag

pada lapisan tipis

didalam lubang

kecil untuk

kemudian

dihancurkan dan

disaring.

Penghancuran dan

pengayakan slag

setelah dikeringkan

dengan air dan

udara

Penghancuran dan

pengayakan slag

setelah dikeringkan

dengan air dan

udara.

untuk produksi

masonry dan

beton struktur.

Agregat pengisi.

Agregat pengisi,

Agregat untuk

aspal,

Base, sub-base,

Subsoils untuk

drainase,

Debu ledak.

Agregat pengisi,

Agregat untuk

aspal,

Base, sub-base,

Subsoils untuk

drainase,

Debu ledak,
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3.2.4 Air

Air dipergunakan pada pembuatan beton agar terjadi proses kimiawi

dengan semen untuk membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam

pekerjaan beton. Air yang mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya, yang

tercemar garam, minyak, gula atau bahan kimia lainnya, bila di pakai dalam

campuran beton akan menyebabkan penurunan kwalitas beton yang dihasilkan

danjuga akan mengubah sifat-sifat beton yang dibuat.
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Karena karakter pasta semen merupakan hasil reaksi kimia antara semen

dengan air, maka bukan perbandingan jumlah air terhadap total berat campuran
yang di tinjau, tetapi hanya perbandingan antara air dengan semen saja atau biasa
di sebut faktor air semen (water cement ratio). Air yang berlebihan akan
menyebabkan banyaknya gelembung air setelah proses hidrasi selesai, sedangkan
air yang sedikit akan menyebabkan proses hidrasi seluruhnya tidak akan tercapai,
yang pada akhirnya akan mempengaruhi kekuatan mutu beton yang tidak akan
tercapai. Untuk itu air yang di pakai jika tidak memenuhi syarat mutu, umumnya
kekuatan pada umur 7hari atau 28 hari, jika di bandingkan dengan kekuatan mutu
beton yang menggunakan air standar/suling tidak kurang dari 90%. (PB 1989:9)

Air yang digunakan untuk campuran beton harus bersih, tidak boleh
mengandung minyak, asam, alkali, zat organis atau bahan lainnya yang dapat
merusak beton atau tulangan. Sebaiknya di pakai air tawar yang dapat di minum.
Air yang digunakan dalam pembuatan beton praktekan dan beton yang di
dalamnya akan tertanam logam almunium, termasuk air bebas yang terkandung
dalam agregat, tidak boleh mengandung sejumlah ion klorida dalam jumlah yang

membahayakan (ACT 318-89:2-2).

3.3 Perencanaan Campuran CTB

Perencanaan campuran diperlukan untuk mendapatkan resep campuran

yang memenuhi syarat, menghasilkan campuran yang memenuhi kinerja yang
baik dari bahan yang tersedia.

Perencanaan campuran CTB hampir sama dengan perencanaan untuk

beton, dengan memperhatikan kemudahan dalam pekerjaan (workability),
kekuatan (strength) dan tahan terhadap zat kimia yang merusak beton.

Metode perencanaan campuran yang dipergunakan adalah Metode DOE
(Departement ofEnvironmental), (SK SNI T-15-1990-03). Cara DOE ini adalah
merupakan cara yang paling sering digunakan di Indonesia. Beton terdiri dan
campuran air, semen, pasir, dan bahan kerikil/batu pecah. Baik buruknya hasil
campuran tergantung dari mutu bahan beton dan proporsi dari masing-masing

bahan tersebut.



Syarat perancangan dengan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Kuat tekan rencana (MPa)

Beton yang dirancang harus memenuhi persyaratan kuat tekan rata-rata

yang memenuhi syarat berdasarkan deviasi standar hasil uji tekan yang lalu umur
28 hari, untuk kondisi dan jenis konstruksi yang sama. Persyaratan kuat tekan di

dasarkan atas hasil uji kuat tekan silinder. Jika menggunakan kuat tekan dengan

hasil uji kubus bersisi 150 mm maka hasilnya harus dikonversi.
Data kuat tekan sebagai dasar perancangan, dapat menggunakan

hasil uji kurang dari 28 hari berdasarkan data rekaman yang lalu untuk kondisi
pekerjaan yang sama dengan karakteristik lingkungan dan kondisi yang sama, jika
menggunakan hal ini maka dalam perancangan harus disebutkan dalam gambar

atau dalam uraian lainnya, hasilnya dilakukan konversi untuk umur 28 hari.

2. Pemilihan proporsi campuran

Rencana kekuatan beton di dasarkan atas hubungan antara kuat tekan

dengan faktor air semen. Pemilihan proporsi campuran beton harus memenuhi

syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk beton dengan kuat tekan f c lebih dari 20 MPa proporsi campuran

percobaan harus di dasarkan atascampuran berat.

b. Untuk beton dengan kuat tekan f c hingga 20 MPa proporsi campuran

percobaan boleh di dasarkan atas campuran volume. Penakaran volume harus
didasarkan pada proporsi campuran dalam berat yang di konversikan ke dalam

volume berdasarkan berat satuan volume dari masing-masing bahan.

c. Khusus untuk beton yang mempunyai kekuatan rencana sebesar 10 MPa, bila

pertimbangan praktis dan kondisi setempat tidak memungkinkan pelaksanaan

beton dengan mengikuti prosedur perancangan proporsi campuran, dapat

menggunakan perbandingan 1PC:2 agregat halus:3 agregat kasar, dengan nilai

slump tidak boleh melebihi 100 mm. Jika beton tersebut digunakan untuk

struktur yang kedap air dapat menggunakan perbandingan IPC: 1,5 agregat

halus:2,5 agregat kasar.
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Dalam penggunaan metode DOE ini memiliki kekurangan, yaitu :

a. Jenis agregat hanya ditetapkan dari batu pecah dan alami saja nampaknya
sulit, karena kadang kala walaupun alami tapi bentuk permukaannya tidak
bulat atau halus. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah air. untuk itu perlu

dilakukan koreksi.

b. Diagram proporsi agregat halus terhadap agregat total sulit mendapatkan hasil
yang tepat. Hal ini selain karena diagram itu merupakan daerah. juga karena
gradasi agregat halus yang tersedia kadang-kadang tidak berimpit dengan

salah satu kurva dari 4 kurva gradasi yang tersedia.

c. Diagram hubungan antara faktor air semen dan kuat tekan rata-rata silinder
beton tidak sama untuk berbagai jenis agregat yang dipakai untuk beton.

sehingga sebaiknya dipakai diagram yang sesuai untuk tiap agregat yang

dipakai.


