
BAB V

CARA PENELITIAN

5.1. Umum

Penelitian dilakukan pada tanah asli tak terganggu (Undisturb), tanah

asli terganggu (Disturb) dan tanah "Remolded". Tanah tak terganggu adalah

contoh tanah yang diambil di lapangan pada kedalaman 1 meter dari

permukaan tanah dan diambil dengan menggunakan tabung (Mold). Tanah asli

terganggu adalah contoh tanah diambil di lapangan tetapi tidak menggunakan

tabung. Tanah Remolded adalah tanah asli yang dicampur dengan tanah pasir

dengan persentase 10%, 20%, 30% dan 40%. Kondisi kadar air tanah

campuran pada penelitian ini dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati

kondisi kadar air tanah asli.

5.2. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian disusun dengan teliti agar tidak terjadi

kesimpangsiuran selama pekerjaan berlangsung. Dengan demikian kesalahan-

kesalahan yang tidak perlu terjadi dapat dihindari. Agar lebih jelas,

sistematika pelaksanaan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5.1.

yang menggambarkan proses penelitian mulai dari pengambilan tanah

lempung sampai dengan melakukan analisis serta penyusunan kesimpulan dan

saran.
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'Tanah as& terganggu ^Disturb)

Pengujian suat-sifet tanah meliputi:

~ Distribusi butiran (AASHTO), Berat jenis
(Gs), Kadar air (a) dan Batas konsistensi
(IP).

Tidak IP > 10% ?

(AASHTO)

Ya

tanah lempung terganggu (<D\stur6) + 0%pasir

• Mencari berat jenis (Gs), kadar air (a) dan batas
konsistensi (IP).

• Tes stabilisasi:

1. Proctor Test => mencari kepadatan optimum
tanah asli. (MDD dan OMC).

2. CBR => mencari nilai CBR pd tanah asli.

3. Uji Triaksial => mencari nilai kuat geser (t).

T
Data

Hasil Laboratorium

Analisis

h

Pasir dipakai sebagai bahan
stabilisasi tanah lempung

Ya

Perhitungan tebal perkerasan
lentur berdasarkan nilai CBR
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UU Triaksial =* mencari nilai kuat

geser tanah (i).
Kadar air (o)
Berat jenis (Gs)

Pasir

' Pengujian si&t-si&t tanah meliputi:
1. Distribusi butiran => mengetahui

jenis tanah berdasarkan butiran-
butiran yang dikandungnva.

(AASHTO)
2 Berat jenis (Gs).

3. Kadar air (a>)

T
tanah 'S&notded

['TanaA Cempung + pasir (10%, 20%,
30% dan 40%X

• Mencari kadar air («), berat jenis (Gs)
dan batas konsistensi (IP).

• Tes stabilisasi :

1. Proctor Test => mencari kepadatan
optimum pd variasi kadar pasir.

(MDD dan OMC).

2. CBR => mencari nilai CBR pada
variasi kadar pasir.

3. Uji Triaksial => mencari nilai kuat
geser tanah (t).

Gambar 5.1. Sistematika Penelitian
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5.3. Data yang Diperlukan

1. Kadar air (co), dalam (%)

2. Berat jenis (Gs)

3. Batas cair (LL), dalam (%)

4. Batas plastis (PL), dalam (%)

5. Indeks Plastisitas (IP), dalam (%)

6. Tegangan geser (x), dalam (kg/cm )

7. Berat volume tanah kering (at), dalam (gram/cm )

8. Kadar air optimum (coopt), dalam (%)

5.4. Pengujian Sifat Fisik Tanah

5.4.1. Pemeriksaan Kadar Air Tanah

Langkah kerja pemeriksaan kadar air adalah sebagai berikut ini.

1. Cawan dibersihkan lalu ditimbang beserta tutupnya dan dicatat

beratnya (wi) gram.

2. Contoh tanah yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam cawan

timbang, kemudian bersama tutupnya ditimbang (W2) gram.

3. Dalam keadaan terbuka (tanah tidak ditutup oleh tutup cawan)

dimasukkan ke dalam oven, suhu oven konstan 110° C diatur selama

24 jam, cawan ditutup jangan sampai tertukar dengan cawan lain.

4. Setelah oven tanah didinginkan dalam desikator, kemudian bersama

tutupnya ditimbang (W3) gram, lalu kadar airnya dihitung dengan

rumus :
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berat air (w2 - w3)
w= x 100% = x 100% (5.1)

berat tanah kering (w3 - w0

dengan : w = kadar air (%)

Wi = berat cawan timbang (gram)

w2 = berat tanah basah + cawan timbang (gram)

W3 = berat tanah kering + cawan timbang (gram)

5.4.2. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah

Langkah kerja pemeriksaan berat jenis tanah adalah sebagai berikut :

1. Phicnometer dibersihkan bagian luar dan dalamnya kemudian

ditimbang bersama tutupnya (wi).

2. Menyiapkan contoh tanah yang akan diperiksa, yaitu tanah yang

sudah kering dari oven, ditumbuk dengan mortar kemudian disaring

dengan ayakan no. 10.

3. Sampel tanah pada butir (2) dimasukkan ke dalam phicnometer dan

ditimbang beratnya, yaitu berat phicnometer + tanah (W2).

4. Air destilasi dimasukkan ke dalam phicnometer yang sudah diisi

tanah kering sampai ± 2/3 penuh, kemudian direbus dengan hati-hati

selama lebih ± 10 menit. Sekali-kali phicnometer dimiringkan untuk

membantu keluarnya udara yang terperangkap diantara butir-butir

tanah, kemudian didinginkan.

5. Air destilasi ditambah sampai penuh ke dalam phicnometer,

kemudian ditutup. Bagian luar phicnometer dibersihkan dengan kain

kering dan ditimbang (W3) dan suhu pada saat penimbangan diukur

dengan thermometer (t°C).
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6. Phicnometer segera dikosongkan dan dibersihkan, kemudian diisi

penuh air destilasi, ditutup, bagian luarnya dibersihkan sampai

kering dan ditimbang (w4).

Rumus yang dipakai :

berat butir (W2 - Wj)
Gs= = (5.2)

berat air pada vol. yg sama (W4 - Wi) - (W3 - W2)

dengan : Gs = berat jenis tanah

wi = berat picnometer (gram)

W2 = berat picnometer + tanah (gram)

W3 = berat picnometer + tanah + air (gram)

W4 = berat picnometer + air (gram)

5.4.3. Pemeriksaan Batas Konsistensi (Atterberg Limit)

1. Batas Cair Tanah

Cara yang dipakai untuk menentukan batas cair tanah pada penelitian ini

yaitu menggunakan kerucut jatuh dengan alat "Cone Penetrometer".

Langkah kerja pemeriksaan batas cair tanah seperti berikut ini.

1. Contoh tanah yang lolos saringan no.40 dimasukkan ke dalam cawan

porselin dan dicampur dengan air destilasi, kemudian diaduk dengan

spatel sampai homogen.

2. Tanah yang sudah homogen dimasukkan ke dalam cawan logam

menggunakan spatel sambil dipukul-pukul ke lantai agar pengisian

tanah merata. Setelah rata, cawan diletakkan di atas alat cone

penetrometer, kemudian jarum pada cone penetrometer dijatuhkan ke

dalam cawan dan diukur masuknya jarum ke dalam cawan tersebut.
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3. Pengujian tadi dilakukan sebanyak 6 kali dengan penambahan air

destilasi lebih banyak dari pengujian sebelumnya, masing-masing

percobaan dicari kadar airnya.

Setiap data hubungan antara kadar air setelah 5 detik dan penetrasi

kerucut pada alat cone pentrometer masuk sedalam 20 mm merupakan satu

titik dalam grafik, dengan penetrasi sebagai asbis (dalam skala log) dan

kadar air sebagai ordinat (dalam persen dengan skala biasa). Garis lurus

hubungan ditarik dari titik-titik yang diperoleh. Batas cair tanah adalah kadar

air yang diperoleh pada perpotongan garis penghubung tersebut dengan garis

vertikal pada penetrasi keempat.

2. Batas Plastis Tanah

Langkah kerja pemeriksaan batas plastis tanah seperti berikut ini.

1. Sampel tanah diambil kira-kira 100 gram yang lolos saringan no.40

lalu dimasukkan ke dalam cawan porselin dan campur dengan air

sedikit demi sedikit diaduk dengan spatula hingga homogen.

Campuran ini harus berada dalam keadaan plastis, dengan ciri

sebagai berikut :

a. tanah tersebut mudah dibentuk,

b. tanah tersebut tidak mengotori tangan bila dipegang,

c. tanah tersebut tidak lengket dengan kaca, dan

d. apabila digiling hingga 3 mm tanah tersebut mulai kelihatan

reta-retak.
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2. Tanah plastis tersebut digiling hingga mencapai 3 mm dan kelihatan

mulai retak.

3. Gilingan tanah tersebut dimasukkan ke dalam cawan timbang

sebanyak 8 buah, duakaleng kemudian dicari kadar airnya,

5.4.4. Indeks Plastisitas (IP)

Penentuan indeks plastisitas tanah didapat berdasarkan hasil dari

pengujian batas cair dan batas plastis. Nilai indeks plastisitas adalah nilai

batas cair dikurangi nilai batas plastis.

5.4.5. Distribusi Ukuran Butiran

Distribusi ukuran butiran adalah suatu cara menentukan prosentase

ukuran butir-butir tanah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk

menentukan gradasi tanah dan klasifikasi tanah. Ada dua macam cara yang

umum dipergunakan dalam penentuan butir tanah yaitu dengan menggunakan

analisa hidrometer dan analisa saringan.

1. Analisa Hidrometer

Langkah kerja analisa hidrometer adalah seperti berikut ini.

a. Membuat larutan standar

1. Reagen (water glass) diambil sebanyak 2 gram, kemudian dilarut-

kan dalam 300cc air destilasi hingga larut padagelas ukur (A).

2. Larutan standar ini dibagi menjadi dua bagian, yang satu bagian

dimasukkan dalam tabung kapasitas 1000 cc tabung (B), sedangkan

yang sebagian lagi tetap berada dalam gelas A (gelas ukur

semula).
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b. Membuat suspensi (campuran sampel tanah dengan larutan standar)

1. Sampel tanah diambil sebanyak ± 50 gram kering, kemudian

dimasukkan dalam gelas ukur (A) rendam sampai ±30 menit, lalu

dihancurkan dengan mixer selama 10 menit.

2. Suspensi dimasukkan ke dalam gelas pengendapan (tabung C).

c. Pembacaan hidrometer

1. Pembacaan dilakukan pada setiap interval waktu 2, 5, 30, 60, 250

dan 1440 menit, dari To.

2. Pembacaan hidrometer dilaksanakan setelah suspensi dikocok

sebanyak 60 kali, jam pada waktu meletakkan suspensi tersebut

dianggap sebagai To.

3. Cara melakukan pembacaan adalah sebagai berikut :

a. kira-kira 20 atau 25 detik sebelum pembacaan, hidrometer

dari tabung gelas ketiga diambil, lalu dicelupkan secara hati-

hati dan pelan-pelan sampai mencapai kedalaman taksiran

yang akan terbaca, kemudian hidrometer tersebut dilepaskan

(jangan sampai timbul goncangan). Pada saatnya skala yang

ditunjuk oleh puncak miniskus muka air dibaca = Ri

(pembacaan belum dikoreksi).

b. Setelah dibaca, secara pelan-pelan dipindahkan ke dalam

silinder kedua. Dalam air tabung gelas kedua ini skala

hidrometer dibaca = R2 (koreksi pembacaan).
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c. Setelah pembacaan hidrometer selesai, dilakukan pengamatan

suhu suspensi dengan termometer.

4. Setelah pembacaan terakhir, larutan dituangkan di atas ayakan

no.200, kemudian sampel tanah yang tertahan di atas ayakan ini

dicuci dengan menggunakan kuas sampai air yang keluar dari

ayakan benar-benar bersih. Hasil pencucian ini digunakan sebagai

sampel pada analisa saringan.

Hitungan

1. Hitungan ukuran butir-butir kasar terbesar D (mm), yang ada dalam

suspensi pada kedalaman efektif L (cm). Untuk setiap saat pembacaan

T (menit) dengan rumus:

/ LD = K V (5.3)

dengan : D = diameter butiran (mm)

K = konstanta yang besarnya dipengaruhi oleh temperatur

suspensi dan berat jenis butir.

L = kedalaman efektif hidrometer (cm)

T = saat pembacaan (menit)

2. Hitungan prosentase berat (P) dari butir yang lebih kecil daripada (D)

terhadap berat kering seluruh tanah yang diperiksa dengan rumus

sebagai berikut :



37

Rx a

P= x 100 (5.4)
W

dengan : P = prosentase berat butir yang lebih kecil (%)

R = pembacaan hidrometer terkoreksi

W= berat kering tanah (gram)

a = angka koreksi

2. Analisa Saringan

Langkah kerja analisa saringan seperti berikut ini.

1. Dari percobaan dengan Analisa Hidrometer kita sudah mendapatkan

butiran tanah yang tertinggal pada saringan no.200 yang sudah

dikeringkan.

2. Sisa butir tanah tersebut ditimbang = Ws, kemudian dilakukan

penyaringan dengan menggunakan saringan dengan urutan dari atas,

no.10, 20, 40, 60, 140, 200 dan bawah sendiri pan.

3. Butir-butir tanah yang tertahan pada tiap saringan ditimbang, lalu

dicatat dan dimasukkan dalam tabel hitungan.

5.5. Pemeriksaan Sifat Mekanik Tanah

5.5.1. Uji Pemadatan (Percobaan Proctor)

Langkah kerja uji pemadatan seperti berikut ini.

a. Persiapan Benda Uji

1. Tanah yang sudah kering disiapkan, kemudian gumpalan-

gumpalannya dihancurkan dengan palu karet atau kayu di atas

loyang.
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2. Tanah yang sudah hancur diayak dengan saringan no.4.

3. Sampel tanah sebanyak 6 buah dipisahkan masing-masing seberat

2 kg dan 2 buah sampel masing-masing seberat 2,5 kg , lalu

dimasukkan ke dalam kantong plastik.

4. Tanah bagian pertama dalam loyang kemudian dicampur dengan

air sebanyak 5% (100 cc), kemudian diaduk sampai merata dan

dimasukkan dalam plastik lalu diikat. Untuk selanjutnya tanah

bagian kedua ditambah dengan 10% (200 cc), bagian ketiga 15%

(300 cc), bagian keempat 20% (400 cc), bagian kelima 25% (500

cc) dan bagian keenam 30% (550 cc).

5. Sampel tanah tersebut disimpan selama kurang lebih 24 jam, agar

didapat kadar air yang benar-benar merata.

b. Jalannya Percobaan

1. Mold standar ditimbang dengan timbangan ketelitian 1 gram dan

diberi tanda agar tidak tertukar.

2. Collar dipasang, mur dikencangkan penjepitnya dan ditempatkan

pada tumpuan yang kokoh.

3. Salah satu sampel tanah diambil dari dalam kantong plastik yang

sudah dipersiapkan, kemudian dimasukkan ke dalam mold sampai

setengah tinggi lalu ditumbuk dengan palu standar (5,5 lb)

sebanyak 25x pukulan secara merata, sehingga setelah memadat

tanah tersebut mengisi 1/3 tinggi mold.
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4. Hal yang sama dilakukan untuk lapisan kedua dan ketiga sehingga

lapisan yang terakhir mengisi sebagian collar.

5. Collar dilepaskan dan diratakan kelebihan tanah dengan

menggunakan pisau perata.

6. Mold dan tanah ditimbang dan dicatat beratnya,

7. Contoh tanah dikeluarkan dengan menggunakan extruder lalu

sebagian tanah pada bagian atas, tengah dan bawah untuk dicari

kadar airnya.

8. Prosedur 3 sampai 7 diulangi untuk sampel tanah yang lain,

kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam formulir

(tabel) sehingga didapatkan 6 buah data pemadatan.

c. Hitungan

• Menggunakan tabel pada pelaksanaan percobaan.

• Membuat grafik hubungan antara Yd dengan w, dan e dengan w.

• Membuat grafik ZAV sebagai kontrol.

5.5.2. Uji CBR Laboratorium

Alat-alat yang digunakan.

1. Mesin penetrasi minimal berkapasitas 4,45 ton (10.000 lb) dengan

kecepatan penetrasi sebesar 1,27 mm (0,05") per menit.

2. Cetakan logam berbentuk silinder dengan diameter dalam 152,4 ±

0,6609 mm (6" ± 0,0026") dengan tinggi 177,8 ± 0,13 mm (7" ±

0,005"). Cetakan harus dilengkapi dengan leher sambung dengan
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tinggi 50,8 (2,0") dan keping alas logam yang berlubang-lubang

dengan tebal 9,53 mm (3/8") dan diameter lubang tidak boleh lebih

dari 1,59 mm (1/16").

3. Piringan pemisah dari logam ("spencer disk") dengan diameter

150,8 mm (515/16") dengan tebal 61,4 mm (2,416").

4. Alat penumbuk sesuai dengan cara pemeriksaan pemadatan.

5. Alat pengukur pengembangan ("swell") yang terdiri dari keping

pengembangan yang berlubang-lubang dengan batang pengatur, tripot

logam dan arloji penunjuk.

6. Keping beban dengan berat 2,27 kg (5 pound) dengan diameter 194,2

mm (21/8").

7. Torak penetrasi logam berdiameter 49,5 mm (1,95") luas 1935 mm2

(3 in2) dan panjangnya tidak kurang dari 101,6 mm (4").

8. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram dan 0,01 gram.

9. Peralatan bantu lain (talam, alat perata, bak perendam, dll).

Langkah kerja uji CBR seperti berikut ini.

a. Persiapan benda uji

1. Contoh tanah kering udara seperti yang digunakan pada percobaan

pemadatan dengan proctor diambil sebanyak 5 kg.

2. Tanah tersebut dicampur dengan air sampai kadar air optimum.

Untuk mencapai kadar air optimum diperlukan penambahan air

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

100+ B

Penambahan air = 5000 { -1} (5.5)
100 + A
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dengan : A = kadar air mula-mula (%)

5000 = jumlah contoh (gram)

B = kadar air optimum (%)

3. Setelah diaduk hingga rata, contoh tanah tadi dimasukkan dalam

kantong plastik, diikat kemudian diamkan selama 24 jam.

4. Cetakan (mold) ditimbang lalu catat beratnya. Cetakan dipasang

pada keping alas dan dimasukkan ke dalam "spencer disk",

kemudian kertas filter dipasang di atasnya.

5. Contoh tanah yang sudah dicampur air dipadatkan pada keadaan

optimum ke dalam cetakan, kemudian dilaksanakan pemadatan

sesuai dengan percobaan pemadatan.

6. Leher sambungan (collar) dibuka dan tanah diratakan dengan

pisau. Lubang-lubang yang mungkin terjadi karena lepasnya butir-

butir kasar ditambal dengan bahan yang lebih halus. Benda uji

beserta cetakannya ditimbang kemudian catat beratnya.

7y/Untuk pemeriksaan CBR yang direndam (Soaked CBR) harus

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. keping pengembangan di atas benda uji dipasang dan kemudian

dipasang pula keping pemberat yang dikehendaki (4,5 kg atau

10 lbs) atau sesuai keadaan beban perkerasan. Cetakan beserta

beban direndam di dalam air sehingga air dapat meresap dari

atas maupun bawah. Tripod dipasang beserta arloji penunjuk

pengembangan. Pembacaan pertama dicatat dan benda uji
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dibiarkan selama 96 jam. Pada akhir perendaman dicatat

pembacaan arloji pengembangan.

b. Cetakan dikeluarkan dari bak air dan dimiringkan selama 15

menit supaya air permukaan mengalir habis. Selama

mengeluarkan air permukaan benda uji supaya dijaga agar tidak

terganggu.

c. Beban dari keping alas diambil kemudian benda uji ditimbang.

Benda uji CBR yang direndam telah siap untuk diperiksa.

b. Jalannva percobaan

1. Benda uji beserta keping alas diletakkan di atas mesin penetrasi.

Keping pemberat diletakkan di atas permukaan benda uji seberat

minimal 4,5 kg.

2. Torak penetrasi dipasang dan diatur pada permukaan benda uji

sehingga arloji beban menunjukkan beban permulaan sebesar 4,5

kg. Pembebanan permulaan ini diperlukan untuk menjamin bidang

sentuh yang sempurna antara permukaan benda uji dengan torak

penetrasi.

3. Pembebanan diberikan secara teratur sehingga kecepatan

penetrasi mendekati kecepatan 1,27 mm/menit (0J05"/menit).

Pembacaan pembebanan dilakukan pada interval penetrasi

0,025" (0,64 mm).

4. Benda uji dikeluarkan dari cetakan dan kadar airnya dihitung.
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c. Hitungan

1. Pengembangan (swell) ialah perbandingan antara perubahan

tinggi selama perendaman terhadap tinggi mula-mula, dinyatakan

dalam (%).

2. Pembebanan dalam (lbs) dihitung dan digambar grafik beban

terhadap penetrasi. Pada beberapa keadaan permulaan kurva

beban cekung akibat kurang ratanya pemadatan atau sebab-sebab

lain. Dalam keadaan ini titik nolnya harus dikoreksi.

3. Dengan menggunakan beban yang sudah dikoreksi pada 2,54 mm

(0,1") dan 5,08 mm (0,2"), harga CBR dihitung dengan cara

membagi beban standar masing-masing 70,31 kg (1000 psi) dan

105,47 kg (1500 psi), dan dikalikan dengan 100%. Umumnya nilai

CBR diambil pada penetrasi 0,1".

5.5.3. Uji Triaksial

Alat-alat yang digunakan adalah :

1. sel triaksial dengan dinding transparan dan perlengkapannya,

2. alat untuk memberikan tekanan yang konstan pada cairan dalam sel

dengan ketelitian 0,1 atau 0,05 kg/cm2,

3. alat kompresi untuk menekan benda uji secar aksial, dengan

kecepatan yang dapat diatur antara 0,05 - 7,7 mm/menit,

4. arloji ukur untuk mengukur pemendekan aksial benda uji,

5. membran karet yang sesuai dengan ukuran benda uji, alat peregang

membran dan gelang karet pengikat,
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6. Cetakan tanah, gergaji, alat bubut tanah dan sebagainya, dan

7. alat-alat pemeriksaan kadar air tanah.

Langkah kerja uji triaksial seperti berikut ini.

a. Benda uji

1. Benda uji yang perlu disediakan sekurang-kurangnya 3 buah.

2. Benda uji berupa silinder tanah dengan perbandingan antara

tinggi dan diameter antara 2:1 dan 3:1.

3. Diameter minimum benda uji adalah 3,73 cm.

b. Persiapan benda Uji

1. Bila contoh tanah yang diperiksa adalah contoh asli dari tabung

contoh (Undisturb) yang diameternya sudah sesuai dengan benda

uji yang diinginkan, maka contoh tanah dari tabung dikeluarkan,

didorong dengan alat pengeluar contoh masuk tabung cetak belah.

Benda uji dipotong rata bagian atas dan bawahnya. Bila perlu

permukaan yang tidak rata dapat ditambal, kemudian dari tabung

cetak dikeluarkan.

2. Bila contoh tanah asli ukurannya lebih besar dari benda uji yang

diinginkan, contoh tanah dibentuk/dipotong dengan pisau atau

gergaji kawat, atau dibubut sehingga didapat ukuran yang

diinginkan.

3. Bila contoh tanah berupa tanah padat buatan, maka dapat berupa :

a. contoh tanah yang rusak (gagal dalam persiapan/pelaksanaan

percobaan) dapat dibentuk kembali dengan tanah dimasukkan
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dalam kantong plastik/karet, diremas dengan jari sampai rata

seluruhnya. Bertambahnya udara dalam pori tanah dihindari,

kemudian dibentuk kembali dan dipadatkan dalam cetakan

sehingga kepadatannya sama dengan aslinya.

b. Contoh tanah padat buatan dapat diperoleh dengan memadatkan

contoh tanah dengan kadar air dan kepadatan sesuai dengan

yang diinginkan. Pemadatan dapat dilaksanakan dengan

menumbuk tanah pada silinder pemadatan, kemudian didorong

keluar dengan alat pengeluar contoh masukkan tabung contoh

atau dapat pula dengan dipotong dan dibubut.

4. Diukur dengan teliti dan dicatat ukuran diameter dan tinggi dari

benda uji. Juga benda uji ditimbang untuk menghitung berat

volume benda uji.

c. Pemasangan benda uji

1. a. Benda uji ditaruh di atas tutup bawah benda uji (specimen cap),

kemudian tutup atas diletakkan di atas benda uji.

b. Peregang membran digunakan (divakum), membran diselubung-

kan pada benda uji dan membran diikat pada tutup atas maupun

bawah dengan gelang karet pengikat.

Untuk menjamin rapat air dapat dioleskan pelumas pekat

(silicon grease) pada tepi tutup benda uji.

2. Benda uji yang sudah dibungkus membran pada tumpuan pada

dasar sel triaksial dipasang dan diatur agar kedudukannya benar-

"-*-v
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benar sentris. Dinding sel triaksial dipasang dan ditutup atasnya,

dengan mula-mula piston beban dibuat bebas terhadap benda uji.

3. a. Sel triaksial diisi dengan air dan diberikan tekanan air ini

(tekanan sel) sampai harga yang diinginkan.

b. Pemutar tangan diatur agar piston beban hampir (belum)

menempel benda uji. Arloji ukur cincin beban dibaca dan

dicatat, yang akan mengukur gaya akibat tekanan ke atas oleh air

sel dalam piston, berat piston dan gesekan, yang dipakai

sebagai koreksi pada pembacaan beban selanjutnya.

c. Diatur lagi sehingga piston beban mulai menempel benda uji.

d. Arloji cincin beban diatur, sehingga dengan diperhitungkan

koreksi tersebut tadi arloji membacanol.

e. Arloji regangan/pemendekan benda uji diatur pada pembacaan

nol.

d. Pembebanan

1. Mesin beban dijalankan dengan kecepatan 0,5 - 2 persen/menit.

Pembacaan arloji ukur cincin beban dan arloji ukur pemendekan

benda uji dibaca dan dicatat.

Pembacaan arloji ukur pemendekan dilakukan dengan interval 20

sampai hitungan ke 56 (jika tanah berlum pecah).

2. Setelah selesai pembacaan, mesin beban dihentikan, air

dikeluarkan dalam sel, kemudian sel dibuka dan benda uji

dikeluarkan.



3. Dengan cara yang sama dikerjakan benda uji kedua dan ketiga

dengan tekanan sel yang berbeda besarnya.

e. Hitungan :

1. Rumus-rumus yang dipergunakan dalam perhitungan adalah

sebagai berikut :

Ao = l/4x7txd2xLo (5.6)

s = AL/Lo (5.7)

A = Ao/(l-s) (5.8)

P = kalibrasi x Proving Ring = 0,162 x PR (5.9)

ai-a3 = P/A (5.10)

ai = (P/A) + a3 (5.11)

dengan Ao = luas benda uji mula-mula (cm2)

A = luas benda uji terkoreksi (cm2)

d = diameter benda uji (cm)

Lo = tinggi benda uji mula-mula (mm)

P = beban aksial (kg)

PR = Proving Ring

s = regangan (%)

AL = deformasi vertikal (mm)

<3i-cj3 = tekanan deviator (kg/cm2)

oi = tegangan utama mayor (kg/cm2)

03 = tegangan utama minor (kg/cm2)

Grafik hubungan antara tegangan deviator dan regangan

digambar, dengan tegangan deviator sebagai ordinat dan
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regangan sebagai absis, dari grafik ini dicari tegangan deviator

dan regangan yang memecahkan benda uji.

2. Lingkaran Mohr digambar dari tegangan pada saat pecah pada

salib sumbu dengan tegangan geser sebagai ordinat dan tegangan

normal sebagai absis.

3. Lingkaran-lingkaran Mohr digambar dengan cara yang sama bagi

benda-benda uji lainnyayang telah diperiksa .

4. Garis singgung persekutuan yang menyinggung lingkaran-

lingkaran Mohr digambar. Garis ini disebut garis selubung

("strength envelope" atau "failure envelope"). Menentukan nilai

kohesi (c), yaitu perpotongan garis keruntuhan pada sumbu

vertikal.

Untuk mendapatkan besarnya sudut gesek dalam (cp) dan kohesi

(c) dengan menggunakan lingkaran Mohr, secara grafis dapat

digambarkan sebagai berikut :



49

(kg/cm2)

031 O32 O33 Oil Oi2 an (kg/cm2)

Gambar 5.2. Garis selubung Lingkaran Mohr

Sumber : Mekanika Tanah, Djatmiko Soedarmo, 1997

•y

dengan : 031 = tegangan sel ke-1 (kg/cm )

032 = tegangan sel ke-2 (kg/cm2)

CJ33 = tegangan sel ke-3 (kg/cm )

an = tegangan utama ke-1 (kg/cm2)

CJ12 = tegangan utama ke-2 (kg/cm2)

an = tegangan utama ke-3 (kg/cm2)

Nilai sudut gesek dalam (cp) dan kohesi (c) dapat juga dicari

dengan menggunakan cara modifikasi garis selubung.

Persamaan hubungan 01 dan 03 pada kondisi runtuh/pecah :

oi = 03 tg2(45° + e/2) + 2.c.tg(45° + 6/2) (5.12)

Persamaan tersebut sama dengan :

1 + sin 6 cos 9
01 = 03. + 2.c.

1 - sin 8 1 - sin 9

(5.13)
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jika diuraikan akan didapatkan :

1/2 (01 -03) = c.cos9 + 1/2 (01 +03).sine (5.14)

Bila dimisalkan : c.cos9 = d ; dan sin 8 = tgp

Persamaan di atas menjadi :

1/2 (01 -03)= d+ 1/2 (oi +o3).tgp (5.15)

Oi _ 03

(kg/cm2)

(1) (2) (3)

Gambar 5.3. Modifikasi Garis Selubung

Oi +03

(kg/cm2)

Dari gambar diukur besarnya nilai p dan nilai d , maka dapat

ditentukan besarnya nilai sudut gesek dalam (8) dan kohesi (c),

yaitu

sin 8 = tg p

8 = arc sin (tg P)

c.cos 6 = d

d / cos8

(5.16)

(5.17)


