
BAB II

DINDING DIAFRAGMA

2.1. PENGERTIAN

Dinding diafragma didefinisikan sebagai selaput beton bertulang yang relatif tipis

yang dicor ke dalam suatu parit, dengan sisi-sisi parit tersebut sebelum dicor didukung

oleh tekanan hidrostatik dari air yang dicampur dengan bentonit.(R.F. Craig), yang

merupakan suatu membran buatan dengan suatu ketebalan dan kedalaman tertentu

(Wiratman Wangsadinata), dan dibuat menerus di dalam tanah, dengan pelaksanaan

pembuatannya dilakukan dari permukaan tanah asli dan sebelum penggalian ruang bawah

tanah dimulai (Gouw Tjie-Liong).

2.2. PENGGUNAAN

Dinding diafragma merupakan suatu struktur bawah tanah yang dapat digunakan

untuk pembuatan ruang bawah tanah, jalan bawah tanah, stasiun bawah tanah, dan Iain-

lain. Apabila digunakan sebagai ruang bawah tanah pada gedung maka dinding diafragma

ini dapat berfungsi sebagai dinding penahan tanah sekaligus sebagai dinding "basement".



Fungsi utama dari dinding diafragma adalah sebagai berikut ini.

1. Memikul tekanan tanah dan tekanan hidrostatik horisontal yang besar termasuk pada

waktu gempa.

2. Memikul paling tidak sebagian dari beban vertikal tetap (beban gravitasi).

3. Menutup lapisan-lapisan pembawa air sehingga mencegah mengalimya air tanah ke

dalam galian.

Pada pekerjaan pembuatan dinding diafragma dikenal dua macam sistem, yaitu:

1. "The Continuous Bored Pile Diaphragm", yaitu dinding dengan tiang beruntun yang

dapat berfungsi sebagai pondasi maupun sebagai dinding diafragma.

2. "Mud Filled Bored Hole", yaitu dinding diafragma yang diisi dengan lumpur beton.

( Pada penulisan ini hanya akan dibahas sistem ke-2.)

Penggunaan pertama dinding diafragma ini muncul pada tahun 1959, yaitu pada

pembuatan bendungan "Santa Maria" di Dolomites, Italia. Kemudian setelah itu mulai

digunakan untuk "basement" bangunan gedung.

Contoh bangunan gedung di Indonesia yang menggunakan dinding penahan tanah

diafragma adalah Menara Merdeka yang terletak di Jl. Thamrin, Jakarta.

Kegunaan lainnya dari dinding diafragma selain sebagai dinding "basement" adalah

sebagai berikut:

1. jalan bawah tanah

2. terowongan

3. dermaga

4. instalasi air

5. Bendungan, dan Iain-lain



2.3. BAHAN-BAHAN PENDUKUNG

Pembuatan dinding diafragma membutuhkan berbagai macam bahan selain tulangan

dan beton, yang paling khusus dari dinding diafragma ini adalah digunakannya "slurry

bentonite", sehingga dinding ini disebut juga dinding "slurry" atau "slurry wall". Disini

akan dijelaskan mengenai bahan-bahan pendukung dinding diafragma.

2.3.1 Slurry Bentonite

1. Pengertian Umum

"Slurry bentonite" atau lumpur bentonit merupakan salah satu bahan yang digunakan

pada pembuatan dinding diafragma. "Slurry bentonite" digunakan untuk menahan

dinding galian agar tetap stabil, karena dengan adanya tekanan hidrostatik dari "slurry",

maka kerontokan dari butiran tanah dan keruntuhan dinding dapat diatasi. Oleh karena

itu "slurry bentonite" dapat dikatakan sebagai "stabilizing solution". Pada pembuatan

dinding diafragma selama tahap penggalian tanah dilaksanakan, "slurry" dialirkan ke

dalam parit untuk menggantikan posisi tanah.

2. Slurry Bentonite dan Hubungannya dengan Dinding Diafragma

Diatas muka air tanah kohesif, suatu lubang dapat bertahan untuk tidak longsor

dengan adanya kekuatan geser dari tanah tersebut. Kohesif yang kecilpun sudah cukup

untuk menimbulkan gaya-gaya gesek di antara butir-butir tanah yang dapat

mempertahankan butir-butir itu untuk tidak terlepas satu sama lainnya, sedangkan pada

tanah non kohesif (misalnya pasir dan kerikil), jatuhnya satu butir tanah memacu butir-
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butir lainnya untuk terlepas dan mengakibatkan longsornya seluruh dinding lubang

tersebut.

Di bawah muka air tanah bekerja gaya-gaya yang sama seperti di atas muka air

tanah, hanya disini terdapat gaya aliran air yang arahnya masuk ke dalam lubang atau ke

luar dari lubang. Apabila air mengalir ke dalam lubang, butiran tanah akan terbawa oleh

aliran, jika kekuatan kohesif tanah tidak mampu menahannya. Setelah permukaan di

dalam lubang naik dan mencapai muka air tanah, gaya aliran berhenti bekerja dan

keadaannya sama seperti pada tanah yang kering di atas muka air tanah, kecuali butir

tanah sekarang mengalami gaya angkat karena butir tanah itu terendam air. Apabila

lubang berisi air sedemikian rupa sehingga muka air di dalam lubang lebih tinggi dari

muka air tanah, maka aliran air yang terjadi adalah untuk mempertahankan butir-butir

tanah supaya tidak jatuh sehingga dapat memantapkan dinding lubang.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa mempertahankan dinding lubang agar

tidak longsor selama proses pemboran atau penggalian dapat dilakukan dengan mengisi

lubang tersebut dengan air sedemikian rupa, sehingga air di dalam lubang selalu berada di

atas muka air tanah. Selanjutnya lubang atau parit tersebut dapat dibiarkan terbuka untuk

jangka waktu yang tidak terbatas, asalkan selama itu muka air di dalam lubang tetap

dipertahankan lebih tinggi dari muka air tanah.

Jika sekarang air tanah tersebut digantikan dengan "slurry bentonite", maka efek

pemantapan dinding lubang atau parit akan terjadi lebih efektif, mengjngat hal-hal

sebagai berikut ini.
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1. "Slurry bentonite" mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada air (1,05-1,10),

sehingga memberi tekanan yang lebih besar terhadap dinding lubang, maka akan

didapat efek pemantapan yang lebih besar.

2. Larutan "slurry bentonite" secara perlahan-lahan merembes ke dalam pori-pori tanah

sambil mengendapkan partikel-partikel koloid di dalamnya, disusul dengan

terbentuknya suatu lapisan lempung tipis pada permukaan dinding. Lapisan lempung

permukaan ini sangat kedap air, sehingga tekanan dari "slurry" dapat bekerja penuh

pada permukaan dinding lubang, yang akan menghasilkan efek pemantapan dinding

yang maksimal. Lapisan yang terpenetrasi oleh partikel-pertikel koloid ini sering

disebut "Bentonite Cake" atau tahu beton (gambar 2.1).

3. Karena "slurry bentonite" mempunyai berat jenis dan kekentalan yang lebih tinggi dari

air maka selama proses pengeboran, hasil galian ("cutting") dapat dipertahankan

dalam larutan dan terbawa dengan mudah dalam sirkulasi "slurry bentonite".

4. Pada dinding lubang terbentuk lapisan permukaan yang sangat kedap air, maka "slurry

bentonite" tidak kehilangan kadar airnya dengan cepat.

Keunggulan "slurry-bentonit" terhadap air dalam memantapkan dinding lubang

atau parit, terletak pada sifat "thixotropy" dari "slurry-bentonit", yaitu:

1. "Lubrycity" (bersifat seperti pelumas)

2. "Thickening" (bersifat menebal/mengembang)

3. "Gelling" (bersifat seperti agar-agar/semi solid)

4. "Plastring/sealing ability" (bersifat dapat melapis)
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Dengan kata lain, bahwa "slurry-bentonit" mempunyai sifat dapat menjadi cair

apabila diaduk-aduk dan kembali menjadi agar-agar (gel) apabila didiamkan. Gel yang

kedap air inilah yang terbentuk didalam pori-pori tanah membentuk tahu lumpur (gambar

2.1). Supaya tekanan "slurry-bentonit" pada dinding lubang atau parit tersebut cukup

efektif, pada umumnya permukaan lumpur didalam lubang harus berada paling sedikit

1,00 meter diatas permukaan air tanah.

Soil I Slurry

Colloid
particle

®SR5r

»?
(b) (c)

gambar 2.1. Pembentukan tahu lumpur
a) pengendapan partikel koloid
b) agar-agar (gel) membentuk tahu lumpur
c) pembentukan lapisan permukaan yang kedap air

3. Kehilangan Slurry dalam Parit

Pada kondisi tanah di sekitar parit yang mempunyai permeabilitas tinggi, kehilangan

"slurry" dalam jumlah besar akan terjadi. Kehilangan "slurry" tersebut tidak hanya akan

tegantung pada kondisi tanah saja, juga pada kualitas dari "slurry", konsentrasi mineral

dan waktu yang dibutuhkan oleh "slurry" untuk membentuk tahu beton sebagai lapisan

"impermeabel", dan adanya air tanah. Untuk membantu proses terbentuknya lapisan film,
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harus diadakan kontrol terhadap berat jenis dari "slurry". Berat jenis "slurry"

berpengaruh pada pencoran, yaitu bila berat jenis dari larutan "slurry" bertambah, maka

perbedaan berat jenis antara beton dengan "slurry" berkurang, sehingga menyulitkan

pencoran atau dapat menyebabkanpencoran tidak merata.

Pada gambar 2.2.a, terlihat tanah dengan beberapa lapis tanah yang terdiri dari

lempung-pasir-lempung-batuan, dengan lapisan lempung pertama merupakan lapisan

"impermeabel", pada lapisan kedua terdapat air tanah, lapisan ketiga merupakan lempung

dengan "permeabilitas" rendah, dan lapisan keempat merupakan lapisan batuan yang

mempunyai kadar air tanah yang sedikit. Penggalian parit mendapat hambatan ketika

mencapai lapisan batuan. Pada gambar 2.2b kehilangan "slurry" pada jumlah besar mulai

terjadi setelah melalui lapisan batuan tersebut. Penurunan muka "slurry" sampai pada

lapisan pasir, mengakibatkan mengalimya air tanah dari lapisan pasir (gambar 2.2.c) ke

dalam parit, kemudian diikuti dengan keruntuhan pada dinding dari parit yang

mengakibatkan dinding parit tidak lurus lagi (gambar 2.2.d). Kejadian ini dapat dihindari

dengan menjaga permukaan "slurry" tetap berada diatas muka air tanah dan dengan

menambah bahan aditif untuk mempercepat terjadinya "thixotropix gellation" pada

lapisan batuan.
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gambar 2.2. Kehilangan slurry dalam parit
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4. Komposisi Slury

Komposisi yang paling mudah untuk "slurry-bentonit" ialah dengan mencampur air

dengan bentonit, tetapi berdasarkan hambatan-hambatan yang ada di lapangan dan

ditinjau dari segi ekonomi, lebih baik ditambah aditif yang sesuai dengan keadaan di

lapangan yang sebenamya. Material dasar yang digunakan adalah air, bentonit, "Carboxy

Methyl Cellulose", dan "dispersant agent" (zat pelarut).

a. Air

Air yang digunakan adalah air yang mengandung kotoran atau "impurities" seminim

mungkin dan bila mungkin dengan derajat keasaman (ph) netral. Karena "slurry" terdiri

dari sebagian besar air, dan air merupakan faktor penting yang menentukan kualitas dari

"slurry", maka diperlukan pengujian yang teratur terhadap mutu air yang digunakan.
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Penggunaan air asin / laut sebaiknya dihindari, karena umumnya mengandung Natrium

Clorida 35 gr/ liter, yang akan mengurangi kemampuan mengembang dari bentonit.

b. Bentonite

Bentonite adalah sejenis lempung mineral "clayies mineral" yang sebagian besar

terdiri dari montomorillonite dan berbentuk butiran berwama muda ( dapat abu-abu

muda atau coklat muda), bentonite merupakan material yang penting dalam "slurry"

karena mempunyai sifat viskositas yang cukup, "thixotropic", dan kemampuan untuk

membentuk lapisan film yang merupakan syarat utama sebagai "stabilizing solution". Jika

konsentrasi bentonit terlalu rendah maka slurry tidak dapat berfungsi secara efektif.

c. Carboxy Methyl Celulose

Carboxy Methyl Celulose ( selanjutnya disebut CMC) merupakan bahan sintesis

berbentuk bubuk berwama putih. CMC dipakai sebagai bahan aditif dalam "slurry

bentonite" untuk meningkatkan viskositas dan kemempuan untuk membentuk lapisan

film. Penambahan CMC pada "slurry" mengakibatkan penurunan viskositas yang telah

terjadi beberapa saat dapat dikurangi.

d. Dispersants Agent (pelarut)

1). Ferrochrome Lignin Sulfonate

Ferrochrome Lignin Sulfonate (selanjutnya disebut FLS) merupakan pelarut

berbentuk bubuk berwama hitam. FSL berguna menurunkan viskositas dari "slurry" dan

memungkinkan 'slurry" dapat dipakai kembali. Bubuk ini efektif bekerja dengan

konsentrasi antara 0,1 % - 0,3 % dengan pemakaiannya yang sedikit, maka harga

pelaksanaan proyek dapat ditekan. Secara umum campuran lempung, lanau, pasir,
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salinitas (kadar garam), dan kalsium ke dalam lamtan akan menurunkan mutu dari

lamtan. Pada saat lempung atau lanau lamt ke dalam lamtan "slurry", viskositas akan

naik dan lapisan film yang terbentuk dalam parit menjadi tebal, hal ini mempakan

kelemahannya sebagai lapisan film pelindung. Ketika pasir tercampur ke dalam lamtan

"slurry", berat jenis "slurry" akan naik dan menyulitkan pembuatan dinding difragma.

Lamtan garam dan kalsium akan menyebabkan terjadinya gel (gelation) pada lamtan dan

menurunkan stabilitas. Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas, zat pelarut "dispersing

agent" hams ditambahkan lebih dahulu, "slurry" yang menjadi gel dapat diperbaiki

dengan menambahkan FLS.

Dalam menentukan komposisi dan sifat lamtan "slurry" perlu disesuaikan dengan

keadaan tanah disekitarnya (tabel 2.1 dan tabel 2.2), dan tabel hubungan berat jenis dan

sifat dari lamtan (tabel 2.3).

Tabel 2.1. Hubungan antarajenis tanah dan kecenderungan untuk runtuh pada
keadaan kering

Tipe Tanah Kecendemngan mntuh

lempung tidak ada

lanau hampir tidak ada

pasir berlanau kadang-kadang

pasir halus cukup

pasir berbutir cukup besar

batuan berpasir tinggi

batuan tinggi sekali



Tabel 2.2. Hubungan antara jenis tanah dan kecendemngan
untuk mntuh pada keadaan basah

Tipe Tanah Kecendemngan mntuh

lanau kadang-kadang

pasir berlanau cukup

pasir halus cukup besar

pasir berbutir tinggi

batuan berpasir tinggi sekali

batuan tinggi sekali

Tabel 2.3. Hubungan berat jenis dengan sifat lamtan

Berat jenis Stabilitas Viskositas filtrasi perlindungan bentuk

terhadap terhadap penggalian

gravitasi keruntuhan

rendah kecil kecil besar kecil besar

sedang sedang sedang sedans5 sedang sedang

tinggi besar besar kecil besar besar
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2). Sodium Nitrofuminate

Bahan ini mempakan bubuk berwama coklat tua yang digunakan untuk menghindari

kenaikan viskositas dari "slurry" untuk memungkinkan "slurry" digunakan kembali.

Pemakaian untuk mencapai hasil yang efektif cukup dalam konsentrasi yang kecil yaitu

antara0,l%-0,3%.
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2.3.2. Beton

Pada pelaksanaan dinding diafragma digunakan beton, yaitu sebagai penguat dan

pengaku stmktur. Syarat-syarat yang hams dipenuhi oleh adukan beton segar, adalah

sebagai berikut ini.

1. Adukan beton segar hams dapat mengalir melalui pipa tremi akibat gaya gravitasi

bumi.

2. Beton segar hams cukup kohesif untuk menghindari "segregasi" dan "bleeding"

3. Pengikatan awal "setting time" tidak boleh terialu cepat, hams diperhitungkan sampai

penuangan beton selesai

Kuat tekan/desak beton yang disarankan untuk dinding diafragma antara 210

sampai 315 kg/cm2.

Pada pelaksanaan dinding diafragma sewaktu mengalirkan beton ke dalam parit

tidak memerlukan vibrator untuk meratakan adukannya, tetapi dibiarkan mengalir sendiri

melalui pipa tremi dan akan mengisi parit mulai dari bawah sampai ke atas untuk

sementara, yang selanjutnya posisi "slurry" akan digantikan beton.

Beton segar ke dalam parit dituangkan dengan mengggunakan pipa tremi dengan

diameter 15-25 cm, atau tergantung pada lebar parit dan besar agregat maksimum.

Panjang pipa tremi yang umum digunakan adalah ukuran 2 meter.

Pipa tremi satu dengan yang lainnya hams kedap air, tetapi hams dapat dengan

mudah dilepaskan dan tidak memiliki sayap yang dapat menyangkut pada tulangan dari

dinding diafragma.
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Beton ini hams dituangkan secara hati-hati karena beton segar tidak boleh

bercampur dengan air ataupun dengan slurry karena dapat mengakibatkan "segregasi"

pada beton. Pada pipa tremi itu terdapat sumbat yang berfungsi sebagai pemisah antara

adukan beton dan air atau "slurry" yang ada dalam pipa tremi. Untuk menuangkan beton

ke dalam pipa tremi digunakan corong.

Apabila pada pengadukan beton ada ketidaksempumaan pengadukan, maka akan

mengakibatkan kesulitan pada pipa tremi yaitu terjadinya penyumbatan dan

bercampumya adukan beton dengan "slurry". Maka dari itu untuk menghindari

ketidaksempumaan tersebut perlu diperhatikan hal-hal dibawah ini.

1. Sifat mudah dikerjakan "Workability", dapat ditentukan berdasarkan "test slump"

dengan menggunakan kemcut Abrams. "Slump" dipakai untuk menentukan mobilitas

dari beton segar dengan harga 18+ 2 cm.

2. Jumlah air yang dipakai

3. Mutu dan jumlah semen

Dibawah ini diperlihatkan tiga cara dalam pencoran. Gambar 2.3, detail (a)

menunjukkan pengisian dengan metode "Free slope" yaitu pipa akhir yang ditempatkan

pada satu sisi panel. Detail (b) menunjukkan metoda dengan menggunakan pipa akhir

pada masing-masing panel. Detail (c) menggunakan dua tremi, metoda ini hams

digunakan jika panjang dari panel lebih dari 6 meter.

Yang paling utama untuk memulai pencoran adalah secepat mungkin dan tidak

kurang dari 4 sampai 5jam sesudah penyempurnaan dari pengggalian parit. Pengecoran
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hams dibatasi dalam waktu 6 sampai 10 jam, dan penuangannya tergantung dari dimensi

panel, volume, "suply" pencoran, dan diameter dari pipa tremi yang digunakan.
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2.3.3. Tulangan

Tulangan yang digunakan bempa rangka baja yang benar-benar kaku untuk

menghindari pembahan bentuk. Rangka tulangan ini dapat dibuat di pabrik atau di lokasi

proyek.

Sambungan antara panel mempakan titik lemah dari stmktur dinding diafragma,

oleh karena itu untuk memenuhi kekuatannya hams dipenuhi syarat-syarat berikut ini.

1. Adanya sambungan tidak mengganggu penuangan beton segar untuk panel sebelahnya

2. Tidak terjadi kebocoran beton segar pada saat penuangan beton pada panel yang

bersangkutan

3. Tahan terhadap tekanan dari beton segar

4. Tidak terdapat "slurry" atau tanah yang terselip

5. Mudah dikerjakan , dan tidak membutuhkan alat-alat yang khusus

2.3.4. Guide Wall

"Guide wall" adalah suatu dinding pengantar dari dinding diafragma yang mempakan

stmktur beton sementara yang dibangun sejajar dengan permukaan parit yang akan

digali, pada akhir stmktur dinding diafragma, "guide wall" ini dapat dibongkar kembali.

Adapun fungsi dari dinding pengantar ini adalah sebagai berikut:

1. Melindungi sisi atas panel dari kemsakan akibat hantaman alat penggali panel.

2. Mencegah (mengurangi) pergerakan horisontal lapisan tanah permukaan pada saat

penggalian panel dilakukan.

3. Penstabil lapisan permukaan dari keruntuhan.
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4. Bilamana perlu dapat dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah agar cairan penstabil

dapat diisi lebih tinggi dari permukaan tanah asli. Dengan demikian tekanan pada

dinding panel dapat lebih besardan dinding panel dapat lebih stabil.

5. Sebagai saluran penghantar cairan penstabil kedalam dan keluar lubang panel.

6. Sebagai tumpuan untuk penggantung pembesian dinding diafragma beton bertulang.

Agar dinding pengantar dapat berfungsi dengan baik hams memenuhi kriteria

dibawah ini.

1. Permukaan dinding pengantar hams datar dan rata, sehingga dapat dipasang rel untuk

landasan kerja alat-alat penggali

2. Konstmksi hams benar-benar vertikal

3. Garis tengah dinding pengantar segaris dengan dinding diafragma

4. Jarak bersih antara dinding pengantar lebihbesar 5 cm dari lebar dinding diafragma

5. Tunjangan "bracing" dari balok kayu perlu dipasang untuk menghindari pergerakan

atau keruntuhan dari dinding pengantar

6. Dipasang tulangan baja

7. Desain berdasarkan beban yang akan bekerja diatasnya.

2.4. Sifat-sifat Dinding Diafragma

Dinding diafragma mempunyai beberapa keuntungan antara lain :

1. Konstmksi dinding diafragma lebih ekonomis.
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2. Muka air tanah di sekitar lokasi tidak perlu ditumnkan terialu rendah, selama

pelaksanaan muka air tanah minimum hams berada 1 meter dibawah permukaan

slurry-bentonit

3. Penggunaan dapat menghemat waktu pelaksanaan sehingga dapat diperoleh

penyelesaian pekerjaan dengan cepat, contohnya dengan metode "Downward

Construction" yaitu penggalian ruang bawah tanah dan pembangunan stmktur atas

dapat dilaksanakan secara serempak

4. Metodenya dapat digunakan pada segala macam tanah dan secara teoritis tanpa

pembatasan kedalaman. Kedalaman yang dapat dilakukan hanya dibatasi oleh

peralatan penggalian. Kini sudah ada peralatan penggalian yang dapat mencapai

kedalaman 120 meter.

5. Dapat mempunyai tiga fungsi sekaligus yaitu : sebagai penahan tanah juga sekaligus

sebagai dinding "basement", sebagai penyekat yang kedap cairan, dan sebagai elemen

pemikul beban.

6. Dapat dilaksanakan praktis tanpa jarak dengan bangunan yang bersebelahan.

7. Bentuk geometris ruangan dapat dibuat bervariasi.

8. Suara dan getaran yang ditimbulkan peralatan yang digunakan tidak mengganggu

lingkungan.

Sebagaimana umumnya setiap metode konstmksi, disamping keunggulan yang ada

tentunya teknik dinding diafragma ini juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya :

1. Lumpur bentonit yang digunakan dalam proses pelaksanaannya mempakan limbah

yang tidak dikehendaki dan memerlukan tempat pembuangan atau penanganan
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tersendiri. Namun kini sudah mulai digunakan cairan penstabil yang akrab dengan

lingkungan yaitu "supermud".

2. Kualitas panel yang terbentuk hanya bisa dikontrol dengan cara-cara yang tidak

langsung.

3. Permukaan dinding yang dihasilkan (kecuali bila digunakan dinding "precast")

sangat tergantung pada peralatan penggalian dan operatornya serta tipe tanah yang

dijumpai.




