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Sifat - sifat kayu ada dua macam yaitu sifat fisik dan sifat mekanik. Kayu

mempunyai dua sumbu, yaitu sejajar arah serat (axial) dan tegak lurus arah serat

(tangensial dan radial). Kayu tidak mempunyai batas kenyal tetapi mempunyai batas

proporsional. Jika kayu mendapat desakan menurut arah panjangnya, sel - selnya

mendapat gaya desak menurut sumbudesaknya. (Suwarno, 1976)

Tegangan yang diperkenankan untuk sambungan kayu yang arah gayanya

membentuk sudut a terhadap serat kayu yaitu sebesar tegangan ijin gaya sejajar serat

kayu yang dikurangi oleh selisih antara tegangan ijin gaya tegak lurus serat kayu

yang dikaiikan dengan sinus a. (PKKI, 1961)

Untuk sebuah batang kayu yang dibebani desakan dan lenturan cara

menghitungnya pada dasarnya sama dengan batang yang dibebani tarikan dan

lenturan , karena adanya bahaya tekuk perhitungan desakan dan lenturan

menggunakan faktor tekuk (co) yang berguna untuk menghapus bahaya tekuk

sehingga dapat didasarkan pada adsk. (Suwarno, 1976)

Momen lentur berkembang menjadi transfer pembebanan karena pada

momen lentur terjadi defleksi (A). Ketika gaya aksial terjadi penambahan momen

lenturmaka menghasilkan hubungan P - A. Padabatang tekan menimbulkan momen



yang merupakan hubungan dari P - A dimana semakin besar P maka defleksi (A)

yang dihasilkan semakin besar. (Donald E. B.)

Gabled frame atau portal pelana adalah konstruksi yang dibentuk oleh batang

- batang yang dihubungkan secara kaku (monolit: las, baut, paku keling) berbangun

kisi - kisi (grid) secara tiga dimensi dengan beban kerja tegak lurus sumbu batang

(umumnya) yang berbentuk pelana. (M. Teguh)

Menurut Suwarno, 1976 kekuatan sambungan baut dipengaruhi oleh tiga

faktor ialah (1) daya dukung baut itu sendiri terhadap lenturan, (2) geseran pada

kampuh - kampuhnya dan geseran ini tergantung daripada gaya tarik (gaya normal)

yang timbul dalam baut itu, (3) kekuatan kayu.

Pelat penyambung digunakan untuk memperkecil gaya - gaya yang terjadi

pada sambungan batang terutama gaya tarik pada kayu. (PKKI, 1961)

Pada sambungan yang menahan momen lentur, momen yang dapat didukung

oleh pelat - pelat sambung paling sedikit harus sama dengan momen yang bekerja

pada balok yang disambung.

Disamping itu pelat - pelat penyambung itu harus cukup kuat untuk menahan gaya

melintang yang timbul pada sambungan tersebut. (PKKI, 1961)

Grafik beban lendutan dan momen kelengkungan memiliki kesamaan bentuk

terutama pada bagian tengah (inelastis) dan akhir grafik tersebut (plastis). (Lynn S.

Beedle, 1958)

Beban (P) yang ditunjukkan pada sambungan baut adalah !/> beban jarak atau

diambil beban sasaran 1,5 mm. (Sukarno Suryomartono, 1976)



Jika kurva lendutan balok mempunyai kemiringan yang besar, maka hasil

pendekatan differensial dengan dasar hokum Hooke tidak dapat terpakai. Hukum

Hooke digunakan apabila kemiringan kurva lendutan relatif kecil. (Timoshenko,

1987)

Balok dukungan sederhana yang diberi beban memiliki suatu titik dimana

momennya mencapai maksimum. Semakin beban yang diberikan, semakin besar

pula momen yang terjadi. Jika beban semakin besar, maka material yang

terdeformasi semakin cepat dan defleksinya juga semakin besar. (Lynn S. Beedle,

1958)


