
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Sifat - sifat Kayu

Berdasarkan Suwarno (1976) sifat - sifat kayu ada dua macam yaitu sifat

fisik dan sifatmekanik, berikut ini dijelaskan tentang sifat fisik dan sifat mekanik

kayu.

3.1.1 Sifat Fisik

Kayu yang berserat kasar mengandung sedikit sel - sel tiap - tiap satuan isi,

berarti mempunyai sedikit dinding selnya. Kayu dengan mata gelang tahun yang

banyak akan lebih kuat dari pada yang mempunyai gelang tahun sedikit.

^

Gambar 3.1 Gelang tahun



3.1.2 Sifat Mekanik

Sifat mekanik kayu mengemukakan hubungan arah serat dengan arah gaya

dan diagram tegangan - lentur, tarik dan desak. Kayu merupakan benda anisotrop

karena itu sifat mekanik kayu ke berbagai arah tidak sama (Suwarno, 1967). Berikut

ini dijelaskan tentang hubungan arah serat dengan arah gaya dan diagram tegangan -

lentur.

1. Hubungan Arah Serat dengan Arah Gaya

Kayu mempunyai tiga arah sumbu yang tegak lurus sesamanya, yaitu axial

(sejajar arah serat), radial (menuju ke pusat) dan tangensial (menurut arah garis

singgung) seperti terlihat pada Gambar 3.2. Sifat-sifat mekanik ke arah tangensial

dan radial tidak banyak bedanya, sehingga tinggal dua sumbu yang menentukan,

yaitu sejajar arah serat (axial) dan tegak lurus arah serat (tangensial dan radial)

(Suwarno, 1967).

Gambar 3.2 Arah gaya pada kayu

Kayu tidak mempunyai batas kenyal yang terang seperti baja tetapi diagram
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<y/e untuk suatu arah (sejajar atau tegak lurus) mempunyai bagian yang lurus sebelum

membengkok seperti terlihat pada Gambar 3.3 yang menunjukkan hubungan

tegangan - regangan.

Oleh karena itu kayu tidak mempunyai batas kenyal, tetapi mempunyai batas

proporsional, yaitu suatu titik pertemuan pada diagram a/e antara bagian yang lurus

dan yang membengkok (titik P). Di dalam praktek batas proporsional itu dianggap

sebagai batas kenyal seperti pada konstruksi baja (Suwarno, 1976).

a

P

1 2

Kayu Baja

Keterangan :

Kayu
1. elastis (apabila beban dihilangkan kembali kedimensi semula)
2. plastis (apabila beban dihilangkan akan menimbulkan deformasi permanen)

Baja
1. plastisitas sempurna (dapat berubah bentuk tanpa penambahan beban)
2. strain hardening/ perkuatan regangan (mengalami perubahan dalam struktur atom dan kristalnya

yang menghasilkan bertambahnya tahanan terhadap deformasi)
3. kontraksi luas (adanya pengurangan beban sampai terjadi putus)

Gambar 3.3 Grafik a/e

2. Diagram Tegangan - Lentur, Tarik danDesak

Daya dukung kayu terhadap lenturan akan lebih besar daripada terhadap



desakan, tetapi lebih kecil daripada tarikan, seperti terlihat pada Gambar 3.4.

o Pr

I Tarikan fru-/^~ ' r
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Gambar 3.4 Tegangan - regangan gaya tank, desak dan lentur kayu

Seperti terlihat pada Gambar 3.4, boleh dikatakan tidak ada batas kenyal PE

pada batang yang tertarik. Untuk batang terdesak dan terlentur batas kenyal PF

teletak kira-kira 65 dan 75 % dari tegangan patah Pt.

Pada balok terlentur, yaitu yang menahan momen, serat-serat terluar akan

mengalami tegangan yang terbesar (gayanya positif/+). Dibagian yang terdesak serat-

serat ini dibantu oleh serat-serat dibagian dalam yang menahan tegangan yang lebih

kecil (gayanya negatif/-) .

Modulus kenyal menurut arah serat baik untuk batang tarik, batang desak,

dan batang terlentur dianggap sama, karena perbedaannya hanya kecil, seperti

terlihat pada Gambar 3.4 (yang menentukan besarnya Eialah tg a, yaitu sudut antara

sumbuhorisontal dan bagian garis diagram yanglurus).

3.2 Tegangan - tegangan Ijin

Untuk keperluan perencanaan suatu struktur kayu perlu diketahui tegangan
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ijin bagi setiap macam kayu. Kayu digolongkan berdasarkan mutunya yaitu kayu

mutu A dan kayu mutu B. Kayu dengan mutu A harus memenuhi persyaratan yang

tercantum dalam PKKI NI - 5 1961.

Tabel 3.1 Tegangan yang diperkenankan untuk kayu mutu A(PKKI NI - 5 1961)

Kelas Kuat

Jati

(Tectonagrandis)
Kls

I

Kls

II

Kls

III

Kls

IV

Kls

V

ah (kg/cm2)

atkx (kg/cm2)

tj, (kg/cm2)

150

130

40

20

100

85

25

12

75

60

15

8

50

4

10

5

-

130

110

30

15

Korelasi tegangan yang diperkenankan untuk kayu mutu A dengan berat

jenis menurut PKKI NI - 5 1961 terdapat pada persamaan 3.1 dengan gadalah berat

jenis kayu kering udara

otl =170g^

rn =20g j

Tegangan ijin kayu sebagai fungsi berat jenis tampak bahwa semakin besar

berat jenis kayu maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar.

3.3 Tegangan Kombinasi Tekan dan Lentur

Tegangan kombinasi tekan dan lentur dapat dicari dengan persamaan 3.2

>

(3.1)
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berdasarkan PKKI - NI 5 1961 dan persamaan 3.3 berdasarkan Donald E. Breyer.

Gambar 3.5 adalah formula interaksi tekan dan lentur.

U/ 8£AJO/A/<?
/ VV L.OAO

P 1 \ I 1V- 1 ") Pr t 1 1~ AX/AC

~&r— ^ — ' "^
coMPKessioKi

A - D£FLECT/<DK/ DU£
TO &£A/C>/^<^ LOAD

Gambar 3.5 Formula interaksi tekan dan lentur

Berdasarkan PKKI NI - 5 1961, apabila suatu bagian konstruksi menderita

tegangan lentur dan tegangan tekan bersama - sama, maka dihitung dengan

persamaan 3.2.

Pxco M ^ — ,-> <->n.
a = + <P < (Jik a \3-z)

Keterangan persamaan 3.2 adalah P = gaya tekan (kg), co = faktor tekuk, Abr

= luas penampang bruto (cm2), <p = tegangan tekan ijin dibagi tegangan lentur ijin, M

= momen, S = momen penahan bruto (cm").

Tampak bahwa nilai tegangan akan menjadi besar bila luas penampang bruto

dan momen penahan bruto mempunyai nilai yang kecil, besarnya nilai cp

mempengaruhi besarnya tegangan bila (p >1maka nilai tegangan akan semakin besar

begitupula sebaliknya bila <p <1 maka nilai tegangan akan semakin kecil. Besarnya

tegangan kombinasi tekan dan lentur dipengaruhi oleh P, co, Abr, q>, M dan S.

Semakin besar nilai M maka semakin besar tegangan yang dihasilkan, karena nilai M

berbanding lurus dengan tegangan kombinasi.
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Berdasarkan Donald E. Breyer, apabila suatu bagian konstruksi menderita

tegangan lentur dan tegangan tekan bersama - sama, maka interaksi lentur dan tekan

terdapat pada persamaan 3.3.

(3.3)Jc , Jb <]Q
• + -

F, FhJfe

Keterangan persamaan 3.3 adalah f -P/A, Fc- - tegangan desak/tekan ijin

yang disesuaikan untuk menghitung kestabilan dan penyesuaian tepat lainnya, fr =

M'S, Fh tegangan lentur ijin yang disesuaikan untuk menghitung efek dari dimensi

yang dipakai atau stabilitas penyesuaian tepat lainnya, Jf = penyesuaian dasar untuk

efek P - A, efek P - A adalah sebanding denganf •- PA dan ukuran J menyatakan

kepekaan batas terhadap efek P - A, J utamanya dapat dikatakan terhadap defleksi

yangkecil pada batangyang pendek serta defleksi berpengaruh pada batang panjang

yang langsing.

^

MTCKMSPIATe-

. . fur
-* Hsf„

SL£MD£/?N£SS FACTOR, C5

Gambar 3.6 Hubungan antara faktor kelangsingan dan tegangan lentur ijin
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Berdasarkan Gambar 3.6 slenderness factor atau faktor kelangsingan

dipengaruhi oleh nilai Cs dan nilai Ck, faktor kelangsingan mepengaruhi tegangan

lentur ijin yang disesuaikan untuk menghitung efek dari dimensi yang dipakai atau

stabilitas penyesuaian tepat lainnya (Fh). Besarnya nilai Cs dan Ck mempengaruhi

pembagian balok tak berpengaku, balok tak berpengaku dapat digolongkan menjadi

3 yaitu 0 -< Cv < 10 termasuk balok pendek tak berpengaku (short unbraced beam),

10 < Cs < Ck termasuk balok tengah tak berpengaku (intermediate unbraced beam)

dan Ck -< Cs < 50 termasuk balok panjang tak berpengaku (long unbraced beam).

Untuk mencari besarnya Fb dapat dilihat pada Gambar 3.5 berdasarkan golongan

balok tak berpengaku.

to

P

UJ
>^

s- INTCKM6PIAT6.

Z\••*-*(&)]*•• i\$\

V f< (cP'V

SL£rJDERNeSS RAT/O, L/j

Gambar3.7 Hubungan antara rasio kelangsingan dan tegangan tekan/desak ijin

Berdasarkan Gambar 3.7 slenderness ratio atau rasio kelangsingan
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dipengaruhi oleh nilai L/d dan nilai K, rasio kelangsingan mepengaruhi tegangan

tekan/desak ijin yang disesuaikan untuk menghitung kestabilan dan penyesuaian

tepat lainnya (Fcf Besarnya nilai L/d dan nilai K mempengaruhi pembagian kolom,

kolom dapat digolongkan menjadi 3 yaitu 0 •< L/d <\] termasuk kolom pendek

(short column), 11 -< L/d < K termasuk kolom tengah (intermediate column) dan

K -< L/d < 50 termasuk kolom panjang (long column). Untuk mencari besarnya Fc-

dapat dilihat pada Gambar 3.6 berdasarkan golongan kolomnya.

Gabungan interaksi tekan dan lentur dapat dilihat pada persamaan 3.3 dengan

perhitungan tekan mengacu pada Gambar 3.7 dan perhitungan lentur dapat dilihat

pada Gambar 3.6. Berdasarkan persamaan 3.3 interaksi tekan dan lentur harus

memenuhi batas nilai yang ditentukan yaitu < 1.

3.4 Gabled Frame

3.4.1 Asumsi Sendi - Roi

Gabledframe apabila diberi beban sebesar P pada tengah bentang (simetris),

menghasilkan aksial dan momen seperti terlihat pada Gambar 3.8, 3.9 dan 3.10.

Gaya yang terjadi adalah gaya tekan/desak atau gabled frame mengalami desakan

saat diberi beban. Gambar 3.9 adalah momen yang dihasilkan oleh gabled frame

dengan asumsi sendi - rol. Momen terbesar/maksimum terjadi pada titik 11 yaitu

pada batang atas maka sambungan yang digunakan adalah sambungan momen,

sedangkan pada kolom momen maksimumnya tidak ada karena hasilnya nol. Momen

maksimum yang dihasilkan pada batang atas adalah positif, sedangkan pada kolom

hasilnya nol. Gambar 3.10 adalah aksial yang dihasilkan oleh gabledframe dengan

asumsi sendi - rol. Aksial terbesar/maksimum terjadi pada titik 3 atau titik 4 yaitu
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padabatang atas dan titik 1atau titik 2 yaitu pada kolom. Aksial/gaya sejajar batang

yang membentuk sudut dapat diuraikan ke arah z dan arah x yang mempunyai jarak

tertentu terhadap suatu titik yang ditinjau dan arah z dan arah x, sehingga

menimbulkan momen lentur. Nilai P (Aksial) berbanding lurus dengan M (Momen),

semakin besar P maka momen yang ditimbulkan juga semakin besar.

?_.„

p

Gambar 3.8 Gabled frame dengan asumsi sendi - rol

i -- i .+-, / I «) ; -— «____ i -•••'i_ .j ../-ti-Av-- / J.""~^"~--,,i

Gambar 3.9 Momen yang dihasilkan gabledframe dengan asumsi sendi - rol

Lf}

Gambar 3.10 Aksial yang dihasilkan gabled frame dengan asumsi sendi - rol
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3.4.2 Asumsi Sendi - Sendi

Gabledframe apabila diberi beban sebesar P pada tengah bentang (simetris),

menghasilkan aksial dan momen seperti terlihat pada Gambar 3.11, 3.12 dan 3.13.

Gaya yang terjadi adalah gaya tekan/desak atau gabled frame mengalami desakan

saat diberi beban. Gambar 3.12 adalah momen yang dihasilkan oleh gabled frame

dengan asumsi sendi - sendi. Momen terbesar/maksimum terjadi pada titik 3 atau

tititk 4 yaitu pada batang atas maka sambungan yang digunakan adalah sambungan

momen, sedangkan pada kolom momen maksimum terjadi pada titik 3 atau titik 4.

Momen maksimum yang dihasilkan pada batangatas adalah negatif, sedangkan pada

kolom momen dititik 3 positif dan dititik 4 hasilnya negatif. Gambar 3.13 adalah

aksial yang dihasilkan oleh gabledframe dengan asumsi sendi - sendi. Aksial

terbesar/maksimum terjadi pada titik 3 atau titik 4 yaitu pada batang atas dan titik 1

atau titik 2 yaitu pada kolom. Aksial/gaya sejajar batang yang membentuk sudut

dapat diuraikan ke arah z dan arah x yang mempunyai jarak tertentu terhadap suatu

titik yang ditinjau dari arah z dan arah x, sehingga menimbulkan momen lentur. Nilai

P (Aksial) berbanding lurus dengan M (Momen), semakin besar P maka momen

yang ditimbulkan juga semakin besar.

T2

Gambar 3.11 Gabledframe dengan asumsi sendi - sendi
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Gambar 3.12 Momen yang dihasilkan gabledframe dengan asumsi sendi - sendi

Gambar 3.13 Aksial yang dihasilkangabledframe dengan asumsi sendi - sendi

3.5 Sambungan Baut

Berdasarkan PKKI NI - 5 1961 kekuatan sambungan baut dihitung dengan

persamaan di bawah ini :

P = kldb3(\-0.6sma) (3.4)

P = k2db](\-0.6 sin a) (3.5)

P = kid2(\-0.35 sin a) (3.6)

Keterangan Persamaan 3.4, 3.5 dan 3.6 adalah P = kekuatan sambungan, b] =

tebal kayu tepi (cm), b3 = tebal kayu tengah (cm), d = diameter baut (cm), a = sudut

antara arah gaya dan serat kayu(derajat), ku,3 = konstantayang besarnya bergantung

pada golongan kelas kuat kayu.

Nilai P terkecil dipakai sebagai P yang diijinkan karena dianggap kekuatan
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sambungan baut yang terlemah. Semakin besar sudut a maka kekuatan sambungan

akan semakin kecil. Sudut a = 0° atau sejajar arah serat maka kekuatan yang

dihasilkan akan maksimum, sedangkan bila sudut a = 90° atau J. arah serat kekuatan

yang dihasilkan akan menjadi minimum Kekuatan sambungan baut dipengaruhi oleh

kekuatan kayu. Kekuatan sambungan baut dan kekuatan kayu tergantung sudut arah

a dan arah serat kayu. Kekuatan kayu terhadap suatu gaya dengan membentuk sudut

a dihitung sebagai berikut (PKKI NI- 5 1961).

aa = ads II- (ads//- ads J.). sin or (3.7)

3.6 Sambungan Momen

Dalam Perencanaan sambungan kayu dengan alat sambung pelat yang

berbentuk tabung baja, didisain harus memenuhi kriteria perencanaan kekuatan

sambungan perbaut pada pelat, tegangan desak pelat dan gaya geser pada pelat. Pelat

penyambung dapat diletakkan pada bagian atas, bawah dan samping.

1. Sambungan dengan Pelat - pelat Sambung di bawah dan di atas

M M

7771
fi

~7K

?K

h'

7K 7? ?F A /~ 7* TF mf

Gambar 3.14 Sambungan kayu dengan pelat - pelat sambung di atas dan di bawah

Tegangan desak dipengaruhi oleh tegangan desak ijin dan luas pelat terdapat
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pada persamaan 3.8

^ - ^kimitX<7ihkki,yu (3.8)

Tegangan tarik dipengaruhi oleh tegangan tarik ijin dan luas pelat terdapat

pada persamaan 3.9

T = AayuXa'trkkayu (3.9)

Momen yang dihasilkan sambungan kayu dengan pelat di atas dan di bawah

dipengaruhi oleh tegangan desak atau tegangan tarik dan tinggi penampang, terdapat

pada persamaan 3.10

M = Cxh atau M = Txh (3.10)

Gaya C bekerja J. terhadap sumbu baut akan ditahan oleh baut sehingga pada

baut akan bekerja gaya geser. Gaya C dipengaruhi oleh kekuatan kayu. Gaya yang

bekerja pada baut arahnya berbeda maka sambungan baut yang digunakan adalah

tampang I. Pelat sambung kayu dapat diganti dengan pelat baja seperti tampak pada

Gambar 3.15.

1—Mrl—I—-

1—h i—h

Gambar 3.15 Pelat penyambungbaja dengan sambungan di atas dan di bawah

Tegangan desak dipengaruhi oleh tegangan desak ijin dan luas pelat terdapat

pada persamaan 3.11

(_• — /i i jXCjdesakpetat (3.11)



22

Tegangan tarik dipengaruhi oleh tegangan tarik ijin dan luas pelat terdapat

pada persamaan 3.12

T = A.̂pela/XGlHrikpehil

Momen yang dihasilkan sambungan kayu dengan pelat di atas dan di bawah

dipengaruhi oleh tegangan desak atau tegangan tarik dan tinggi penampang, terdapat

pada persamaan 3.13

M=Cxh atau M - Txh (3.13)

Persamaan 3.8, 3.9, 3.11, 3.12 menunjukkan kapasitas sambungan

tergantung pada luas penampang, tegangan ijin dan kekuatan pelat sambung.

Penggunaan pelat baja akan mempunyai sifat yang lebih baik daripada

menggunakan kayu saja, karena pelat baja mempunyai daktilitas lebih besar daripada

kayu, maka Cbaja > Ckayu. Penggunaan alat sambung pelat akan mempunyai sifat yang

lebih baik dibanding dengan alat sambung kayu tanpa penyambung pelat.

2. Sambungan dengan Pelat - pelat Sambung di samping

Pelat penyambung disamping seperti ditunjukkan pada Gambar 3.16 dimana

momen - momen dukung pelat sambung paling sedikit harus sama dengan momen

balok yang disambung (Suwarno, 1976).

M M

4 4 +4

4 + f +

I + + + r

| "f + f f

(3.12)

••> /1:v ,

:> h V

:\ f
V

Gambar 3.16 Sambungan dengan pelat - pelat sambung di samping
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I M

Gambar 3.17 Gaya - gaya yang bekerja pada baut

Gaya yang bekerja pada setiap baut berbanding lurus dengan jarak baut ke

pusat kelompok (z). Arah gaya 1 terhadap garis yang menghubungkan baut dengan

pusat kelompok (z) akan menghasilkan momen. Gambar 3.17 dapat menghasilkan

persamaan - persamaan sebagai berikut.

Andaikan gaya

Px - kxrx (3.14)

Persamaan 3.14 analog dengan persamaan 3.15

P2 = kxr2 (3.15)

Perbandingan persamaan 3.14 dan persamaan 3.15

P{ kxr{
I >y KJCl-y

(3.16)

Hasil dari persamaan 3.16

P2=2-Pl (3.17)

Persamaan 3.17 analog dengan persamaan 3.18

P =V]!-P (3.18)



Momen yang dihasilkan didapat berdasarkan persamaan 3.17 dan 3.18

M = Pixri + P2xr2 + PyX^

Persamaan 3.19 dapat disederhanakan menjadi persamaan 3.20

M=^rixPi

P
Mr

z>
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(3.19)

(3.20)

(3.21)

Tampak bahwa baut yang letaknya terjauh dari pusat kelompok (z) akan

dibebani beban yang paling berat sehingga gaya yang dihasilkan besar.

Gambar 3.17 dapat diuraikan terhadap sumbu x dan sumbu y, tampak pada

Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Uraian gaya - gaya yang terjadi pada baut terhadap sumbu x dan y

Mx
p =
y jy

Persamaan 3.22 analog dengan persamaan 3.23

(3.22)

(3.23)
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Resultan gaya yang bekerja pada alat sambung persamaan 3.22 dan 3.23

p =v^2+K (3.24)

Sambungan dengan pelat - pelat sambung di samping menimbulkan momen

dan gaya lintang yang bekerja secara vertikal. Momen yang dihasilkan oleh

sambungan tersebut didukung oleh penyambungan sebelah kiri dan kanan. Jumlah

alat - alat sambung menentukan kekuatan sambungan, hal tersebut dapat didasarkan

oleh besarnya momen dan gaya lintang yang bekerja pada sambungan tersebut.

3. Sambungan dengan Pelat Sambung Berbentuk Tabung

Sambungan dengan pelat berbentuk tabung merupakan gabungan dari pelat

atas, bawah dan samping. Sambungan dengan pelat berbentuk tabung tampak pada

Gambar 3.19.

1=^ t=t

A,.f,

Ci

A—h \—h +4 I—*STi

Gambar 3.19 Sambungan dengan pelat berbentuk tabung

Gambar 3.19 menghasilkan persamaan 3.25 yang didapat dari penggabungan

sambungan pelat atas, bawah dan samping. Persamaan 3.25 merupakan substitusi

persamaan 3.13 dan persamaan 3.20.

M = Cxh + rxP (3.25)

Persamaan 3.25 dijabarkan pada persamaan 3.26

M^AJ,(h])+2xUh,-2fYxtbxfh
o

(3.26)
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Persamaan 3.26 analog dengan persamaan 3.27

M„ =AjM+2xUth)x^ ' 2ljfr (3.27)
D

Persamaan 3.27 menunjukkan kekuatan sambungan pelat yang digabung atau

berbentuk tabung akan lebih kuat menahan beban dibanding kekuatan sambungan

pelat diatas, bawah atau samping. Momen yang dihasilkan pada sambungan pelat

tabung lebih besar dibanding dengan momen sambungan pelat atas, bawah dan

samping, karena merupakan hasil penjumlahan dari pelat atas, bawah dan samping.

Momen yang dihasilkan pada sambungan dengan pelat berbentuk tabung dipengaruhi

oleh luas penampang, tegangan ijin dan kekuatan pelat, serta jarak baut dari pusat

kelompok (z) yang berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada baut.

3.7 Hubungan Beban - Deformasi

Lentur yang disebabkan beban akan menimbulkan lendutan secara Iangsung.

Apabila balok tersebut sangat fleksibel,maka bisa dikatakan tidak layak digunakan,

meskipun secara matematis nilai keamanan dari lentur dan geser memenuhi syarat.

Pada dasarnya kayu dan baja memiliki sifat yang hampir sama, kalau pada kayu tidak

mempunyai batas kenyal melainkan batas proporsional. Tetapi dalam praktek, batas

proporsional itu dianggap batas kenyal seperti pada baja (Suwarno, 1967).

Lynn S. Beedle, 1958, rnembuat suatu kesimpulan bahwa balok dukungan

sederhana yang diberi beban memiliki suatu titik dimana momen akan mencapai

maksimum. Sedangkan besar beban yang diberikan, semakin besar pula momen yang

terjadi, Jika beban semakin besar, maka material yang terdeformasi semakin cepat

dan defleksi juga semakin besar.
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Gambar 3.20 Lendutan balok

Gambar 3.21 Diagram momen
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Gambar 3.22 Diagram geser

Hubungan beban - lendutan ditunjukkan

23P.il
A =

648EI
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1,

(3.28)

Keterangan persamaan 3.28 adalah zl = defleksi balok, P = beban balok, E -

modulus elastis bahan, L = panjang bentang balok, / = momen inersia penampang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Society for Testing and
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Material (ASTM) yang ditulis oleh Timoshenko, 1987, bahwa kekakuan rangka

hingga beban patah dinyatakan oleh garis OA pada diagram beban-lendutan dari

Gambar 3.23 disebut juga dengan daerah elastis. Dengan penambahan beban pada

rangka maka rangka akan menjadi plastis sebagian dimana ditunjukkan pada garis

BC, setelah itu rangka atau struktur tidak mampu lagi memikul tambahan beban.

Pada keadaan elastis, balok sederhana memiliki suatu titik dimana terjadi nilai

hubungan antara beban dan defleksi mencapai titik maksimum.

A

J\
c

/

• A

Gambar 3.23 Grafik hubungan beban (P) dan lendutan (A)

Dari diagram gaya sesaran (P - 5) diambil beban ijin (Pijm) adalah lA Praaks

diambil beban sesaran 1,5 mm dari sumbu horisontal (8).
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Gambar 3.24 Grafik P,jm pada perekat, paku, kokot dan baut

3.7 Modulus Elastis (E)

Modulus elastis (E) kayu dihitung dengan Persamaan 3.29yang diperoleh dari

diagram tegangan-regangan uji desak kayu yaitu dengan cara membandingkan
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tegangan dari regangan kayu pada batas proporsional.

E = tg0 = (3.29)

Keterangan persamaan 3.29 adalah E = modulus elastis (kg/cm"-1' ap

tegangan sebanding (kg/cm2), ep =regangan sebanding (kg/cm2)

atky cm-
*

cm

/
/

j-;p

Gambar 3.25 Grafik tegangan - regangan

3.9 Hipotesis

Kayu menggunakan sambungan tabung baja akan mengalami perkuatan yang

besar jika dibandingkan dengan kekuatan sambungan pelat di atas, bawah atau di

samping dan momen yang dihasilkan akan ditrasfer ke seluruh permukaanpelat yang

dipengaruhi oleh faktor kekakuan sambungan. Momen yang dihasilkan pada

sambungan berbentuk tabung merupakan penjumlahan momen sambungan atas,

bawah dan samping. Grafik hubungan beban - lendutan mempunyai bentuk berupa

bilinier.


