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3.1 Balok

Pada dasarnya, komponen stniktur yang mengalami lentur banyak

dijumpai sebagai balok maupun gelagar. Balok gelagar yang mengalami beban

momen positif akan mengalami tegangan desak pada tepi atas dan tarik pada tepi

bawah. Selain itu, akibat beban, balok juga mengalami lendutan. Sebagai contoh

adalah balok dengan tumpuan sederhana dengan penampang bentuk I yang

dibebani secara merata, seperti terlihat pada ( Gambar 3.1a ), akibat beban

tersebut balok akan menerima momen ( Gambar 3.1b ) dan gaya geser ( Gambar

3.1c ), akibat momen maka serat bagian atasnya akan mengalami tekan dan serat

bagian bawah mengalami tarik atau balok mengalami lentur.
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(b) Bidaii momen
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Gambar 3.1. Balok sederhana dengan pembebanan merata
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Gambar 3.2. Distribusi tegangan lentur pada berbagai tahap pembebanan

Distribusi tegangan pada penampang balok yang mengalami peningkatan

momen lentur ditunjukkan pada gambar 3.2. Momen lentur dengan beban layanan,

penampang bersifat elastik ( Gambar 3.2a ), dan kondisi elastik akan terjadi

sampai tegangan pada serat terluar tnencapai tegangan leleh Fy ( Gambar 3.2b ).

Dalam keadaan masih elastis, distribusi tegangan lentur pada penampang balok

adalah tinier. Tegangan pada serat letaknya y dari sumbu netral adalah

,. My
f

i
(3.1)

dengan : f- tegangan yang terjadi pada serat yang ditinjau ( kg/cm")

y - jarak serat yang ditinjau dari sumbu netral ( cm )

I = momen inersia penampang ( cm )

M = momen pada penampang yang ditinjau ( kgcm )

Tegangan maksimum akibat momen terjadi pada serat terluar yaitu serat

yang terletak terjauh dari sumbu netral. Tegangan maksimum mulai terjadi pada

elemen badan, sehingga penampang mengalami kondisi plastik dan elastik

( Gambar 3.2c ). Akibat pembebanan beban, akan tercapai keadaan dimana

seluruh serat mengalami tegangan sebesar tegangan maksimum.Dalam keadaan

ini serat berada pada kondisi plastis ( Gambar 3.2d ).



Untuk keperluan perencanaan suatu kontniksi perlu diketahui tegangan ijin

modulus kenyal bagi setiap macam kayu. Dibawah ini diberikan daftar tegangan

ijin dan modulus kenyal untuk kayu yang dikutip dari PKKI.

Tabel 3.1 Tegangan yang diijinkan untuk kayu

Kelas Kuat

Kelas I Kelas 11 Kelas III Kelas IV Kelas V

a,,(kg/cm2) 150

no

100 75 50 -

Otk,f c,r|J(kg/cm2) 85 60 45

10

"5

-

o,k|(kg/cm2) 40 25

12

15

8 -ykgW) 20

Tabel 3.2 Modulus kenyal ( E ) kayu sejajar serat

Kelas kuat kayu
*

F. (kg/cm2)

1 125.000

11 100.000

UI 80 000

IV 60.000

3.2. Balok Papan Protil I dengan Paku

Dapat dilihat dari persamaaan 3.1 ternyata balok profil I lebih hemat dari

pada balok segiempat. Jika dibanding dengan balok segiempat, maka balok I

mempunyai momen inersia yang lebih besar, dengan luas penampang yang sama.

Dengan demikian, profil I lebih besar tahanan momennya dibanding profil

segiempat.



Dalam penelitian ini dicari perilaku balok papan prismatis yang disusun

membentuk penampang I dengan menggunakan paku (Gambar 3.3a).
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Gambar 3.3. Balok Papan Profil I dengan Paku

3.3. Kekuatan Balok Papan

Balok papan merupakan profil built-up yang tersusun dari elemen pelat,

yaitu pelat sayap dan pelat badan, sehingga kekuatan penampang balok tersebut

didasarkan atas rasio kerampingan keselumhan, yang hanya dapat terpenuhi bila

elemen pelat tidak mengalami tekuk lokal. Apabila terjadi tekuk lokal pada

elemen pelat dapat menyebabkan tcrjadinya kegagalan premature pada

kesehiruhan penampang.

Pada balok papan akan mengalami gaya geser pada pembebanan yang

terjadi dikarenakan arah serat, maka arah serat sangat berpengaruh pada beban

lentur dan gaya gaya aksial pada batang yang seratnya miring, penyimpangan arah

gaya terhadap arah serat kayu juga dapat terjadi karcna beban membentuk sudut

a terhadap serat kayu ( Gambar 3.4 )
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Gambar 3.4 Diagram Tegangan Desak yang Diijinkan dan Sudut Arah Gaya

3.3.1. Kekuatan Pada Elemen Sayap

Balok papan dengan profil I yang terbuat dari pelat terdiri dari dua elemen

yaitu sayap atas yang menahan tekan dan sayap bawah yang menahan tarik

(Gambar 3.5). Pada elemen sayap teriihat bahwa tumpuannya terletak ditengah

pelat sayap, sehingga dalam perhitungannya nanti lebar sayap (b) dihitung

setengahnya.

b

b = XA lebar sayap

t = tebal sayap

Gambar 3.5 Perilaku Elemen Sayap
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1. Tekuk Elastis pada Pelat Sayap

Pelat yang mengalami tekanan, seperti pada elemen sayap tekan,

perilakunya sama dengan kolom. Tekuk pelat yang mengalami tekanan merata

ditunjukkan pada Gambar 3.6.

b - Vi lebar sayap

t = tebal sayap

P =beban

Gambar 3.6 Pelat yang ditckan merata

2. Tekuk Vertikal Pada Pelat Sayap

Batas maksimum pada kerampingan pelat badan h/tw akan didasarkan pada

kekakuan yang dibutuhkan oleh pelat badan untuk mencegah sayap tekan

mengalami tekuk secara vertical. Dalam hal ini diasumsikan pelat sayap

merupakan batang tekan yang independen dari bagian gelagar lainnya. Suatu

gelagar yang melengkung dan komponen-komponen gaya pada sayap, yang

menyebabkan gaya tekan pada pinggir-pinggir badan balok yang berdekatan

dengan sayap tersebut, bila badan balok tetap stabi! saat terkena komponen-

komponen gaya tersebut, maka badan tidak mengalami tekuk vertical.
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3.3.2. Kekuatan Pada Elemen Badan

Balok papan dengan pengaku pada balok papan akan mengalami lentur

(Gambar 3.7a) dan geser (Gambar 3.7b).

( a ) (b )

Gambar 3.7 Perilaku elemen badan

h - lingg] pelat b;idini

hv = tobal pel at bad.'ii)

Selain menahan lentur, elemen badan juga menahan sebagian besar geser.

Karena balok papan memiiiki pelat badan yang tipis, maka stabilitas balok papan

merupakan hal utama yang harus diperhatikan.

3.4. Kekuatan Lentur Batas Pada Gelagar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh John E. Charles G.

Salmon dan Johnson dengan bahan pcnelitiannya adalah baja profil I dengan

mutu baja A36, badan akan tertekuk akibat tegangan lentur.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, tekuk seperti ini tidak

menyebabkan gelagar kehilangan daya gunanya. Kapasitas momen batas gelagar

yang tinggi merupakan fungsi dari:

M«= f-
/... ' r. ' t' A.

(3.2)
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Dimana:

h/tw = menentukan ketidakstabiIan badan (tekuk lentur )

L/ry "~ menentukan ketidakstabilan lateral pada sayap (tekuk puntir lateral )

B/tj- = menentukan tekuk setempat (atau tekuk puntir) pada sayap

Aw/At- ~ menentukan penganih puma tekuk badan pada sayap

Dengan anggapan bahwa tekuk puntir lateral dan tekuk lokal dicegah seperti

anggapan yang digunakan, veriabel dari fungsi di atas menjadi :

-'It)

3.5. Hubungan Beban-I cndutan

Apabila balok diberi beban maka akan menyebabkan lentur, sehingga

balok akan mengalami lendutan. Meskipun sudah dicek aman terhadap lentur

dan geser, suatu balok bisa tidak layak apabila balok terlalu fleksibel. Lendutan

yang teriihatdenganmatadapatmengurangi keyakinan terhadap kekuatan lentur.

Lynn S. Beedie (1958) menyimpulkan bahwa balok dukungan sederhana

yang diberi beban memiiiki satu titik yang momennya maksimum. Makin besar

beban yang diberikan, makin besar pula momennya. Jika beban besar, material

akan terdeformasi semakin cepat dan defleksinya juga akan semakin besar dan

balok akan mengalami geser. Mekanika balok yang dibebani ditunjukkan pada

Gambar 3.8
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( a ) Lendutan balok

( b ) Diagram momen

P - beban ( kg )

a ^ jarak beban ( cm )

A = lendutan balok ( cm )

L = panjang balok ( cm )

x - jarak beban ketumpuan ( cm )

( c ) Diagram geser

Gambar 3.8 Balok sederhana dengan pembebanan titik

Hubungan beban-lendutan ini ditunjukkan oleh :

M = momen akibat pembebanan gaya luar

m = momen akibat pembebanan 1 satuan

A-J- dx
LI

Untuk bentuk pembebanan seperti gambar 3.8 maka annus lendutan diatas

menjadi:

P.I*
A =

25./:"./
(3.4)



dengan : A _ lendutan

M - momen

E -^ modulus elastisitas

x = jarak bidang momen ketitik lendutan yang dicari

I = momen inersia penampang

$ = luas bidang momen

Adapun penjabaran dari rumus 3.4 dapat dilihat pada lampiran.

Hubungan beban-lendutan pada balok yang dibebani lentur dapat

disederhanakan menjadi bentuk bi-linier, yang ditunjukkan dengan Gambar 3.9

Pu

* A

Gambar 3.9 Grafik hubungan beban-lendutan pada balok

Pada daerah I, yaitu daerah praretak, balok masih bersifat elastis penuh.

Tegangan lentur yang terjadi kurang dari kuat lentur kayu. Kekakuan lentur LI

masih mengikuti E kayu dan momen penampang balok kayu. Pada daerah II, yaitu

daerah pasca layan, tegangan pada daerah ini mencapai tegangan maksimum.

Pada daerah ini, diagram lendutannya lebih landai daripada daerah-daerah

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya kekakuan lentur

akibat bertambahnyajumlah dan lebar retak di sepanjang bentang.
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3j». Hubungan iYloinen-Kelcn^kuii^an

Perilaku stniktur yang mengalami lentur dapat diketduti dari hubungan

momen kelengkungan (momen curvature) yang menggambarkan perilaku balok

pada berbagai kondisi, yaitu saat kondisi elastis, leleh, elasiis-plaslis dan plastis.

Gambar 3.16a adalah sebuah balok sederhana dengan penampang I yang

menerima beban terpusat P, dengan anggapan scbclum beban P bekerja'balok

dalam keadaan lurus. Seielah beban P bekerja, balok menerima momen sehingga

balok melengkung dengan javi-jari kelengkungan p ( Gambar 3.10b).
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Gambar 3.10 Dcformasi segmen baiok dalam lenturan ( PKK1 1961 )
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Dalam pandangan yang diperbesar dari elemen A'B'C'D dalam Bambar 3.10c,

dapat dtlihat bahwa dalam balok yang melentur, sudut yang termasuk antara dua

irisan yang berdampingan adalah AO. Jika y adalali jarak serat yang

direnggangkan ke garis netral, maka defonnasi Am dari setiap serat dinyatakan :

Au=yA0 (3.5)

Dengan substitusi persamaan tersebut, maka didapat hubungan antara kurva

elastis dan regangan linier, yaitu

/ €
0 (3.6)

p y

Karena sifat bahan tidak diperhitungkan, maka kelengkungan pada

persamaan 3.10 digunakan untuk semuakeadaan.

Kelengkungan pada balok dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu :

1. Mengukur regangan yang terjadi padaa penampang balok, yaitu dengan

straingate. Distribusi regangan pada penampang balok dapat dilihat pada

Gambar 3.11.

8-n

(a)

eH+£b £a - regangan serat atas

^b = regangan serat bawah

ya = jarak dari gans netral

keaiah serat atas

\b "jarak dari garis netral

ke serat bawah

y "~ tinggi balok

Gambar 3.11 Distribusi regangan pada penampang balok



Maka kelengkungannya adalah :

0 =

Dengan demikian kelengkungan dirumuskan :

0 ^+*
vw + yh

Karena letak garis netral berubah-ubah, maka rumus ini kurang optimum

untuk menghitung kelengkungan balok.

(3.7;

(3.8;

2. Mengukur defleksi minimal 3 titik diskrit pada balok.

Dengan pengujian kuat lentur balok didapat defleksi pada titik-titik diskrit,

yaitu yi,yi+i, yi.i, dengan jarak sama sebesar Ax. Pendekatan kemiringan kurva

menggunakan metode Central Difference.

1/2P 1/2P

(a).

(b).

75T TT

Aa Aa
L

\yi-i y. ysti

Gambar 3.12 Kurva Lendutan



Dari Gambar 3.12 didapat kelengkungan yaitu

U>=-t-- :, ' (3.9)
ax A j

Sedangkan hubungan momen kelengkungan dan factor kekakuan lentur (LI)

sebagai

(D- - (3.10)
EI V ;

Dimana : M - momen

I = momen inersia

H = modulus elastisitas

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari momen ( M ) adalah :

M=-P(x + 0.5a)- -P.O.Sa (3.11 )

3.7 Daktilitas

Prosedur dari suatu perencanaan biasanya selalu didasarkan pada kekuatan

ultimit yang membutuhkan kesatuan daktalitas yang besar, terutama untuk

memperbaiki tegangan-tegangan dekat lubang atau perubahan yang mendadak

pada bentuk batang, seperti untuk perencanaan sambungan.

Kekakuan inelastis yang daktil bisa meningkatkan beban yang mampu

dipikul batang disbanding dengan beban yang ditahan jika stniktur tetap dalam

keadaan elastis. Bila seluruh tinggi balok meleleh, diperolch batas atas dari

kekuatan momen yang disebut kekuatan plastis.
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Proses pembebanan diluar daerah elastis akan menyebabkan perubahan

pada daktalitasnya. Sedangkan daktalitas itu sendin dinimuskan :

Daktalitas--^- (3.12)
9

dimana : ett>t = regangan total

C\ = regangan pada saat leleh pertama

Dalam penelitian, setelali didapat besamya lendutan dari hubungan beban-

lendutan, maka daktalitas simpangan dapat dicari dengan :

I. = _^l (3 13)

dimana : psimpiingan- daktilitas simpangan

Atot = lendutan total

Ay = lendutan padabeban maksimum

Sedangkan daktilitas kelengkungan diperolch dari hubungan momen-

kelengkungan, yaitu perbandingan antara QM dan 0y,yang dinimuskan :

Pkdengknngan ~ —T~ (3.14)

dimana : uick.igkungun = daktilitas kelengkungan

Olot ^ kelengkungan total

<t>v -• kelengkungan pada momen maksimum




