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3.1. Anaiisa Kuat Lentur Metode Perencanaan Kekuatan

Analisa suatu penampang balok beton bertulang Ierhadap lentur

dimaksudkan untuk menentukan apakah penampang memiliki kekuatan

yang cukup atau tidak di dalam memikul beban kerja atau momen kerja.

Sistem juga harus memiiiki sifat keiayanan {'serviceability") yakni harus

memiiiki penampiian yang memuaskan ierhadap beban kerja tanpa

memperlihatkan efek-efek yang merugikan, seperti lendutan yang

beriebihan, reiak ataupun getaran, (Chu-Kia Wang, 1993).

3.1.1. Prinsip Dasar Kuat Lentur Nominal

Telah dikemukakan bahwa distribust tegangan beton tekan pada

penampang yang menderita tegangan di atas 0,5 f'c bentuknya setara

dengan kurva tegangan-regangan beton. Bentuk distribusi tegangan

tekan untuk baiok yang telah mencapai kekuatan nominal berupa garis

lengkung dengan nilai nol yang dtmuiai dari garis netral dan berakhir

pada serat tepi tekan teriuar penampang, seperti teriihat pada gambar

3.1. Tegangan tekan maksimal tercapai bukan pada serat tepi tekan

teriuar tampang, akan tetapi agak masuk ke dalam daerah tekan

is
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beton. Tegangan tekan maksimum tersebut dapat ditutis sebagai K?J'C.

-aMh-

"J~ ~~\c

Gambar 3.1. Kondisi saat kekuatan lentur nominal Mn tercapai

Kekuatan lentur nominal ("Nominal Strength") pada penampang

dimisalkan tercapai bila regangan di dalam serat tepi tekan teriuar

sama dengan regangan runtuh beton f.cu - 0,003. Pada saat beton

runtuh, dua kemungkinan yang akan terjadi pada regangan baja

tuiangan es adalah regangan baja akan lebih besar atau lebih kecil dari

regangan sy = /y/E5 pada saat luluh pertama. Hal ini dtpengaruhi oleh

perbandingan dari tuiangan terhadap beton. Apabila luas tuiangan

reiatif sedikit, maka tuiangan akan meleleh sebelum beton hancur,

kondisi ini akan menghasilkan ragam kehancuran yang daktati dengan

deformasi besar. Pada kasus lain, luas tuiangan reiatif besar yang

membuat kondisi tuiangan tetap berada dalam keadaan elastis saat

kehancuran beton. Ini menyebabkan kehancuran getas tanpa tanda
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tanda awal. Distribusi tegangan tekan yang teriihat pada gambar 3.1.

dengan tegangan tekan maksimum k3rc memberikan tegangan ratarata

pada suatu penampang balok dengan lebar tetap adalah k?k3f\. Letak

titlk berat penyebaran tegangan adalah k2c diukur dari serat tepi tekan

teriuar, sedangkan c adalah jarak garis netral dart serat tepi tekan

teriuar.

Berdasarkan asumst-asumsi yang telah dikemukakan di atas,

maka dapat dilakukan perhitungan regangan, tegangan maupun gaya-

gaya yang timbul pada penampang balok yang menahan Momen Batas,

yakni rnomen akibat beban luar yang timbul tepat pada saat terjadi

hancur. Momen ini menggambarkan kekuatan dan iazim disebut

sebagai Kuat Lentur Uitimit Baiok.

Kuat lentur suatu balok beton tersedia karena berlangsungnya

mekanisme tegangan-tegangan dalam yang timbul di dalam

penampang balok, yang pada kondisi tertentu dapat diwakili oleh

gaya-dalam. Seperti tampak pada gambar 3.1, C adalah resultante

gaya tekan-dalam yang merupakan resultan atau penjumlahan

tegangan-tegangan tekan yang bekerja pada daerah tekan beton, dan

dapat dianggap sebagai isi dari "Stress Solid" atau benda tegangan

sebesar,

C = (Msf'c) (c) (b) ; 31
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Sedangkan T adalah resultante gaya iarik-dalam, yang merupakan

jumlah seluruh gaya tarik yang diperhitungkan untuk daerah di bawah

garis netral atau daerah tarik penampang balok. Pada kondisi

kehancuran yang daktail, gaya tarik T adalah :

T = As.fy 3.2

Memenuhi keseimbangan z (H) = 0, maka C harus sama dengan

dengan T. Sedangkan arah garis kerjanya sejajar, tetapi berlawanan

arah yang diptsahkan dengan jarak 2 = d - k2c, sehingga membentuk

kopel momen tahanan-dalam. Nilai maksimum kopel momen tahanan

dalam tersebut disebut Kuat lentur atau Momen Tahanan Penampang

komponen struktur terlentur.

Momen tahanan-dalam tersebut yang akan memikul momen

lentur rencana aktuat yang ditimbutkan oleh beban luar. Untuk itu

dalam mendisain balok pada kondisi pembeban tertentu harus disusun

komposisi dimensi penampang balok beton dan luas tuiangan baja

sedemtktan rupa sehingga menghasilkan momen tahanan-dalam

minimal sama dengan momen ientur maksimum yang ditimbuikan oleh

beban luar. Hal yang penting dalam menentukan momen tahanan-dalam

adalah mengetahui teriebih dahuiu resultante gaya tekan beton C dan

letak garis kerja gaya yang diukur dari serat tepi tekan teriuar,

sehingga Z dapat diketahui. Dari keseimbangan gaya C •= T

menghasilkan letak garis netral yang seterusnya dapat dihitung letak
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garis kerja sebagai berikut :

C = T

(kik3fc> (c) (b) - As. fy
AS. fy

c = ' 3.3
kik3f..b

Sehingga letak garis kerja k,>c tersebut adalah

k2 A,.fy
— —- 3.3.a

kika Tc.b

Kekuatan lentur nominal seianjutnya dapat dihitung sebagai berikut :

Mn = T. (d - k2c)

= As.fy (d - k2c) , 3.4.

Dengan mensubstttusikan c dari persamaan (3.3) ke dalam persamaan

(3.4) menghasilkan kuat lentur nominal sebagai berikut :

K2 AS.fy
Mn= A,.fy (d • ) 3.4.a

kik3 . rc.b

Untuk menghitung letak garis kerja maupun kuat ientur nominal

tersebut tidak perlu mencari harga dari masing-masing ki, k2, dan k3,

karena besaran gabungan k?/kik3 dapat langsung dicari dari grafik

seperti yang teriihat dalam gambar 3.2
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Gambar 3.2 Parameter "Padat tegangan" (diambil dari ACI Building
CODE).

Dari grafik tersebut, nilai besaran gabungan k2/kik3 berkisar antara 0,55

sampai dengan 0,63.

3.1.2 Distribusi Tegangan Persegi Ekivaien

Perhitungan kekuatan lentur nominal Mn yang didasarkan atas

distribusi tegangan bentuk parabola seperti pada gambar 3.1. dapat

dilakukan dengan menggunakan persamaan (3.4a) untuk harga k-i/k2k3

yang tetah ditetapkan. Akan tetapi perhitungan yang didasarkan atas

bentuk parabola tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, untuk

memudahkan perhitungan ditentukan meialui penyederhanaan bentuk

distribusi tegangan lengkung diganti dengan bentuk ekivaien yang lebih

sederhana, dengan menggunakan nilai intensitas tegangan rata-rata

sedemikian sehingga nilai dan ietak resultante tidak berubah.

Untuk perhitungan selanjutnya, pada metode perencanaan

kekuatan ini digunakan distribusi tegangan ekivaien bentuk persegi
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yang dtusulkan oieh Whitney sebagai penyederhanaan dari bentuk

distribust tegangan lengkung.

Seperti teriihat pada gambar 3.3, Whitney menyarankan suatu

distribusi tegangan persegi dengan nilai intensitas tegangan rata-rata

0,85ft dan tinggi blok tegangan a = f^.c . Whitney menetapkan harga

Pi sebesar 0,85 untuk f'r < 30 MPa, dan berkurang sebesar 0,08 untuk

setiap keiebihan 10 MPa, akan tetapi tidak boteh kurang dari 0,65.

Dengan menggunakan tegangan persegi ekivaien ini, seperti teriihat

pada gambar 3.3. Kuat ientur nominal M,> dapat dihitung. Kuat ientur

nominal ini adalah nilai maksimum yang diperoleh dart gaya-gaya

daiarn C (resultante gaya tekan-daiam) dan T (resultante gaya tarik-

dalam) yang membentuk suatu Kopel Momen Tahanan-dalam dengan

jarak Z ~ d - a/2, dengan d adalah tinggi efektif balok.

•Urn^-ia \>nbV- digram raprfym d&ohu dK-ioMii , ,

Gambar 3.3 Distribusi tegangan persegi ekivaien dari Whitney.

Dari gambar 3.3 dapat dihitung,

C = <0,85f'c) (a) (b)
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= (0,85f*r) (PlC) (b) 3.5

T = As.f, 3.6

Penggunaan fy diasumsikan bahwa tuiangan tarik meleleh sebelum

beton mencapai regangan hancur, atau dikenal dengan keruntuhan liat.

Keseimbangan gaya £ (H) = 0 menghasilkan tinggi blok tegangan

persegi ekivaien a sebagai berikut ;

C = T

(0,85 fV.) (a) (b) = As.fy

A, . fy

(0,85 rc) (b)
3.7

Keseimbangan gaya-daiam C - T yang membentuk suatu kopel momen

dengan jarak Z = d - a/2 tersebut, menghasilkan kuat lentur nominal

Mn seperti berikut :

Mn = C.Z

= (0,85 rc) (b) (a) (d- a/2)

Dengan mensubstitusikan a dari persamaan (3.7) ke daiam persamaan

di atas, akan menyederhanakan persamaan rumus Mn> yakni:

( (As - fy)
Mn = (0,85 fc) (b)

(0,85f'c)(b)
/

d -

= Ac . f»

I
d - 0, 59

(As • fy)

(f'cb)

(As - fy)

2(0,85 f'c) (b)

3.8
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Dapat dilihat bahwa angka 0,59 mewakili besaran gabungan k2/kik3

dalam persamaan (3.4a) yang diperoleh dari gambar 3.2, yakni

parameter "Padat Tegangan". Perhitungan Mn ini didasarkan atas

asurnsi bahwa baja tuiangan telah mencapai regangan serta tegangan

luluh sebelum beton mencapai regangan batas maksimum cru = 0,003.

Selanjutnya, kuat Rencana ("design strength") adalah kuat lentur

nominal dikalikan dengan suatu faktor reduksi §} yakni

Mr = <j) Mn:

Pemakaian faktor 4> dimaksudkan untuk memperhitungkan kemungkinan

penyimpangan terhadap kekuatan bahan, pengerjaan, ketidaktepatan

ukuran, pengendalian dan pengawasan peiaksanaan. Standar SK SNI

T-15-1991-03 pasal 3.2.3 ayat 2 memberikan faktor reduksi kekuatan

4. untuk berbagai mekanisme, antara lain sebagai berikut :

1. Lentur tanpa beban aksial 0,8

2. Beban aksial dan beban aksiai dengan ientur (untuk beban aksial

dengan lentur, kedua nilai kekuatan nominal dari beban aksial dan

momen harus dikalikan dengan suatu nilai $ yang sesuai) :

a. aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur 0,8

b. aksiai tekan dan aksiai tekan dengan lentur.

Komponen struktur dengan tuiangan spiral maupun sengkang tkat

0.7



27

Komponen struktur dengan tuiangan sengkang biasa 0,65

3. Geser dan torsi 0,6

4. Tumpuan pada beton 0,7

3.2. Balok Bertulang Seimbang

Pada suatu kondisi balok menahan beban sedemikian sehingga

regangan tekan lentur beton maksimum (s'c max) mencapai harga 0,003

bersamaan dengan dicapainya regangan luluh baja e;( = fy / Es yang

berarti juga tegangan luluhnya. Hal demikian, penampang dinamakan

mencapai keadaan Regangan Berimbang. Pada gambar 3.4

memperlihatkan sejumlah luas tuiangan tarik A3D akan mempengaruhi

jarak garis netrai cb untuk mencapai keadaan berimbang tersebut.

Apabila luas tuiangan baja tarik yang ada (As) lebih besar dari

luas baja tuiangan tarik untuk mencapai keadaan berimbang (Asb), maka

keseimbangan dari gaya-dalam C=T akan mengakibatkan kedalaman

blok tegangan tekan ekivaien a naik (membesar). Dengan naiknya

nilai a akan naik puia nilai c melampaui cD (Jarak garis netral dari serat

tepi tekan untuk mencapai keseimbangan regangan), sehingga

regangan tarik baja es lebih kecil dart regangan luluh baja sy saat sc„ =

0.0Q3, atau dengan kata lain bahwa beton mendahuiui

mencapai regangan maksimum ecll = 0,003 sebelum tuiangan baja tarik
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luluh. Keadaan demikian akan mengakibatkan kehancuran getas, yakni

kehancuran mendadak yang tidak diawaii tanda-tanda melendutnya

elemen struktur tersebut.

Kondisi yang lain, yakni As lebih kecil dari A3t>. Kondisi ini

mengakibatkan T mengecil, sehingga keseimbangan gaya-dalam akan

mengurangi ketinggian atau kedalaman blok tegangan tekan ekivaien a

<\^n c < cfc yang akan memberikan nilai ?,s > sy sebelum regangan tekan

beton mencapai nilai ecu = 0,003. Keadaan demikian akan memberikan

kehancuran liat atau kehancuran daktail, yakni kehancuran yang

diawalt dengan melendutnya elemen struktur tersebut.

tdrtibuno balok digram r^d^a

Gambar 3.4. Tampang balok dan diagram regangan-tegangan kondisi
seimbang regangan atau kondisi balance
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Dari gambar 3.4 diperoleh persamaan-persamaan sebagai berikut:

Cb = (0,85 f'c} (p^Cb) (b) 3.9

Tb = Asb • fy 3.10

cb dapat diperoleh dengan menggunakan segitiga sebanding dari

diagram regangan,

Ch

d

f-r,ij

•r.tl

fy,
, dengan Es - 200.000 MPa, maka

E.

0,003
Ch = d

fv
0,003 +

200.000

600

= d -

600 + f
3.11

Dari keseimbangan gaya-dalam Cb = Tb, maka rasio penulangan

balance pb dapat dicari sebagai berikut :

Cb = Tb

(0,85 rc) . (p, Cb) • (b) - (Pb. b . d) . fy

(0,85 f'c> . (p, • cb)- (b)
Pb =

b . d . f,

Setanjutnya dengan mensubstitusikan ch dari persamaan (3.11 ) ke

dalam persamaan di atas menghasilkan pb sebagai berikut:

0,85 f'c . Pi 600

Pb =

600 + U
3.12

\
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Dengan demikian luas baja tuiangan untuk mencapai keadaan berimbang

adalah:

Asb = pb . b. d

I Ecu |
= 0,85 (f'c/fy) Pi | | b.d 3.13

I ECU + £y I
V )

3.3. Batasan Daktiiitas Suatu Tampang Balok

Dua macaw kehancuran seperti yang tertulis di atas, adalah

kehancuran yang diawaii dengan melendutnya elemen struktur (hancur

Hat atau hancur daktail), dan kehancuran getas, yakni kehancuran

mendadak tanpa diawaii dengan ianda-tanda melendutnya elemen

struktur.

Untuk menjamin pola kehancuran yang daktaii (liat), maka SK SNI

T-15-1991-03 pasal 3.3.3 dan ACI Building CODE pasal 10.3.3

membatasi jumlah tuiangan tarik As tidak boieh melebihi 0,75 dari jumlah

baja tarik untuk mencapai keseimbangan regangan Act».

A5 < A3,max , dengan As,ma;( = 0,75 . Agb

Rasio penulangan maksimum pmsr = 0,75 pb

Persyaratan ini sekaiigus sebagai batasan dari daktiiitas minimum yang

disarankan, atau merupakan level terendah dari daktiiitas yang

disarankan oleh kedua standar tersebut. Selain dari daktiiitas yang
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disyaratkan oleh SK SNI T-15-1991-03 dan ACI Buiiding CODE,

persyaratan tain yang harus dipenuhi dalam mengacu pada sifat

kelayanan ("serviceability") adalah membatasi lendutan yang

beriebihan. Level terendah atau batas regangan minimum tersebut

ternyata masih dapat dtperkecil lagi daiam batas keamanan yang

diperkenankan. Oleh karena itu ditetapkan suatu batas regangan

minimum baja tarik (sSUimin) di luar ketetapan ACI dan SK SNI

tersebui. Pada kasus balok T, penuiis mencoba mereduksi r.SUiT

dengan eSUiR, sehingga lendutan yang terjadi dapat diperkecil.

Baiok tampang empat persegi panjang saat kondisi kuat lentur

maksimum ditlustrasikan dalam gambar 3.5.

a.

Gambar 3.5 Balok tampang empat pers.egi panjang pada kondisi
kuat lentur maximal.

.*«&.

Dart gambar 3.5, dan dengan menggunakan keseimbangan gaya

L (H) = 0 dapat diperoleh rumus-rumus batas kelengkungan minimum

$u,min dan batas regangan minimum baja tarik untuk tampang empat

persegi panjang sSU)r. Keseimbangan gaya C=T tersebut

menghasilkan tinggi blok tegangan ekivaien a dan letak garis netral
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berdasarkan As.ma* sebagai berikut :

a berdasarkan As,max adalah

dafam

0,85 fc . b

a

—-—, sehingga dengan mensubstitusikan persamaan a ke
Pt

persamaan c, akan menghasilkan

A5 rft3'( * Ty
c =

0,85f'c. b. pt

a.. Asb- fy

0,85 f'c b Pi
3.14

Dengan mensubstitusikan persamaan (3.13) ke daiarn persamaan

(3.14) menghasilkan rumus c yang lebih sederhana, yakni

d 3.14a

ecu

C = a

£cu + £y
V J

Perbandingan segitiga sebanding diagram regangan yang

diilustrasikan

dalam gambar 3.5b menghasilkan rumus €Su,r sebagai berikut :

d-c

ssu,R = Ecu

V u J

Substitusi persamaan 3.14a ke dalam persamaan di atas

menghasilkan

rumus *su.r.



Ssu.R =

'SU,R

•Cll

d - a

»£nti *" £y ;

'Cll

a

Scu "*" £7

*r.u

Ecu • d

f a. scu . d s

Sell + Sw '

Zcu - d (Ecu + Sy )

a . £,-u . d

*cu

O:.. Eirn-d

a. £r d '

+ £«

°cu

— + — _ gCU) sehingga

a a

ECu[('/a)- 1] +
a.
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3.15

Kuat lentur nominal maksimum Mn,max adalah kuat lentur nominal

berdasarkan As,max yang diperoleh dari keseimbangan gaya yang

membentuk kopel momen tahanan-dalam seperti yang diilustrasikan

dalam gambar 3.5c, yakni:

Mn.max = As,m8X * fy (<J - */?) 3.1 6

Sedangkan batas kelengkungan minimum ^.mtn diperoleh dari diagram

regangan pada gambar 3,5b seperti berikut :
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Ecu "** Esu>R

fry mm = ————— 6 A f

Untuk ratio daktiiitas minimum yang diperkenankan adalah

perbandingan antara batas kelengkungan minimum 0ujmn dengan fry

sebagai berikut :

t»u mm

Anin = 3.18
0,

3.4. Analisa Lentur Tampang T

Di dalam analisa kuat ientur baiok tampang-T garis netral akan

terletak pada dua kemungkinan, yakni di daiam flens dan di bawah

flens (di dalam badan baiok).

Dengan demikian ada dua kemungkinan yang akan terjadi, blok

tegangan tekan seluruhnya masuk di dalam daerah flens atau meliputt

seluruh flens ditambah sebagian dari badan baiok. Berdasarkan dua

kemungkinan tersebut, maka ditetapkan dua terminologi analisis, yakni

Baiok T persegi dan Balok T murni.

Analisa balok T persegi dilakukan dengan cara seperti baiok

persegi biasa, akan tetapi menggunakan lebar flens efektif bf, sebagai

lebar balok dan dengan mengabatkan daerah tarik beton.
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Sementara untuk balok tampang-T murni dtlakukan dengan

memperhitungkan blok tegangan tekan mencakup daerah kerja

berbentuk huruf T. Kondisi keseimbangan regangan balok tampang-T

diilustrasikan seperti pada gambar 3.6.

*-^ miL,

fa

/

Y-
•4---L-- ..._

M T]\>

+& -i-U T 4- - --Y-!

*-v*

Gambar 3.6. Batok Tampang-T pada kondisi keseimbangan regangan

Dari gambar 3.6 dapat dihitung suatu resultante gaya-dalam, yakni

resultante gaya tekan-dalam daerah flens Cr dan resultante gaya tekan

daiam daerah badan batok Cw serta resultante gaya tarik-dalam T.

Cf = 0,85 f'c : tf (bf- bw)

•Cw = 0,85 f'c. ab • bw

Letak garis netral untuk kondisi keseimbangan regangan diperoleh dari

diagram regangan yang diilustrasikan pada gambar 3.6b seperti

berikut:

Ecu

cb = d

Ecu "*" Sy
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Keseimbangan gaya-dalam Ct0t3t = T dari gambar 3.6c menghasilkan Asb

sebagai berikut :

Ctotat = 0,85 f r [tf (bf - bw) + abbw]

T = As& . fy , sehingga diperoleh A3b sebagai berikut:

Ctotai

fc
= 0,85 . [tf (bf- bj + ab.bw] 3.19

fy

As,max = «, . Asi> 3.20

dengan a = 0,75 (SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.3.3 dan AC! Building

CODE pasal 10.3.3).

Sedangkan luas baja tuiangan yang seimbang dengan beton desak

bagian flens adalah:

f'c
Asf = 0,85 tf (bf - bw)

Rasio penulangan untuk kondisi keseimbangan regangan adalah

ASb
pb =

bf. d

Batas kelengkungan e^ dan rasio daktiiitas j^ untuk kondisi

keseimbangan regangan masing-masing adalah :

Ecu + Ey Qub
0ub = t Ub = = 1

d ey
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Kuat ientur nominal untuk kondisi keseimbangan regangan dihitung

berdasarkan kopel momen tahanan dalam yang diilustrasikan dalam

gambar 3.6c sebagai berikut:

M„ = Cw(d -B/2) + d (d - tf/2)

= (Asb - Asf) fy (d - a/?) + Asf . fy (d - tf/2)

Batasan daktiiitas minimum untuk tampang-T seperti yang telah

ditetapkan oleh peraturan adalah sama dengan daktiiitas minimum pada

tampang empat persegi panjang, yakni

dengan As.mox = a. . A5b

kemudian prnox = a . pb

Sedangkan besarnya daktiiitas atau lendutan yang disarankan pada

suatu tampang balok agar tercapai sifat kelayanan yang memuaskan

akan diuraikan pada sub bab berikutnya, yakni daktiiitas yang dikaitkan

dengan batas regangan minimum yang ditetapkan pada baja tarik esu>min

untuk suatu tampang berdasarkan As,max.

3.4.1. Balok Tampang T Persegi

Baiok tampang-T persegi tercapai apabila tinggi blok tegangan

ekivaien a < tebal flens tf . Untuk mendapatkan rumus-rumus yang ada,

analisa didasarkan atas As = Asniax. dengan Asmax = at. Asb
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w,r

tdnftKKio biHotT

Gambar 3.7. Balok Tampang-T pada kondisi kuat ientur max, a <; tf
Untuk As = As,max

Keseimbangan gaya-dalam C=T yang membentuk suatu kopel momen

tahanaivdaiam pada gambar 3.7c menghasilkan tinggi blok tegangan

ekivaien a dan kuat lentur nominal maksimum Mn.msx sebagai berikut :

0,85 f'c. bf. a = As.fnax • fy

As, max • fy
a =

0,85 f'c . bf

Mn max ~ As rnftX . fy (d - h)

3.21

Batas regangan minimum baja tarik untuk tampang T ££JJ T berdasarkan

As.max Seperti yang disarankan oleh ACI Building CODE dapat dihitung

dengan segitiga sebanding diagram regangan pada gambar 3.7b.

Pertama, mencari letak garis netral tampang berdasarkan Asm&x
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c =

Pi

Subtitusi persamaan 3.20 dan 3.21 ke daiam persamaan c tersebut di

atas menghasilkan rumus c sebagai berikut, yakni :

a . 0,85 . (fVfy) [ab - fa* + tf (bt- bw)] fy

0,85 . f'c . b, . pi

a, . [ab . bw + tf (bf- bw)]

bf . pi
3.22

Selanjutnya, dari segitiga sebanding diagram regangan pada gambar

3.7b didapat persamaan

(d-c)

E-5U.T ~ Ecu •Apabila persamaan 3.22 disubtitusikan ke dalam

persamaan esl,j tersebut akan menghasilkan rumus csuj sebagai

berikut ;

(d-c)

Esu.T ~ £ctt """"

•cu

\

a [ab . bw + tf (bf - bw)]

bf. Pi

a[ab bw + tf (bf- bw)]

be Pi

. sehingga



£$u.T — Ecu

^CM «.] ; tf
a

.. bf „ i.ficu + Ey Pi d

bw

bf

- 1
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... 3.23

Sedangkan batas kelengkungan minimum analog dengan persamaan

(3.17), yakni :

Krn + Erh T

"it.rfiin

Ratiodaktilitas yang diperkenankan adalah

3.4.2. Batok Tampang-T Murni

Balok tampang-T murni tercapai apabila tinggi blok tegangan

ekivaien a > tebal flens tf. Untuk mendapatkan rumus-rumus yang

dipertukan guna perhitungan tampang, analisa didasarkan atas

A<, = As max dengan ASlrriax = a . ASb-
-4— —b4 —-4-

\ b
Gambar 3.8. balok tampang -T murni pada kondisi kuat lentur max, a >

tf Untuk A£ = As.mex

J,.*Bl_^ j,°,8gf,.' .j

jy o.fyi~yk**)
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Untuk mencan a berdasarkan As,max digunakan keseimbangan gaya

dalam Ctotai = T yang diilustrasikan pada gambar 3.8c.

Ctotat " T

0,85 f c [ab . bw + tf (br- bw)] = As,max . fy

[As,max . fy]-[0.85fc . tf(bf-bw)]
a =

0,85 f c . bw

As max • fy [0,85 f c . tf . bf] - [0,85 f c . tf . Dw]

0,85 f c . bw

As.max • fy

0,85 f c . bw

V
bw

0,85 fc . bv

)

3.25

Mn.max dicari berdasarkan kopel momen tahanan-dalam yang

diilustrasikan pada gambar 3.8c.

Mn.max = [As,m3x - Asf] fy [d - a/2] + Asf . fy [d - tf/2]

dengan ASf =0.85 — tf [bf - bw]
fy

Batas regangan minimum baja tarik untuk tampang T ssuj berdasarkan

Asmax yang disarankan oleh AC! Building CODE dapat dihitung dengan

segitiga sebanding diagram regangan pada gambar 3.8b.

Pertama, mencari letak garisnetral tampang c berdasarkan Asm3X

sebagai berikut:
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letak garis netral c =

Pi

Subtitusi persamaan (3.25) dan (3.20) ke dalam persamaan c tersebut

di atas menghasilkan rumus sebagai berikut:

a . 0,85 . (f'c/fy) [ab . bw + ff (bf- bw) tf

Pi0,85 . f'c. . bw - Pi

a . [ab . bw + U(bf - bw)] tf

Pi

/

/

- 1

bw • Pi bw
/

a . ab a . tf . bf tf . a tf . bf tf
+ , . . —_ + _

Pi Pi • bw Pi pi . bw Pi

Selanjutnya, dart segitiga sebanding diagram regangan pada gambar

3.8b diperoleh persamaan s5U.T = ccu (d"c/c). Subtitusi persamaan (3.26)

ke dalam persamaan sslJ T tersebut menghasilkan rumus ssu.t untuk

ampang dengan kondisi a > tf sebagai berikut:
/

/ \ / /
a. ab a tf ,b

/
f.ur

d- +

t f. a tr.br

pi V
Pi.b pi Pi-b

E5U.T "" Ecu

a. ab
/

a . tt. b
\

f .Of t f. a
/ tf-bf

Pi
J v

Pi -b Pi
J \

Pi.b

sehingga

- 1

3.26

/ \

tf

7 \ P1/ J

Pi
V /

\



Esu.T ~" Ecu

a

v V

Ecu

Ecu + Ei

f
a- 1

\

Pi
J
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d

bf

3.27

-1

Pw
/

3.4.3. Ratio Regangan Baja Tuiangan &3U,t /s*u,r

Untuk kedua kasus baiok T persegi dan balok T murni, nilai dart

Esu.min untuk tampangT esuj dan nilai 8u.mtn selain dipengaruhi oleh

beberapa parameter aC(J sy dan tf seperti pada tampang empat persegi

panjang juga dipengaruhi oleh ratio-ratio bf/bw dan tf/d.

Perhitungan ratio £5U,T/£surR sebagai fungsi dari bf/bw untuk berbagai nilai

tf/d hasilnya diilustrasikan dalam gambar 3.9 dan 3.10.

5.0

a 3.0

td

1 1 j , •,

I 'c S 4 Ksi, tu - 0.003, Pi - 0.85

fy =>60Ksl. i, -0.002069. a -0.75
b, b

3.0 4.0 5.0

. Ratio bf / bw

6.0

tj/d_-_0.40

V« * 0.503

7.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

e.o

Gambar 3.9 Variasi ratio (ssuT/ssuR ), dengan (bf/bw ) untuk beberapa
nilai tf/d dan mutu baja tuiangan 60 (414 Mpa)
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4.0

2 3-0

I'cs4KjI. c„- 0.003. Pi - 0.85

lr-40Ksl. ey -0.001379. a -0.75
b, , b

T-irM^
y- .•••••

\,fnu - *y
•w^Li.

*» jnu •'»

b„

u,mn - »«*T >*uiW - «».R - 0.002839

/

t,/d - 0.15/

t,/a - 0.29... ~y~"

s t,/d - 0.25

^ "
t,/d - 0.30

5.0

4.0

3.0

2.0
-' _ yi.-j?:40-.

2.0

1.0
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Ratio bf / bw

t,/d a 0.582

1.0

6.0 7.0 8.0
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Gambar 3.10 Variasi ratio (£suj/esu.r)» dengan (bf/bw) untuk beberapa
nilai tf/d dan mutu baja tuiangan 40.

Pada gambar 3.9 diperfihatkan hasil disain suatu tampang balok T untuk

fc <> 28 Mpa dan fy = 414 MPa serta a = 0,75. Untuk semua nilai ratio

tr/d < 0,503, nilai ratio (eSUit/esu R) > 1. Hal ini menunjukkan bahwa

tampang-T yang didtsain memenuhi persyaratan SK SNI maupun ACI

Building CODE akan selalu mempunyai lendutan yang reiatif besar.

Daiam gambar 3.10 balok didisain dengan menggunakan baja tuiangan

yang lebih rendah tegangan luluhnya, yakni fy = 276 MPa. Perhitungan

memperlihatkan suatu hasil yang sama dengan disain pada gambar
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3.9 , yakni ((esu.t/£su r)) >1, akan tetapi mempunyai nilai eSu,t/e511 r yang

lebih besar. Kurva-kurva tersebut di atas (gambar 3.9 dan 3.10) dibuat

untuk dua bagian yang berbeda, yakni kurva cekung sebagai

permutaannya berkaitan dengan batok tampang-T murni dan kurva

cembung berkaitan dengan balok tampang T persegi. Dari perhitungan

disain yang diilustrasikan dalam kedua gambar tersebut menyatakan

bahwa ratio esuj/£su.r akan selaiu naik dengan naiknya nilai bf/bw

walaupun tanpa menghiraukan ratio tf/d. Nilai maksimum £SU.t/£su.r dapat

dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

Pi
\ a

Ssu.T (tf / d)
3.28

V Ssu.R j max 1 - CC + By

Ecu

Nilai maksimum teoritis untuk ratio ssu,t/e5u.r dapat dilihat dalam tabel 1,

yang mana untuk disain praktis digunakan limit (bf/bw) = 8.



Tabef 1. Harga maksimum ratio (esuj / £sur)

baja d€>rajat 60

teoritis

baja derajat 40

ratio tf/d disain praktis disain praktis teoritis

(bf/bw) = 8 (bf/bw) = ~ (br/bw) = 8 (bf/bw) = ~

0.15 3.86 5.23 4.10 6.93

0.20 3.00 3.72 3.78 4.93

0.25 2.41 2.82 3.05 3.73

0.30 1 .98 2.22 2.52 2.94

0.40 1 -39 1 .46 1 .78 1 .94

> 0.503 1 .00 1 .00 - -

> 0.582 - - 1 .00 1 .00

Catatan : disain untuk fc < 28 Mpa ; Pi = 0,85 U- 0,75 ; e, = 0,002069
dan eC(J = 0,003.

Untuk (bf/bw) = 8 dan (tf/d) = 0,15, ratio csuj/ssu.r kurang lebih

mendekati niiai 4 untuk tuiangan baja dengan derajat 60 maupun 40. Hal

ini menggambarkan bahwa regangan baja tuiangan untuk tampang T

empat kali iebih besar dari regangan baja tuiangan balok tampang

empat persegi panjang. Dengan demikian lendutan pada baiok tampang

T yang didisain dengan mengikuti SK SNI maupun ACI
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Building CODE reiatif besar, walaupun masih dalam batas-batas

keamanan.

Dengan naiknya nilai ratio bf/bw pada tampang-T yang memenuhi

persyaratan SK SNI maupun ACI Building CODE akan menyebabkan

suatu reduksi pada nilai maksimum pmax- Hal ini diilustrasikan dalam

gambar 3.11.

2.5

2.138

2.0

O
<

0.5

0.0

1.0

-T 1 [ 1——j 1 r 1 r

^
W^

wns^p^sm
• - *,r-'••Ce

I V

r.-.-.i

?»•<*•*

Jf**W

Criterion : g„ - oq^

ObUfn: e« - o0.85£ [p.fe)(^ +(J) (i , ^J]
t~i > *«.* * w

i I i I i I L

2.0 3.0 4.0 5,0

Ratio bf / bw

&

6.0

1 tt

_VAi_a 0.503

Vd - 0.45

_t,/d -_0.40

Ud - 035

c,/d - o.30

V<J - 0.20

t,/d - 0.15

7.0

2.5

2.138

2.0

1.5

1.0

0.5

0,0

8.0

Gambar 3.11 Variasi nilai pmax (disain ACi) dengan (bf/bw) untuk
beberapa harga tf/d ; fc =28 Mpa ; fy = 414 Mpa ; fy
= G,85;o<= 0,75 ; ecu = 0,003 ; dan Ey = 0,002069

Dari gambar 3.11 dapat dibaca nilai maksimum pmax = 2,138% dicapai

pada ratio (bf/bw) = 1 (balok tampang empat persegi panjang) dan

beberapa tampang T untuk (tf/d) > (pi scu) / (sCu+ %) untuk semua
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nilai bf/bw- Sedang untuk beberapa nilai untuk (tf/d) < (£«,. ecu) / (ecu+ ey),

nilai pmax akan turun seiring dengan naiknya ratio bf/bw.

Nilai pmax yang lebih besar akan dapat diperoleh apabila suatu

disain balok tampang-T diperbotehkan mereduksi daktiiitas minimum

sebagaimana pada balok tampang empat persegi panjang, yakni bila

£su.t = esu.r. sehingga lendutan pada balok tampang-T dapat lebih

dikendalikan. Nilai pmax tersebut diilustrasikan dalam gambar 3.12.
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2.138

2.0

•o 1.5

in

tt:

t 1 r

3**.W yd'* 0.377

1,/dj^0.35

_V« -.030

...... Vd -025

' • _Vd - 020

Ij/d - 0.15
a i.o

"l^lWH •
e— -

2.5 - •

2.138

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.5

,0.0

1.0

w

Criterion : f„,T - t^.

«*- -«^*(^)t^)+ ©(' -^)1
2.0 3.0 4.0 5.0

Ratio bj / bw

6.0 7.0 8.0

Gambar 3.12 Variasi nilai pmai (disain yang diusulkan) dengan (bf/bw)
untuk beberapa nilai tf/d dimana £CU,t = £cu,r ; fc - 28
MP8 ; pi = 0,85; <*= 0,75 ; ecu = 0,003 ; dan sy =
0,002069
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Perbandingan kurva-kurva dalam gambar 3.11 dan 3.12 adalah bahwa

kurva pada gambar 3.12, yakni kurva disain baiok tampang-T yang

mereduksi daktiiitas minimum sebagaimana balok tampang ernpat

persegi panjang menunjukkan harga pmaj yang lebih besar dari pada

harga pmax disain yang memenuhi ketetapan SK SNI dan ACI Building

CODE seperti pada gambar 3.11.


