
BAB VI

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab im akan membahas karaktenstik dari lempung Salaman, Magelang,

Jawa Tengah berdasarkan dan hasil penelitian laboratorium. Selain itu akan dibahas

pengaruh tanah yang telah distabilisasi dengan menggunakan kolom kapur (lime

column) terhadap sifat-sifat tanah lempung.

6.1 Sifat-Sifat Tanah Asli

Dari hasil penelitian tanah lempung Salaman pada Tabel 5.1 dapat

disimpulkan beberapa karakteristik tanah lempung Salaman sebagai berikut.

Berdasarkan tabel 3.4 dengan nilai kuat tekan bebas (qu) sampel tanah

undisturb sebesar 0.4999 kg/cm2 (lampiran 4), maka tanah lempung Salaman

termasuk tanah lempung lunak (soft clay).

Berdasarkan plastisitasnya, dengan IP = 27.43 %, maka lempung

Salaman menurut Atterberg (tabel 3.1) tergolong tanah berplastisitas tinggi dan

bersifat kohesif. Menurut klasifikasi Unified ( lampiran 2a dan 2b) lempung Salaman

termasuk kelompok (OH) yaitu tanah lempung organik dengan plastisitas sedang

sampai tinggi.
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Menurut hasil analisis granuler (lampiran 9), maka tanah lempung

Salaman berdasarkan klasifikasi tanah s.stem USCS (lamp.ran 3) termasuk

klasifikasi tanah lempung.

6.2 Analisis Hubungan Beban dengan Penurunan Terhadap Prosentase Berat

Kapur

Semua uji yang dilaksanakan pada penelitian ini untuk setiap sampel

dengan prosentase berat kapur tertentu dilakukan pada 0 jam (setelah d,buat
sampel langsung diuji) dan sampel did.amkan terlebih dahulu selama 48 jam setelah

sampel dibuat baru kemudian diuji

Pencampuran kapur hydrat sebagai time column terhadap tanah lempung

akan merubah settlement tanah. Perubahan settlement tanah diakibatkan oleh

penambahan prosentase kapur hydrat sebagai lime column. Semakm besar prosentase
kapur hydrat sebagai lime column dengan ketinggian tertentu maka settlement tanah

akan semakin mengecil.

Dan Tabel 6.1 dibawah ini dapat dilihat terjadmya perubahan penurunan

tanah yang semakin kec.l seiring bertambahnya prosentase berat kapur yang

digunakan sebagai lime column. Adapun peningkatan prosentase perubahan
.settlement tanah yang terjadi pada tanah yang diben lime column dengan tinggi 30

em yang diuji pada Ojam untuk prosentase berat kapur 8%, 12 %, 20 %, dan 100 %

adalah 10,060 %, 19,323 %, 41,247 %, dan 65,158 %.
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Tabel 6.1 Peningkatan prosentase perubahan settlement dengan tinggi lime column 30 cm
yang langsung diuji (0jam)

No
Prosentase kapur

hydrat

0%

8%

12%

20o/70

100%

Hasil Pembacaan Dial
(mm)

14.910

13410

12.029

8.760

5.195

Peningkatan Prosentase
Perubahan Settlement

Tanah (%)

0.000

10 060

19.323

41.247

65.158

Dan Tabel 6.2 berikut ini terjadi perubahan penurunan tanah yang

semakin kecil se.ring bertambahnya prosentase berat kapur. Adapun peningkatan
prosentase perubahan settlement tanah yang terjadi pada tanah yang d.ben lime
column dengan tinggi lime column 30 yang diuji pada 48 jam untuk prosentase berat
kapur 8%, 12 %, 20 %, dan 100 %adalah 17.409 %, 32,632 %, 48,597 %, dan

66,873 %.

Tabel 6.2 Peningkatan prosentase perubahan settlement tanah dengan tinggi lime column 30
cm yang diperam selama 2hari ( 48 jam)

No

2

Q

Prosentase kapur
hydrat

0%

8%

12%

20%

100%

Hasil Pembacaan Dial
(mm)

12.120

10.010

8.165

6.230

4.015

Peningkatan Prosentase
Perubahan Settlement

Tanah (%)

0.000

17.409

32.632

48.597

66.873

Dari Tabel 6.3 dibawah ini terjadi perubahan settlement tanah yang

semakin keel firing dengan peningkatan prosentase berat kapur hydrat sebagai lime
column. Adapun peningkatan prosentase perubahan settlement yang terjadi pada

tanah yang diber. lime column dengan tinggi 20 cm yang diuji pada 0jam untuk
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prosentase berat kapur 8%, 12 %, 20 %, dan 100 %adalah 2,616 %, 4,862 %, 8,451

%,dan 12,475%.

Tabel 6. J Peningkatan prosentase perubahan settlement tanah dengan tinggi time column 20
cm yang langsung diuji ( Ojam)

No
Prosentase kapur

hydrat

0%

8%

12%

20%

100%

Hasi! Pembacaan Dial
(mm)

14.910

14.520

14.185

13.650

13.050

Peningkatan Prosentase
Perubahan Settlement

Tanah (%)

0.000

2.616

4.862

8.451

12.475

Dari Tabel 6.4 berikut ini terjadi perubahan settlement tanah yang

semakin kecil seiring bertambahnya prosentase berat kapur sebagai lime column.

Adapun peningkatan prosentase perubahan wHlewnt tanah yang diberi lime column

dengan tinggi 20 cm yang diuji pada 48 jam untuk prosentase berat kapur 8%, 12 %,

20 %, dan 100 %adalah 9,320 %, 17,822 %, 40,842 %, dan 57,962 %.

Tabel 6.4 Peningkatan prosentase perubahan seltlement tanah dengan tinggi lime column 20
cmyang diperam selama 2 hari ( 48jam)

No
Prosentase kapur

hydrat

0%

8%

12%

20%

100%

Hasil Pembacaan

Dial (mm)

12.120

10.990

9.960

7170

5.095

Peningkatan Prosentase
Penibahan Settlement tanah

(%)
0.000

9.320

17.822

40.842

57.962

Dan hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 6.1 sampai Tabel 6.4

terlihat bahwa penambahan kapur hydrat sebagai lime column dapat merubah

wttlcimmt tanah akibat mendukung beban diatasnya. Semakin kecil prosentase kapur
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hydrat sebagai lime column maka settlement yang terjadi akan semakin besar,

sedangkan semakin besar penambahan prosentase kapur hydrat sebagai lime column

maka settlement tanah cenderung akan semakin mengecil, karena disebabkan

terjadinya reaksi antara kapur hydrat sebagai lime column dengan tanah lempung

yang menyebabkan perubahan settlement akibat diberi beban yang bekerja diatasnya.

Bila kapur dicampurkan pada tanah, maka pada tanah yang ada

kandungan airnya, akan terjadi reaksi sebagai berikut:

CaO i H20 -+ Ca{OH)2 + 15,6kcai/mol

Melalui reaksi kimia ini 0, 321 kg air bereaksi dengan ! kg kapur dan

menimbulkan panas sebesar 278 kcal. Pada saat bersamaan , volume kapur menjadi

kira-kira 2 kali lebih besar dari volume asal sehingga berakibat turunnya kandungan

air didalam tanah tersebut. Butiran lempung dalam kandungan tanah berbentuk halus

dan bermuatan negatif. Ion positif, seperti ion Hidrogen (H+), ion Sodium (Na+), ion

Kalsium (K+) serta air yang berpolarisasi, semuanya melekat pada permukaan

butiran-butiran lempung tadi. Jika kapur ditambahkan pada tanah dengan kondisi

seperti diatas, maka pertukaran ion segera terjadi, dan ion sodium yang berasal dari

larutan kapur diserap oleh permukaan butiran lempung. Jadi, permukaan butiran

lempung tadi kehilangan kekuatan tolaknya (repulsion force), dan terjadilah kohesi

daripada butiran itu sehingga berakibat kenaikan kekuatan konsistensi tanah tersebut.

Pada pengujian ini dihasilkan bahwa tanah yang diberi lime column

dengan prosentase berat kapur 100 %mengalami penurunan atau settlement tanah

yang paling kecil, baik yang diuji pada 0jam maupun pada 48 jam, karena ion-ion

Ca" yang terkandung didalam kapur dapat mengikat partikel-partikel lempung
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tersebut, hingga menyebabkan tanah menjadi keras, sehingga semakin besar

prosentase kapur hydrat sebagai time column maka semakin kecil penurunan atau

settlement yang akan terjadi pada tanah tersebut. Pengujian ini sesuai dengan hasil

pengujian Diatri Nararatih (2000), bahwa pada lime column dengan prosentase kapur

100 % , tegangan terjadi paling besar dengan regangan yang juga relatif besar, dan

terjadi perubahan tegangan setiap adanya penambahan prosentase berat kapur.

63 Analisis Perubahan Penurunan Tanah Terhadap Variasi Tinggi Lime

Column

Dari Tabel 6. i sampai Tabel 6.4 dapat dilihat bahwa perbedaaan tinggi

lime column akan mempengaruhi perubahan settlement tanah akibat beban yang

bekerja diatasnya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa time column dengan tinggi

30 cm lebih kecil penurunannya dari pada lime column dengan tinggi 20 cm (2/3

tinggi benda uji), ini terjadi karena lime column dengan tinggi 30 cm (sampai end

bearing) merupakan tiang dukung ujung yang kapasitas dukungnya ditentukan oleh

tahanan ujung tiang dan hanya sebagian kecil berasal dari tanah yang ada diatasnya.

Fondasi tiang dukungan ujung yang dikelilingi oleh tanah dipandang secara keliru

sebagai kolom yang berdiri bebas tanpa didukung arah lateral oleh tanah. Dari

pengalaman dan teori terlihat bahwa tidak ada bahaya tekuk pada tiang yang

dibebani secara aksial dengan ukuran konvensional yang disebabkan oleh dukungan

lateral yang tidak mencukupi, walaupun tiang tersebut berada pada tanah yang sangat

lunak. Kapasitas tiang dukungan ujung tergantung seluruhnya pada kekuatan bahan

yang mendukung beban dan pada tanah pendukungnya. Jika lapisan pendukung tidak
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mengandung material yang berkekuatan besar seperti sound rock atau hardpan

sehingga cukup kuat, sebaliknya lapisan itu tebal dan mempunyai timbunan yang

relatif kuat.

Pada tanah yang diberi kolom kapur dengan tinggi 30 cm atau sampai ke

dasar benda uji (end bearing) akan bekerja tahanan ujung tiang (Qv) dan tahanan

gesek selimut tiang akibat gesekan dengan tanah (Qs\ tahanan yang lebih dulu

bekerja adalah tahanan gesek selimut tiang akibat gesekan dengan tanah (Qs),

tahanan-tahanan inilah yang menyebabkan perubahan settlement tanah yang

cenderung berkurang akibat diberi lime column dengan beban ultimit yang bekerja

diatasnya (Qu).

Tahanan ujung (gesekan permukaan) termobilisasi penuh jika telah terjadi

displacement sebesar:

- 10-25 % dari lebar atau diameter tiang B.M. Das

- 10-20 % dari lebar atau diameter tiang Tomlinson

Misalnya digunakan teori dari Tomlinson, untuk kolom kapur dengan

tinggi 30 cm yang diuji 0 jam dan 48 jam dengan diameter 32 mm, jika 10 % dari

diametemya adalah 10 % x 32 mm - 3,2 mm , maka tahanan ujung (gesekan

permukaan) telah termobilisasi secara penuh karena telah terjadi displacement yang

melebihi dari displacement yang disyaratkan oleh Tomlinson yaitu untuk

displacement yang terkecii adalah sebesar 4,015 mm dan yang terbesar adalah 14,920

mm.

Sedangkan pada lime column dengan tinggi 20 cm (friction pile)

merupakan tiang gesek dengan dukungan gesek daya dukungnya berasal dari tanah



yang mengelilingi tiang, yaitu berasal dari gesekan antara tanah dan tiang. Sebagian

kecil beban didukung oleh tanah disekitar ujung dari tiang. Tiang gesek digunakan

jika lapisan keras tidak jumpai (dalam sekali sehingga tidak ekonomis).

Pada tanah yang diberi kolom kapur dengan tinggi 20 cm (friction pile)

gaya yang bekerja hanya tahanan gesek selimut tiang akibat gesekan dengan tanah

(Qs), karena lapisan keras tidak dijumpai maka tahanan ujung tiang (Qp) dianggap 0.

Tahanan friksi (gesekan permukaan) termobilisasi penuh jika telah terjadi

displacement sebesar:

- 5-10 mm (0,2-0,3 in) atau B.UDas

- 0,3-1 % dari lebar atau diameter tiang Tomlinson

Misalnya digunakan teori dari Tomlinson, untuk kolom kapur dengan

tinggi 20 cm yang diuji 0 jam dan 48 jam dengan diameter 32 mm, jika I % dari

diameternya adalah 1 % x 32 mm = 0,32 mm , maka tahanan friksi (gesekan

permukaan) telah termobilisasi secara penuh karena telah terjadi displacement yang

melebihi dari displacement yang disyaratkan oleh Tomlinson yaitu untuk

displacement yang terkecil adalah sebesar 4,015 mm dan yang terbesar adalah 14,920

mm.

Bukti-bukti dari pengujian-pengujian pembebanan pada tiang pancang

yang dilengkapi peralatan tertentu menunjukkan bahwa pada tahap-tahap awal

pembebanan, sebagian besarbeban didukung oleh friksi kulit pada bagian atas tiang

pancang. Kemudian, ketika beban ditambah, terjadi mobilisasi lebih jauh pada friksi

kulit tetapi secara bertahap, proporsi beban yang didukung oleh friksi kulit dapat
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berkurang sedikit akibat adanya aliran plastis pada tanah di dekat dasar tiang

pancang.

Pada lempung, tiang-tiang di sekeliling pusat akan memikul beban yang

lebih besardari tiangdi pusat kelompok. Umumnya dapatdiasumsikan bahwa semua

tiang dalam satu kelompok akan turun dengan nilai yang sama, akibat kekakuan

kepala tiang. Penurunan sekelompok tiang selalu lebih besar dari penurunan sebuah

tiang yang bersesuaian, sebagai akibat dari tumpang tindihnya zona-zona pengaruh

masing-masing tiang dalam kelompok tersebut. Gelcmbung tekanan sebuah tiang

tunggal dan sekelompok tiang (dengan panjang yang sama dengan dengan tiang

tunggal) dapat dilihat pada gambar 3.9. Tegangan-tegangan yang sangat berarti yang

terbentuk pada sekelompok tiang jauh lebih luas daripada tiang tunggal yang

bersesuaian. Rasio penurunan sebuah kelompok tiang didefinisikan sebagai rasio

penurunan kelompok tersebut terhadap penurunan tunggal pada saat keduanya

memikul beban ultimit yang sama.

Penurunan sebuah kelompok tiang pada lempung dapat dihitung dengan

mengasumsikan bahwa beban total dipikul oleh sebuah "rakit ekivalen" (equivalent

raft) yang ditempatkan pada kedalaman 2/3 L, dimana Ladalah panjang tiang. Dapat

diasumsikan, seperti terlihat padagambar 3.10. Bahwa beban disebarkan dari keliling

kelompok tiang dengan kemiringan horizontal 1 terhadap vertikal 4 untuk

membiarkan sebagian bebandisalurkan ke tanah oleh friksi kulit. Kenaikan tegangan

vertikal pada sembarang kedalaman di bawah rakit ekivalen dapat dihitung dengan

kembali mengasumsikan bahwa beban total disebarkan pada tanah-tanah yang

melapisi di bawahnya dengan kemiringan horisontal 1terhadap vertikal 2.
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Penghitungan penurunan untuk beberapa macam tiang mengambil titik

acuan yang berbeda-beda yaitu :

- Tiang friksi, penurunannya dihitung mulai kedalaman 2/3 L.

- Tiang tahanan ujung, penurunannya dihitung mulai kedalaman k.

Tianggabungan, penurunannya dihitung mulai kedalaman 2/3 L-L.

Tcori diatas sesuai dengan hasil pengujian yang dihasilkan bahwa tanah

yang diberi lime column dengan tinggi 30 cm (sampai end bearing) mengalami

settlement yang lebih kecil jika bandingkan dengan tanah yang diberi lime column

dengan tinggi 20 cm (friction pile), baik yang diuji pada 0 jam maupun pada 48jam,

seperti yang terlihat pada gambanS.l dan gambar 6.2 dengan prosentase berat kapur

100 %, pada pengujian 0 jam, tanah yang diberi lime column dengan tinggi 30 cm

mempunyai selisih peningkatan prosentase perubahan settlement tanah sebesar

60,192 % dari tanah yang diberi dengan lime column tinggi 20 cm, sedangkan paxia

pengujian 48 jam tanah yang diberi lime column dengan tinggi 30 cm mempunyai

selisih peningkatan prosentase perubahan settlement tanah sebesar 21.197 % dari

tanah yang diberi dengan lime column tinggi 20 cm.
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Gambar 6.1. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah dengan Prosentase Kapur 100 %
<lij cm dan _i0 cm )yang diuji pada 0 jam

BEBAN (Kg)

5 10 15

100 % ( 20 cm )

20 25

100 % ( 30 cm )

Gambar 6.2. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah dengan Prosentase Kapur 100 %
( 20 cmdan 30 cm ) yangdiuji pada48 jam
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6.4. Analisis Perubahan Penurunan Tanah Akibat Pemeraman

Perubahan settlement tanah akibat curring time disebabkan oleh reaksi

pozzolanic. Reaksi pozzolanic adalah peningkatan kuat geser tanah akibat

bertambahnya umur sampel benda uji. Dengan bertambahnya waktu, maka Silika

(Si02) dan Alumina (A120?) yang terkandung didalam tanah lempung dengan

kandungan mineral reaktif, akan bereaksi dengan kapur dan akan membentuk

Kalsium silikat hidrat seperti : tobermorite, kalsium aliminat hidrat seperti : 4CaO,

AI2O3, 12 H20 dan Gehlenite hidrat 2CaO, AI2O3, SiC>2, 6H20. Pembentukan

senyawa - senyawa kimia ini terus-menerus berlangsung untuk waktu yang lama,

dan menyebabkan tanah menjadi lebih keras, kuat dan awet., karena senyawa-

senyawa tersebut berfungsi sebagai binder (pengikat).

Urutan - urutan reaksi yangterjadi pada campuran tanah lempung dengan

kapur:

Reaksi

Pertukaran

Ion

>
Absorpsi

Air
—•

Reaksi

Eksotermis
>

Reaksi

Ekspansip
>

Reaksi

Pozzolan

Tergantung daripada jenis mineral lempung, sifat reaktif dari tanah

berbeda-beda. Tanah dengan kadar lempung yang rendah, tanah dengan kandungan

mineral lempung dengan kadar reaktif rendah tidak sesuai dengan stabilisasi dengan

kapur.

Perubahan settlement tanah akibat reaksi pozzolan dapat dilihat pada

gambar 6.3 sampai dengan gambar 6.11. Untuk tanah asli mengalami peningkatan

prosentase perubahan settlement tanah sebesar 18.712 %dan peningkatan prosentase

perubahan settlement tanah akibat penambahan kapur hydrat sebagai lime column
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dari pengujian Ojam dan 48 jam untuk tinggi lime column 30 cm dengan prosentase

kapur 8 %, 12 %, 20 %, 100 % adalah 25,35 %, 32,122 %, 28,88 % dan 15,626 %,

sedangkan untuk tinggi lime column 20 cm mengalami peningkatan sebesar 24.310

%. 29.785 %, 47.47 % dan 60.96 %.

E
E

LU

S
LU

LU
CO

0

BEBAN (Kg)

10 15

0 % (0 jam)

20

0% (48jam)

Gambar 6.3. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah dengan Prosentase Kapur 0 %
( Ojam dan 48 jam )

25
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8 % ( 0 jam )
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8 % ( 48 jam )
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Gambar 6.4. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah Untuk Tinggi Kolom Kapur
(LimeColumn) 30 cm dengan Prosentase Kapur 8 % (Ojam dan 48 jam)

0

BEBAN (Kg)

10 15

12 % (Ojam)

20 25

12 % (48 jam )

Gambar 6.5. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah Untuk Tinggi Kolom Kapur (Lime
('olumn) 30 cm dengan Prosentase Kapur 12 % (0 jam dan 48 jam)
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BEBAN (Kg)

10 15

-♦-20% (Ojam)

60

20 25

•20% (48jam)

Gambar 6.6. (Jrafik Perbandingan Penurunan Tanah Untuk Tinggi Kolom Kapur (Lime
Column) 30cmdengan Prosentase Kapur 20 % (Ojam dan 48jam)

0

BEBAN (Kg)

10 15

100% (Ojam

20 25

100% (48 jam )

Gambar 6.7. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah Untuk Tinggi Kolom Kapur (Lime
('olumn) 30 cm dengan Prosentase Kapur 100 % (0 jam dan 48 jam)
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0

BEBAN (Kg)

10 15 20 25

8% (Ojam ) 8% (48 jam )

Gambar 6.8. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah Untuk Tinggi Kolom Kapur (Lime
Column) 20 cm dengan Prosentase Kapur 8 % (Ojam dan 48 jam)

0

•12 % ( 0 jam

BEBAN (Kg)

10 15 20 25

12% (48 jam

Gambar 6.9. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah Untuk Tinggi Kolom Kapur {Lime
Column) 20 cm dengan Prosentase Kapur 12% (Ojam dan 48jam)
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Gambar 6.10. Grafik Perbandingan Penurunan Tanali Untuk Tinggi Kolom Kapur (Lime
(olumn) 20 cm dengan Prosentase Kapur 20 % (Ojam dan 48 jam)

0

BEBAN (Kg)
10 15

100 % (Ojam )

20 25

100% (48jam)

Gambar 6.11. Grafik Perbandingan Penurunan Tanah Untuk Tinggi Kolom Kapur{Lime
(olumn) 20 cm dengan Prosentase Kapur 100 %(0jam dan 48 jam)
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Pada tanah lempung yang diberi lime column akan terjadi proses kimia

antara udara, air dan tanah. Proses kimia yang terjadi antara air dan udara yang

terdapat di dalam tanah lempung pada lime column dengan prosentase berat kapur

tertentu, masih belum berlangsung pada saat sampel diuji 0 jam. Sedangkan pada

sampel yang diuji pada 48 jam, lime column dengan prosentase berat kapur tertentu

dengan tanah lempung yang mengandung air serta udara sekitamya telah terjadi

reaksi kimia dengan sempurna sebelum sampel diuji, yang mengakibatkan telah

terjadinya perubahan kandungan air yang ada pada sampel tersebut. Karena kapur

yang kering dengan air dan udara yang ada di dalam lempung mengalami proses

kimia, air dan udara yang merupakan coagulan dari kapur dapat mempercepat

terjadinya flocculatum pada kapur.

Dalam penelitian ini terjadi perbedaan settlement tanah pada saat sampel

diuji 0 jam dengan sampel yang diuji pada curing time 48 jam. Hal ini disebabkan

karena kolom kapur mengalami beberapa fase yang harus dilewati, yaitu fase

pembentukan gel, fase pembentukan neolithic, fase pembentukan karbonat yang

kemudian membentuk kristal-kristal karbonat yang mengisi ruang pori dengan baik.

Fase pembentukan gel yang memeriukan waktu lebih lama dibandingkan dengan fase

lainnya. Namun proses ini dapat dipercepat dengan memperbesar temperatur. Gel

dari ncolith terbentuk dengan lambat, beberapa membentuk kristal dan hal ini dapat

terlihat melalui mikroskop.

Seperti yang telah dikemukakan pada kajian pustaka di depan bahwa

terjadi reaksi kimia antara kapur dengan mineral lempung dari tanah, yang
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menyebabkan terjadinya perubahan sifat tanah. Reaksi itu membentuk air kralangel

dari kalsium silikat yang membentuk semen (cementation) partikel-partikel tanah.

Gel silikat memproses secepatnya melapisi dan membalut gumpalan-

gumpalan lempung dalam tanah dan mendesak pori-pori tanah. Pada saat tersebut gel

ini mengkrislal terus-menerus menjadi kalsium silikat hidrat. Proses reaksi hanya

menyediakan air dan mampu membawa kalsium dan ion-ion hidroksil kepennukaan

lempung.

Adapun mekanisme reaksinya adalah sebagai berikut:

NAS4H + CH^NH + CAS4H -» NS + produksi degradasi

(2CH)_NH + C2S +

Dimana S = Si02, H= H20, A=AlOi, G-CaO, N^Na02

* Silika dipindahkan secara progresif, kalsium alumina dan alumina

pada akhirnya

** atauCSH

Reaksi kemudian menyebabkan kekeringan dan tanah-tanah yang sangat

kering tidak akan bereaksi dengan kapur. Hal inilah yang menyebabkan turunnya

nilai indeks kompresi (Gc) dan naiknya nilai kohesi ( c ) dari tanah yang diberi

kolom kapur (Diatri Nararatih, ST, 2000). Laju kenaikan kekuatan geser tanah pada

pengujian ini semakin bertambah dengan semakin bertambahnya pengeraman

(curring time), hal ini seiaras dengan kenaikan kuat tekan beton yang cenderung

bertambah seiring dengan bertambahnya waktu dan juga tergantung pada jenis semen

yang digunakan pada beton tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 6.12

berikut ini.
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