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PENDAHULUAN
PERMASALAHAN
DALAM
PEMBANGUNAN GEDUNG TINGGI
 Beton dengan mutu tinggi (lebih dari
60 atau 70 MPa)

KELEBIHAN GGBFS
 Menghasilkan kuat tekan lebih tinggi
daripada semen Portland biasa (OPC)
namun dalam jangka waktu yang lebih lama
(> 56 hari)

 Teknologi
SCC
(Self-Compacting
Concrete)
untuk
pelaksanaan
konstruksi dengan dipompa sampai
ketinggian tertentu. Padahal beton
mutu tinggi biasanya memiliki FAS
rendah.

 Menghasilkan panas hidrasi yang lebih
rendah daripada OPC (cocok untuk beton
massa)

 Panas hidrasi rendah  beton massa
dengan jumlah semen besar (mutu
tinggi) mengakibatkan rawan retak
akibat dari panas hidrasi tinggi

 Ramah
lingkungan

mengurangi
penggunaan OPC, memanfaatkan limbah

 Perlindungan lebih terhadap sulfat dan
klorid (cocok untuk lingkungan ekstrim /
dekat pantai)

 Menunda waktu pengerasan beton (cocok
untuk perjalanan jauh)

2

PENDAHULUAN
Pertimbangan dalam pembuatan beton mutu
tinggi

• Faktor Air Semen (FAS) berada dalam kisaran
0,25 - 0,35 bahkan bisa lebih kecil daripada
0,25.
• Menggunakan
superplasticizer
untuk
mengatasi permasalahan workability yang
berkurang karena FAS kecil
• Menggunakan silica fume untuk memperbaiki
karakteristik
kekuatan
beton.
Anjuran
penggunaan silica fume untuk menggantikan
semen adalah 5-30% dari jumlah semen.
• Perbandingan agregat kasar dan agregat halus
dalam kisaran 1,5 – 2
• Menambahkan bahan-bahan polimer seperti
SBR, fiber, GONS dan lain-lain
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RANCANGAN PENELITIAN
Mix Design (perkiraan mutu dalam 28 hari
adalah 68-70 MPa)

• Material semen  600 kg
• Pasir  798 kg
• Batu pecah  976 kg
• Air  120 liter
• Superplasticizer (tipe polycarboxilate)  15 kg
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PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON DENGAN PENAMBAHAN GGBFS
(Perkiraan Mutu Beton Tanpa GGBFS = 68-70 Mpa
Pada 28 Hari –Penambahan Silica Fume 0%)
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PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON DENGAN PENAMBAHAN GGBFS
(Perkiraan Mutu Beton Tanpa GGBFS = 68-70 Mpa
Pada 28 Hari – Penambahan Silica Fume 10%)
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PENGUJIAN KUAT TARIK BELAH BETON DENGAN PENAMBAHAN GGBFS
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INITIAL SETTING TIME BETON

Secara umum, waktu pengerasan
awal yang paling cepat terjadi pada
sampel dengan persentase GGBFS
paling kecil.
Pada rentang persentase GGBFS
25% hingga 55%, perlambatan
waktu pengerasan awal adalah 30
menit dengan waktu pengerasan
awal 135 menit untuk persentase
GGBFS 25% dan 165 menit untuk
GGBFS 55%
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PENJELASAN TEORITIS
• Ada dua proses pembentukan beton yaitu proses hidrasi dan
proses pozzolanik.
• Proses hidrasi berlangsung lebih awal ditandai pembentukan CS-H gel dari reaksi Kapur-Air-Silica. Reaksi kapur dan air
mengeluarkan panas hidrasi tinggi. Selain menghasilkan CSH
gel, proses hidrasi menghasilkan Kalsium hidroksida
• Proses pozzolanik terjadi antara Kalsium hidroksida hasil proses
hidrasi dengan Silica yang belum terikat pada proses hidrasi.
Oleh sebab itu proses pozzolanik berlangsung lebih lambat
setelah terbentuk kalsium hidroksida pada proses hidrasi.
• Proses pozzolanik menghasilkan Kristal yang menempati bekas air pada permukaan gel dari
proses hidrasi. Hal ini menghasilkan beton yang lebih kedap air.
• Komponen utama dari GGBFS dan SF adalah Silica, oleh sebab itu ia bekerja pada proses
pozzolanik
• Perbedaan GGBFS dengan SF adalah GGBFS juga mengandung CaO sehingga proses hidrasi juga
ada, Oleh sebab itu porsi yang bisa ditambahkan lebih besar dari SF atau FA
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UMUR PENGERASAN
• Karena mengandalkan proses pozzolanik, baik GGBFS. SF, FA maupun PPC, kekerasan baru tumbuh pada umur
tinggi. Oleh sebab itu makin banyak kadar silica pada GGBFS akan makin lama kekerasan tumbuh.
• Karena fungsi yang sama dari GGBFS dan SF atau FA maka tidak perlu mengkombinasikan mereka, kecuali
untuk tipe GGBFS yang juga banyak mengandung CaO dan MnO yang juga mengalami porsi proses hidrasi
besar.
• Rasio Kandungan CaO dan MnO dengan kandungan Silica dinyatakan dalam basicity atau reactivity index
• GGBFS produk KSI memiliki basicity 1,1 dan meningkat jadi 1,57 untuk campuran 35% OPC dan 65% GGBFS.
• Jika digunakan OPC saja basicity -3.

• Untuk GGBFS yang mengandung CaO dan MgO terjadi kombinasi proses hidrasi dan pozzolanik, sehingga porsi
yang ditambahkan bisa lebih dari 20%

PERAN GGBFS – SILICA FUME - SP
• Peran Silica Fume (SF) tidak terlihat signifikan karena kandungan di dalamnya hampir sama dengan kandungan
GGBFS (fungsi sama) secara ekonomis penggunaan GGBFS lebih menguntungkan karena tidak perlu
menggunakan SF
• Kenaikan kekuatan beton paling lambat pada sampel dengan persentase GGBFS lebih besar, namun semakin
lama kekuatannya dapat melampaui beton biasa (beton dengan GGBFS 55% mampu melampaui kekuatan
beton biasa dalam 90 hari. Beton dengan persentase GGBFS yang lebih besar, perlu waktu lebih lama lagi).
• Penggunaan superplasticizer dapat memperbaiki workability beton, namun mempercepat pengerasan beton
sehingga untuk rentang waktu pengadukan dan pengecoran yang lama, perlu ditambah dengan retarder.

HUBUNGAN BASICITY DAN PERTUMBUHAN KEKUATAN
strength development vs reactivity
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PREDIKSI KEKUATAN UJI TEKAN 7 HARI
• SNI menetapkan rasio uji 7 hari terhadap 28 hari sebesar 0.65-0,75
• Nilai ini diambil berdasarkan penggunaan OPC  jika kuat tekan 7 hari 20 Mpa maka pada
28 hari 29 MPa
• Beton dengan low reactivity (rasio = 0,55)  jika kuat tekan 7 hari 20 Mpa maka pada 28
hari 36 MPa
• Jadi, jika 7 hari sudah memenuhi syarat SNI maka akan aman pada 28 hari
• Sebaliknya, jika 7 hari belum mencapai target jangan kecewa, tunggu hasil tes 28 hari

INDEKS AKTIVITAS
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Pada beton normal untuk mencapai mutu sama maka
proporsi GGBFS 10-20 %. Jika 30-40% mutu turun menjadi
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Pada beton mutu tinggi proporsi 10-40 % GGBFS dapat
menaikkan mutu 10%. Jika digunakan proporsi 40-50%
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MIX DESIGN BETON DENGAN GGBFS
• Untuk beton mutu normal porsi GGBFS yang setara OPC adalah 20-30%. Jadi jika mix design
memakai OPC dan kemudian mengganti 20-30% dengan GGBFS maka hasil sama
• Jika ingin menggunakan lebih banyak GGBFS maka indeks aktifitas turun, misalkan 90%
maka mix design memakai prosedur OPC dilakukan dengan menaikkan target fc 10% dan
selanjutnya mengganti OPC dengan GGBFS sesuai keinginan semula
• Untuk beton mutu tinggi porsi GGBFS yang setara OPC pada 28 hari adalah 30-40 %. Jika
ingin menggunakan porsi lebih banyak maka pada waktu mix design fc target dapat
dinaikkan dulu.

PENGGUNAAN UNTUK BETON PRECAST
• Jika GGBFS akan digunakan untuk beton precast pilih proporsi 20-30% saja dan hitung
kekuatan awal yang ditargetkan dalam pelaksanaan
• Kekuatan awal setelah 14 jam bisa ditingkatkan dengan heat curing
• Keuntungan pemakaian pada beton precast, tekstur cerah, lebih padat dan halus (tidak
perlu finishing ulang) serta lebih awet

CATATAN
• Semakin tinggi suhu, pengikatan material GGBFS akan semakin baik, yang berimbas pada tercapainya mutu
beton yang lebih tinggi
• Berdasarkan hasil pengujian dari beberapa penelitian mengenai Flyash yang ada di Indonesia, menunjukkan
bahwa kualitas flyash kurang baik. Sebenarnya, penggunaan Silica Fume (SF) lebih disarankan daripada flyash
karena kualitas SF yang baik. Namun berdasarkan hasil penelitian kami, penggunaan SF juga kurang efektif.
Jadi, cukup menggunakan GGBFS saja.
• Pemilihan agregat sama dengan beton memakai OPC. Pada mutu rendah, peran pasta lebih berpengaruh
karena kekuatan pasta rendah dibanding agregat. Pada beton mutu tinggi kekuatan pasta meningkat sehingga
perlu dimbangi dengan pemilihan agregat yang baik.

• Berdasarkan studi literatur, material GGBFS sangat sensitif terhadap proses curing, terutama untuk nilai FAS
yang rendah

CATATAN
• Data kurva indeks aktifitas dan kurva pertumbuhan didapat dari penelitian dengan data
yang terbatas yaitu f’c 25 - 35 MPa untuk beton normal dan f’c 60 – 70 MPa untuk beton
mutu tinggi
• Untuk validasi diperlukan pengujian lebih luas dengan mutu berbeda dan komposisi yang
berbeda menggunakan prosedur mix design yang diusulkan, Diharapkan para praktisi yang
menggunakan GGBFS dapat berpartisipasi untuk menguji ketepatan cara ini.
• Dengan partisipasi para praktisi dilapangan dan para peneliti di laboratorium maka akan
didapat metode acuan yang handal dalam mixed design penggunaan GGBFS

THANK YOU!

CATATAN
• Sebagai bahan limbah apakah pengujian sudah memenuhi standar
Jawab:
• Limbah yang dimaksud adalh hasil samping tanur pabrik baja dan diolah PT KSI dengan
baku mutu yang sama dengan produksi GGBFS dinegara lain yang sudah lebih dulu
mengembangkan produk ini. Didalam industry ada baku mutu bahan masuk, baku mutu
proses dan baku mutu output. Baku mutu output meliputi komposisi kimia , kehalusan
butir dan reaktifitas

• Bagaimana pemeriksaan keadaan GGBFS saat kedatangan
Jawab :
• Dari pabrik sudah dikemas jadi tinggal diperiksa kemasan dan diperiksa bahwa tidak ada
yang mengeras. Sama dengan OPC ada batas expired pemakaian dibawah enam bulan.
• Lama waktu dan metode penyimpanan perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya
pre-hidrasi material GGBFS

CATATAN
• Kenapa disebut ramah lingkungan?
Jawab:
• produksi GGBFS mengeluarkan CO2 lebih kecil dari produksi OPC
• Panas hidrasi rendah juga mengurangI pelepasan CO2 ke udara
• Warna cerah mengurangi serapan panas

• Kenapa dikatakan awet
Jawab:
• lebih padat sehingga lebih tahan induksi chloride thd tulangan. Kepadatan karena CSH
yang terbentuk pada proses pozolanik mengisi rongga bekas air. Karena jumlah
pemakaian lebih besar dari SF atau FA maka CSH proses pozzolanik juga lebih besar.
• Bahaya korosi terjadi akibat adanya C3A pada OPC, sedangkan pada GGBFS C3A ini tidak
ada

