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Concrete 
Durability

Beton dianggap sebagai salah satu bahan 
rekayasa yang paling tidak homogen dan 
menuntut. Keawetan beton didefinisikan 
sebagai kemampuan untuk menahan pengaruh 
kerusakan lingkungan tanpa mengalami 
kerusakan selama jangka waktu tertentu. Daya 
tahan beton melibatkan ketahanan terhadap 
embun beku, korosi, permeasi, karbonasi, 
korosi tegangan, serangan kimia, dan 
sebagainya.



Penyebab Daya Tahan Tidak Memadai

Deterioration
• Kerusakan Beton Dapat disebabkan oleh penyebab mekanis, fisik, 

atau kimia yang merugikan.
• Faktanya, dalam hal kerusakan beton karena penyebab fisik atau 

kimia, mobilitas cairan atau gas melalui beton selalu terlibat.
• Kemampuan penetrability keseluruhan dari suatu struktur beton, 

terutama ketika ditambah dengan kondisi lingkungan atau paparan 
tambahan, adalah kunci untuk kemampuan layan dan daya tahan yang 
sempurna.



Penyebab Daya Tahan Tidak Memadai

Porositas / permeabilitas / penetrasi beton yang rendah 
terhadap uap air dan gas adalah garis pertahanan 
pertama terhadap: serangan asam, serangan sulfat, 
korosi tulangan baja, karbonasi, reaksi alkali-agregat, dan 
kemekaran untuk menyebutkan beberapa penyakit beton 
yang paling menonjol .



Alkali Silica Reaction Damage 
in Bridge



Internal Sulphate Attack
Damage to Precast Beams



Corrosion Damage to
Higway Bridge Column
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ü Reaksi kimia berkembang antara silika 
reaktif yang terkandung dalam agregat dan 
alkali (Na2O dan K20) dalam pasta semen 
yang dikenal sebagai Reaksi Alkali-Silika.

ü ASR juga dikenal sebagai "Kanker Beton"



Bagaimana ASR Terjadi....???

• Reaksi alkali-silika adalah salah satu fenomena merusak yang paling 
dikenal dalam beton.

• Berbagai jenis silika yang ada dalam agregat bereaksi dengan ion 
hidroksil yang ada dalam larutan pori dalam beton. Silika, sekarang 
dalam pasta, bereaksi dengan alkali natrium (Na+) dan kalium (K+) 
untuk membentuk gel silika alkali yang tidak stabil secara volumetrik.

• Air yang diserap oleh gel dapat berupa air yang tidak digunakan dalam 
reaksi hidrasi semen, air bebas dari hujan, pencairan salju, air sungai 
yang terkondensasi dari kelembaban udara.



Efek Dari ASR

Reaksi tersebut diikuti dengan pemuaian/pembengkakan partikel 
agregat akibat terbentuknya gel alkali-silikat yang menyerap air 
dan cenderung bertambah volumenya. Karena gel terkekang oleh 
pasta semen, ia membangun tekanan yang menyebabkan 
ekspansi, karena retakan multi arah (map cracking) muncul di 
permukaan beton.



Reaction Process

Secara umum, proses reaksi dapat dilihat dalam dua langkah 
Step1:
• Silica + Alkali -------> alkali-silica gel (sodium silicate)
• Si02 + 2NaOH + H2O ------> Na2Si03.2H2O (2KOH can be 

replace 2NaOH)



Reaction Process

Step2:
Gel reaction product + water ----------> expansion 
(Pembengkakan)

Karena gel ditahan oleh mortar sekitarnya, tekanan internal 
dihasilkan oleh pembengkakan. Begitu tekanan itu lebih besar dari 
kekuatan tarik beton, retakan terjadi yang menyebabkan migrasi 
atau penyerapan air tambahan dan pembengkakan gel tambahan.



Gejala pada Kondisi ASR..

ü Pemeriksaan visual dari struktur beton yang terkena umumnya 
akan menunjukkan:

• Peta atau pola retak
• Penampakan umum yang menunjukkan bahwa beton 

membengkak.











Mitigasi ASR..

Mencegah ekspansi yang merusak disebabkan oleh reaksi alkali-silika dapat 
dicapai dengan:
1. Membatasi kelembapan
2. Memilih Non-Reactive Aggregates
3. Meminimalkan Alkali
4. Campuran Mineral
5. Campuran Kimia
6. Air Entraining Admixtures



1. Pembatasan Kelembapan

• Reaksi alkali-silika tidak akan terjadi dalam struktur beton jika kelembaban relatif 
internal beton lebih rendah dari 80%.

• Akibatnya, menjaga beton tetap kering akan mencegah terjadinya reaksi. 
Namun, dalam kenyataan dilapangan tidak mungkin untuk struktur yang 
terekspos.

• Menurunkan permeabilitas beton dengan mengurangi rasio air-semen 
mengurangi kelembaban internal dan menunda reaksi. Namun, rasio air-semen 
yang rendah menghasilkan kandungan semen yang lebih tinggi, kandungan 
alkali yang lebih tinggi, dan ruang pori yang berkurang yang dapat 
menyebabkan ekspansi yang lebih tinggi .



1. Pembatasan Kelembapan

• Menurunkan permeabilitas beton menggunakan mineral Admixtures adalah 
solusi yang lebih bisa diterapkan untuk mengurangi efek merusak dari ASR.

• Menerapkan lapisan pelindung pada beton adalah solusi yang baik asalkan 
lapisan tersebut dipasang dengan benar. Karena tingginya biaya pelapis beton, 
metode ini telah digunakan secara terbatas.



2. Non-Reactive Aggregates

• Menggunakan agregat non-reaktif dalam beton untuk menghindari agregat 
reaktif dan mencegah kerusakan akibat ASR. Ini menuntut pengujian yang 
akurat memprediksi reaktivitas ASR agregat dengan benar.

• Tes semacam itu ada tetapi membutuhkan lebih banyak penyempurnaan dan 
peningkatan. Ini tidak ekonomis karena di beberapa daerah di mana semua 
agregat yang tersedia secara lokal dianggap reaktif.



3. Minimizing Alkalis:

• Metode mitigasi yang paling umum digunakan adalah dengan mengontrol 
kandungan alkali dalam beton. Semen adalah sumber utama alkali dalam beton.

• Alkali juga dapat dimitigasi, dengan jumlah yang lebih kecil, dari flyash, air 
pencampur, bahan tambahan kimia, agregat, dan sumber eksternal seperti air 
laut.

• Mengontrol kandungan alkali semen telah terbukti mengurangi ekspansi yang 
disebabkan oleh ASR. Batas yang diusulkan sebesar 0,60% telah 
direkomendasikan untuk kandungan alkali semen yang akan digunakan dalam 
beton untuk mengurangi ekspansi ASR.



4. Mineral Admixtures

Sejak reaksi alkali-silika ditemukan, para peneliti telah melaporkan efektivitas 
campuran mineral dalam mengurangi efek merusak pada beton.
Pencampuran mineral yang efektif termasuk fly ash, silica fume, ground granulated 
slag, dan calcined clay mengurangi ekspansi ASR dengan satu atau lebih 
mekanisme berikut:
1. Mengurangi kandungan alkali campuran beton.
2. Menurunkan pH larutan pori beton.
3. Mengkonsumsi kalsium hidroksida, yang dapat menyebabkan pembengkakan 
    yang lebih rendah.
4. Mengurangi permeabilitas beton.



Bagaimana cara 
mengeditenfikasi (ASR)

• Uji mikrobar beton diusulkan oleh Grattan-Bellew 62' al. (2003) sebagai uji dipercepat universal untuk reaksi 
alkali-agregat.

• Asosiasi Semen Portland merekomendasikan untuk menganalisis agregat sesuai dengan ASTM C 295, 
"Panduan Standar untuk Pemeriksaan Petrografik Agregat untuk Beton

Jika agregat mengandung lebih dari jumlah berikut dari salah satu mineral reaktif ini, itu dianggap 
berpotensi reaktif:

• Kuarsa regangan optik, mikro, atau mikroaistallin melebihi 5.0%

• Chert atau kalsedon melebihi. g 3,0%

• Tridimit atau crystobalite melebihi 1,0%

• Opal melebihi 0,5%

• Kaca vulkanik alami masuk batuan vulkanik melebihi 3,0%



Metode uji reaktivitas 
alkali-silika

• ASTM C 227,

Potential alkali-reactivity of cement-aggregate combinations (mortar-bar method)

• ASTM C 289,

Potential alkali-silica reactivity of aggregates

• ASTM C 294,

Constituents ofnatural mineral aggregates

• ASTM C 295,

Petrographic examination of aggregates for concrete



Effectiveness of 
Portland Pozolana 
Cement (PPC) in 
Mitigation Of ASR

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas 
Semen Portland Pozzolana (PPC) dalam mitigasi perluasan ASR 
saat digunakan sebagai pengganti Semen Portland Biasa (OPC) 
untuk sampel agregat dari lima tambang yang berbeda. Hasil 
penelitian disajikan dalam makalah ini yang efektif dalam 
mengendalikan ASR

Reaktivitas agregat ini dan pengaruh penggunaan OPC dan PPC 
pada reaktivitas agregat ini telah diukur secara eksperimental 
dengan bantuan metode uji batang mortar yang dipercepat sesuai 
ASTM C 1260 & ASTM C 1567. Telah ditemukan dengan 
penyelidikan bahwa agregat digunakan untuk penelitian ini tidak 
berbahaya ketika diuji dengan OPC dan PPC masing-masing, 
karena ekspansi karena ASR berada dalam batas yang ditentukan 
oleh kode. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi 
agregat-PPC lebih baik untuk mengendalikan ASR, daripada 
ekspansi yang dihasilkan dari kombinasi agregat-OPC, sebesar 9 
hingga 44%. Oleh karena itu hasil pengujian dengan jelas 
menunjukkan bahwa PPC lebih baik dalam mengendalikan 
ekspansi ASR dibandingkan dengan OPC.



Dilakukan Pengetesan

Studi telah dilakukan dengan menggunakan berbagai 
jenis semen. Rincian tes dan kombinasi bahan yang 
digunakan disajikan pada tabel dibawah ini Detail 
kombinasi bahan dan uji :

Klasifikasi kombinasi semen & agregat dan ekspansi 
ASR-nya pada tabel yang berada dikanan 



Dilakukan Pengetesan

Reaktivitas agregat ini dengan berbagai jenis semen telah diukur dengan metode AMBT .Reaktivitas agregat 
telah disajikan secara grafis dalam hal ekspansi yang diamati. Berdasarkan 14 hari ekspansi kombinasi agregat 
semen diklasifikasikan Dan disajikan dalam Grafik dibawah ini



Alkali Silica 
Reaction (ASR) 
Mitigation in 
Concrete by using 
Lithium Nitrate

Penilitian ini diperlukan untuk menggambarkan pengaruh Lithium 
Nitrate pada sifat beton seperti kekuatan, hambatan listrik, susut 
pengeringan, dan ketahanan terhadap pembekuan dan 
pencairan.

Reaktivitas agregat dan pengaruh penggunaan kombinasi OPC 
dan Lithium Nitrate pada reaktivitas agregat telah diukur secara 
eksperimental dengan bantuan metode uji batang mortar 
dipercepat sesuai ASTM C 1260 & ASTM C 1567. Telah 
ditetapkan oleh penyelidikan bahwa agregat digunakan untuk 
penelitian ini bersifat merusak ketika diuji dengan OPC. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa kombinasi Agregat-OPC dengan 
persentase Litium Nitrat yang bervariasi memiliki pengaruh nihil 
terhadap ASR hingga 6,0% tetapi dosis persentase Litium Nitrat 
antara 10% hingga 20% efektif dalam mengendalikan ASR, 
karena menahan ekspansi yang dihasilkan dari reaksi kombinasi 
agregat-OPC sebesar 60 hingga 91%. Hasil pengujian dengan 
jelas menunjukkan bahwa dengan menambahkan Lithium Nitrate 
lebih dari 10% efektif dalam mengendalikan ekspansi akibat ASR. 
Namun perlu pengujian lebih lanjut pada jenis lain dari agregat 
merusak mineralogi yang berbeda untuk menggeneralisasi 
temuan.



Dilakukan Pengetesan

Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan 
persentase yang berbeda dari Lithium Nitrat dengan 
jenis agregat dan semen yang sama. Rincian 
kombinasi uji dan bahan yang digunakan adalah 
Disajikan dalam Tabel dibawah ini:

Batu ini adalah jenis rhyolite dan cukup keras. Sericite 
mica dan kuarsa tegang hadir dalam batu bersama 
dengan yang lain Mineral dapat bertindak sebagai 
merusak. Sesuai IS 2386 [(Bagian VII): 1963] agregat 
yang mengandung lebih dari 20% kuarsa tegang dan 
sudut kepunahan undulatory lebih besar dari 15 ° 
penyebab reaksi yang merusak.



Dilakukan Pengetesan

Besarnya ekspansi agregat reaktif ini telah diukur dengan penyelidikan laboratorium yang ketat. Di Penelitian ini pengujian telah 
dilakukan dengan menggunakan persentase Lithium Nitrat dengan jenis lithium nitrat yang sama agregat dan semen. Beberapa uji 
coba dilakukan pada hal yang sama. jenis semen dan agregat tetapi dengan persentase yang berbeda Lithium Nitrat (LiNO3) dengan 
bantuan dipercepat metode mortar bar test (AMBT). Berdasarkan 14 hari ekspansi kombinasi agregat semen dengan berbagai 
persentase Lithium Nitrat diklasifikasikan dan telah secara grafis disajikan dalam hal ekspansi yang diamati pada Grafik dan 
gambardibawah ini.



Thank you


