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Beton Prategang: Definisi,
Konsep, Prinsip dan Cara Kerja
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Definisi Beton Prategang
Menurut ACI (American Concrete Institute), beton prategang merupakan beton yang mengalami
tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai
batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal.

Dalam definisi lain, menurut Draft Konsensus Pedoman Beton 1998, beton prategang adalah beton
bertulang yang telah diberikan tegangan tekan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial
dalam akibat beban kerja.
Beton prategang juga dapat didefinisikan sebagai beton bertulang dimana tegangan tariknya pada
kondisi pembebanan tertentu dengan nilai dan pembagian yang sedemikian rupa sampai batas
aman dengan pemberian gaya tekan permanen, dan baja prategang yang digunakan untuk keperluan
ini ditarik sebelum beton mengeras (pratarik) atau setelah beton mengeras (pascatarik).
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Konsep Dasar
Perbedaan utama antara beton bertulang dan beton prategang adalah beton bertulang mengkombinasikan beton
dan tulangan baja dengan cara menyatukan dan membiarkan keduanya bekerja bersama-sama sesuai dengan
keinginannya. Sedangkan, beton prategang mengkombinasikan beton berkekuatan tinggi dan baja mutu tinggi
dengan cara-cara “aktif”.
Pembuatan beton prategang dicapai dengan cara menarik baja dan menahannya ke beton, jadi membuat beton
dalam keadaan tertekan. Kombinasi aktif ini menghasilkan perilaku yang lebih baik dari kedua bahan tersebut.

Baja adalah bahan yang dikenal dengan kemampuan ketahanannya dan bersifat liat. Hal itu menyebabkan baja
mampu dibuat untuk bekerja dengan kekuatan tarik yang tinggi oleh prategang. Sedangkan, beton adalah bahan
yang getas dan kemampuannya menahan tarikan diperbaiki dengan memberikan tekanan, sementara
kemampuannya menahan tekanan tidak dikurangi. Jadi beton prategang merupakan kombinasi yang ideal dari
dua buah bahan konstruksi modern berkekuatan tinggi.
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Jenis Pratekan
Ditinjau dari kondisi tegangan beton
 Pratekan Penuh (full prestressing)
 Pratekan sebagian (partial prestressing)

Ditinjau dari posisi penempatan kabel di dalam
atau di luar beton
 Pratekan di dalam (internal prestressing)
 Pratekan luar (external prestressing)
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Ditinjau dari urutan penarikan kabel terhadap
fabrikasi beton
 Pratekan pasca-tarik (post-tensioned)
 Pratekan pratarik (pre-tensioned)

Ditinjau dari kondisi lekatan tendon pratekan
dengan beton
 Tendon terlekat (bonded tendon)
 Tendon tidak terlekat (unbonded tendon)
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Ditinjau dari bentuk profil tendon
 Pratekan berkabel lengkung
 Pratekan berkabel lurus
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Prinsip dan Cara Kerja Beton
Prategang
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(Pre-tensioned Prestressed Concrete)
• Pada metode pratarik, tendon ditegangkan dengan pertolongan alat pembantu
sebelum beton dicor. Gaya konsentris dipertahankan sampai beton cukup keras.
Setelah beton cukup keras tendon dipotong dan gaya prategang akan tersalur ke beton
melalui lekatan. Dalam pembuatan secara massal, maka metode ini sangatlah cocok.

• Baja prategang diberi pratarik terhadap pengangkeran independen sebelum pengecoran
beton di sekitarnya. Sebutan pratarik berarti pemberian pratarik pada baja prategang,
bukan pada baloknya. Pemberian pratarik biasanya dilakukan di lokasi pembuatan
beton pracetak. Penggambaran sistem pemberian pratarik dapat dilihat pada Gambar di
bawah ini.
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(Post-tensioned Prestressed Concrete)
•Pada metode pascatarik, tendon ditarik setelah beton

dicor. Sebelum pengecoran dilakukan terlebih dahulu
dipasang selongsong untuk alur dari tendon.
• Setelah beton jadi, tendon dimasukkan ke dalam beton
melalui selebung tendon yang sebelumnya sudah dipasang
ketika pengecoran.
• Penarikan dilakukan setelah beton mencapai kekuatan yang
diinginkan sesuai dengan perhitungan.
• Setelah penarikan dilakukan maka selongsong diisi dengan
bahan grouting. Proses pemberian prategang metode
pascatarik dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
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Balok akan mengalami
chamber (lawan lendut)
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Prinsip dari pascatarik ini secara
singkat adalah sebagai berikut :
Tahap 1: Siapkan bekisting (formwork) lengkap dengan lubang untuk kabel tendon (tendon duct) yang dipasang
melengkung sesuai bidang momen balok, setelah itu beton dicor (gambar A).

Tahap 2: Setelah beton di cor dan sudah bisa menahan berat sendiri, tendon atau kabel prategang dimasukkan
ke dalam Lubang Tendong (tendon duct), selanjutnya ditarik untuk mendapatkan gaya prategang. Metode
pemberian gaya prategang adalah dengan cara mengikat salah satu angker, kemudian ujung angker lainnya
ditarik (ditarik dari satu sisi). Tetapi, ada pula yang ditarik pada kedua sisinya kemudian diangkur secara
bersamaan. Setelah diangkur kemudian dilakukan grouting pada lubang angker tadi (Gambar B).

Tahap 3: Setelah diangkur, balok beton menjadi tertekan, jadi gaya konsentris telah ditransfer kebeton. Karena
tendon dipasang melengkung, maka akibat gaya konsentris tendon memberikan beban merata kebalok yang
arahnya keatas, akibatnya bentuk balok melungkung keatas (gambar C).
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Untuk memudahkan transportasi dari pabrik ke site, maka biasanya beton prategang dibuat
dengan sistem post-tension ini dilaksanakan secara segmental (balok dibagi-bagi menjadi
beberapa bagian, misalnya perbagian dibuat dengan panjang 1 sampai dengan 3 m).
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Pelaksanaan Pascatarik
Persiapan Stressing Girder,
• Penyiapan balok prestress
• Penyiapan kabel prestress, perangkat end block,
dan alat stressing
• Penyiapan lantai kerja
• Penyiapan alat angkat
• Penyiapan balok-balok kayu penumpu sementara
• Tenaga terampil dan terlatih
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Pemotongan kabel strand yang lebih panjang dari bentang girder,
kemudian melilitkan lakban pada ujung strand, hal ini dilakukan agar
ketika dimasukkan ke lubang tendon ujung starand tidak melar atau tidak
berpisah antara kabel satu dengan kabel yang lainnya. Lalu Memasukkan
kabel strand kedalam lubang tendon.
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Pemasangan angkur blok salah
satu ujung tendon girder untuk
memulai proses stressing di
ujung yang lain
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Salah satu ujung diberi pengangkuran dan ujung lainnya ditarik
Stressing girder dilakukan dengan alat stressing berupa jacking force dengan
generator set sebagai pemberi daya dan compressor, yang berfungsi memberi
tarikan.
Jacking force yang diberikan adalah maksimum 70% dari tegangan putus
satu strand.
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Launching girder atau proses
menempatkan girder pratekan di
posisi tumpuan ujungnya yang
menggunakan elastrometik bearing
atau bearing pad.
Launching ini dapat menggunakan
alat launcher ataupun crane
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Pekerjaan grouting dilakukan dengan cara
menginjeksi pasta semen grouting dari ujung ke
ujung girder. Setelah itu menutup kedua ujung
grider dangan campuran semen, pasir, dan air,
disebut dengan patching mortar.
Tujuannya adalah untuk menutup rongga di
dalam tendon yang tidak penuh dengan untaian
strand sehingga strand ter-bounding dan melekat
menyatu dengan beton

21

Pelaksanaan Pratarik
Persiapan tulangan strand dan end blocking
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Persiapan cetakan untuk pembuatan spun pile
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Cetakan yang telah berisi campuran dan tulangan strand
yang telah ditarik diletakkan di atas spiner untuk diputar
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Cetakan dibuka dan spun pile yang baru berumur 4-6 jam sudah
jadi dan dapat diangkat ke tempat penyimpanan hasil produksi
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